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A képviselő-testület ülésén döntöttek arról, hogy előkészítik a kommunális adó
visszafizetésének koncepcióját. Erről külön sajtótéjékoztatót is tartott Karácsony
Gergely polgármester és Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője.
A testületi ülésről és az azt követő közmeghallgatásról részletek a 3. oldalon.

Kommunális adó: visszakapja, 
aki befizette

Hatalmas kártyapartik zajlanak kedden,
csütörtökön és pénteken a Zuglói Civil
Házban. A tétek nem túl nagyok, de a
presztízs annál fontosabb. A legutóbbi
bajnokságon például egy hölgy, Nagy
Ilona römiben megverte az összes férfi
játékost. 12. oldal

Zuglóban több mint négyszáz hagyományos
építésű óvóhely van, ám mindössze hat alkal-
mas arra, hogy háború vagy ipari baleset ese-
tén a lakosság oda meneküljön. Az elmúlt
időszakban viszont a kerület 30 pontján tele-
pítettek új típusú, veszélyre figyelmeztető
szirénát.  13. oldal

Zugló hungarikumai        8. oldalZugló hungarikumai        8. oldal

Jó volt a lapjárásJó volt a lapjárás Idén is betehet 
a meleg 

a korisoknak  

Idén is betehet 
a meleg 

a korisoknak  
5. oldal5. oldal

Ide menekülhetünk, 
ha baj van

Ide menekülhetünk, 
ha baj van
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Elismerés a legjobbaknak
Karácsony Gergely polgármester december 4-én a közrend és közbiztonság, illetve a szociális
munka területén huzamosabb ideje kimagasló teljesítményt nyújtóknak elismerést adott át. A
Hónap Rendőre címet vehette át Molnár Ákos rendőr főhadnagy, Oláh László rendőr főtörzs-
őrmester, dr. Mezriczky Melinda rendőr őrmester. A Hónap Tűzoltója kitüntetésben részesült
Balázs István tűzoltó törzszászlós, Balog Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, Szászi Gábor tűzoltó
törzsőrmester. A Negyedév Önkormányzati Rendésze oklevelet kapott Varga Zoltán közterület-
felügyelő. A Hónap Szociális Dolgozója elismerést vehetett át Szverle Viktória, Molnár Sándorné,
Kovács-Pusztai Judit, Stibor Noémi, Molnár Teréz, Püsök Jolán.

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Cseke Vanda
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-70-426-2112
e-mail: csekevanda@zuglo.hu

2. Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-395-5557 
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

3. Sápi Attila
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-404-2416

4. Kovács Balázs 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-215-1245
e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

5. Erdős Dóra
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-30-586-5559
e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

6. 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

7. Pécsi Diána
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Munkácsy 
Mihály Általános
Iskola Csáktor-

nya park 1.

Minden hónap 
első kedd 17.00 órától

Telefon: 06-20-622-9001

8. 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

9. Szabó Rebeka
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpontegyeztetés alapján.
Telefon: 872-9488 

email: szabo.rebeka@
parbeszedmagyarorszagert.hu

10. Hajdu Flórián
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Minden hónap első kedd
14.00-16.00

Telefon: 06-20-404-2416

11. Hevér László
György
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva, 
Park 1-3.

Minden hónap első 
péntek 15.00-17.00

Telefon: 06-20-663-0531

12. Sokacz Anikó
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Rákosfalva 
Park 1-3.

Minden hónap első péntek 
15.00-17.00

Telefon: 06-20-404-2416 

13. Sógor László
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Németh Imre
Általános 

Iskola

Minden hónap első hétfő 17.00-18.00 
Telefon: 06-20-978-3725 

e-mail:
sogor.zuglo.mszp@gmail.com

14. Dr. Varga Péter
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-250-6469
e-mail:vargapdoktor@gmail.com

15. Lévai Sándor
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-626-4611 
e-mail: levais@freemail.hu
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Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Barta János
LMP

Telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-263-4961
e-mail: barta.janos.lmp14@gmail.com

2. Czeglédi János
Jobbik

Bp., 
Komócsy u. 5.

Telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06-70-379-9102
e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

3. Felkai Tamás
MSZP–Együtt-PM–DK–
Összefogás Zuglóért

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06-20-404-2416

4. Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
előzetes időpontegyeztetés alapján.

Telefon: 06-30-524-9069
e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

5. Rozgonyi 
Zoltán 
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

képviselői
tárgyaló

Minden hónap 
első hétfő 16.00-18.00

Telefon: 06-30-907-2843
e-mail:rozgonyiz@zuglo.hu

6. Várnai László
CivilZugló 
Egyesület

Telefonon történő előzetes időpontegyezte-
tés alapján. Telefon: 06-20-930-8987 
e-mail: varnai.laszlo14@ gmail.com

www.varnailaszlo.blog.hu

FOGADÓÓRÁK

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők Parlamenti képviselők

Elõzetes idõpont-egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre, 
telefonon: 8729-392

www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu • személyesen az okmányiroda recepcióján.

Önkormányzati képviselők

Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100.
hétfõ: 13.30–18.00,
szerda: 8.15–16.30,
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 
hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

POLGÁRMESTER

Karácsony Gergely polgár-
mester fogadóórájára beje-
lentkezés a 872-9488-as te-
lefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Hajdu Flórián alpolgármes-
ter fogadóórájára bejelentke-
zés a 06-20-404-24-16-os te-
lefonszámon. Fogadóóra idő-
pontja: Minden hónap első
kedd 14:00-16:00 óra

Szabó Rebeka alpolgármes-
ter fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9488-as telefon-
számon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gá-
bor aljegyző polgármesteri
hivatali fogadóórájára az al-
jegyzői titkárságon, a 872-
9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 

(8. OEVK) 

Előzetes bejelentkezés 

alapján. 

Tel.: 06-20-404-24-16

Szatmáry Kristóf 

(13. OEVK) 

Előzetes 

bejelentkezés alapján.

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

Dr. Papcsák Ferenc 

Előzetes 

bejelentkezés 

alapján. 

Tel.: 06-30-669-54-84

Sor-
szám

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2014. december 17-én 

(szerdán) 
9.00 órai kezdettel

megtartandó ülésére

Az ülés helye:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Budapest XIV. kerület,

Pétervárad utca 11–17., házasságkötő terem



Zugló önkormányzata, illetve a kisebbségek képviselői – a Zuglói Szlovákok
Önkormányzata, a Zuglói Román Önkormányzat, valamint a Zuglói Görög Ön-
kormányzat – decemberben tartotta közmeghallgatásait, ahol a lakosok kér-
déseikre, felvetéseikre kaphattak válaszokat. Ezekről szóló tudósításainkat a
www.zugloilapok.hu oldalon nézhetik meg
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Zugló képviselő-testülete decem-
ber 4-én tartotta soros ülését. A
városatyák megválasztották az
önkormányzati tulajdonú gazdál-
kodási társaságok felügyelőbizott-
sági tagjait, és új cégvezetőket
neveztek ki. Döntöttek a kom-
munális adó visszafizetési kon-
cepciójának elkészítéséről, vala-
mint az állami finanszírozású,
téli közfoglalkozatásban való rész-
vételről. 

Vezetőváltás
A grémium az önkormányzat saját

tulajdonú gazdasági társaságainak
további törvényes működtetése ér-
dekében megválasztotta a cégek
felügyelőbizottságainak új tagjait.
A képviselő-testület 2014. december
4-i hatállyal visszavonta Molnár
Zoltán, a Zuglói Sport- és Rendez-
vényszervező Nonprofit Kft., Steiner
Attila, a Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft., Ács Anikó, a Zuglói Cse-
repes Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének, valamint Szili Ad-
rián, a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. vezérigazgató-
jának megbízását. Felhatalmazta a
polgármestert a munkaviszony kö-
zös megegyezéssel történő meg-
szüntetésére.

A várostyák kinevezték Bátki Lász-
lót a Zuglói Sport- és Rendezvény-
szervező Nonprofit Kft., Kovács-
Csincsák Lászlót a Zuglói Közbiz-
tonsági non-profit Kft., Garay Klárát
a Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft. ügyvezetőjének, Baracskai
Gábort pedig a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. ve-
zérigazgatójának.

Koncepció a kommuná-
lis adó visszafizetésére

A képviselő-testület felkérte a pol-
gármestert, hogy vizsgálja meg az

önkormányzat rendelete alapján
2012-ben jogszerűen beszedett kom-
munális adó visszafizetésének le-
hetőségét, és az ezzel kapcsolatos
koncepcióját januárban tárja a gré-
mium elé. Mint ismeretes, az egy
évig élő kommunális adót a lakosság
egy része nem fizette be, ezért az
adófegyelmet betartók hátrányos
helyzetbe kerültek. Az őszi önkor-
mányzati választások idején Kará-
csony Gergely, a baloldali összefogás
polgármesterjelöltje jelezte, megvá-
lasztása esetén lépéseket tesz az
adó visszatérítésére.

A vitában több képviselő is annak
a véleményének adott hangot, hogy
az adót még idén vissza kell fizetni.
Karácsony Gergely polgármester
(PM) kijelentette, a kerület költség-
vetése ugyan kiegyensúlyozott, azon-
ban az önkormányzat nincs abban
a helyzetben, hogy mindenkinek
azonnal visszaadja a befizetett össze-
get, ugyanis több mint 400 millió
forintról van szó. Erre csak a város
bevételeinek ismeretében, ütemezve
kerülhet sor.

Folytatódik 
a közfoglalkoztatás

A városatyák tudomásul vették a
Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. állami támogatással
megvalósuló közfoglalkoztatási prog-
ramról szóló beszámolóját. Az őszi
közfoglalkoztatás meghosszabbítá-
sával december 1. és február 28.
között 75 fő, míg a december 1-
jétől március 31-ig tartó téli köz-
foglalkoztatás során 50 személy jut-
hat munkához. 

Eseti bizottság 
létrehozása

Várnai László képviselő (CivilZugló
Egyesület) javaslatot nyújtott be az
önkormányzat és a Hungast-Mecsek

Kft. között, az iskolai melegítőkony-
hák kiszervezésére létrejött vállal-
kozói szerződés közös megegyezés-
sel történő megszüntetésére, mert
az szerinte előnytelen a kerület szá-
mára.

A képviselő-testület a megala-
pozott döntés meghozatala érde-
kében Hajdu Flórián alpolgármes-
ter (MSZP) javaslatára eseti bi-
zottság létrehozásáról döntött,
amelynek tagjait a következő tes-
tületi ülésen választják meg. 

Ingatlanhelyzetkép

A városatyák tájékoztatót hallgat-
tak meg az önkormányzat tulajdo-
nában lévő üres lakások helyzetéről.
Az előterjesztésből kiderült, novem-

ber közepén Zugló 373 üres lakással
rendelkezett. Ezek közül csupán
75 volt hasznosítható (bérbe adható)
állapotban. A többi üres lakás je-
lentős része életvitelszerű lakhatásra
alkalmatlan, komfort nélküli szük-
séglakás, illetve katasztrofális álla-
pota miatt szanálásra jelölték ki.
Jelenleg a jogos lakásigénylők száma
meghaladja a bérbe adható ingatla-
nok mennyiségét.

A képviselők kiegészítették az ön-
kormányzat tulajdonában álló la-
kások bérletének szabályozásáról
szóló 2010-es rendeletüket. A mó-
dosítás értelmében a jövőben a pá-
lyázatok elbírálása során előnyben
kell részesíteni azokat a lakásigény-
lőket, akik fogyatékkal élnek.

A grémium a bérlők megtartását,
illetve az önkormányzat hosszú távú
anyagi érdekeit szem előtt tartva
úgy döntött, 2015-ben nem emeli a
nem lakás célját szolgáló ingatlanok
bérleti díját. 

Papp Dezső

Bátki László lett a Zuglói Sport-
és Rendezvényszervező Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője

Kovács-Csincsák Lászlót a tes-
tület a Zuglói Közbiztonsági
non-profit Kft. élére nevezte ki 

Garay Klára irányítja ezentúl a
Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft-t

A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. vezérigazgatója
Baracskai Gábor lett

A képviselő-testület a zuglói Pol-
gármesteri Hivatalban 2014. de-
cember 29., 30. és 31-ére igaz-
gatási szünetet rendelt el.

Papcsák Ferenc: Túl sok
a nyolc bizottság  
– Örülök, hogy a képviselő-testület
– bár nem feltétlenül a jogszabá-
lyoknak megfelelően – megalakult
– mondta Papcsák Ferenc volt pol-
gármester, országgyűlési képviselő,
aki elfogadhatatlannak tartotta,
hogy a képviselők, az országban
példátlanul, a legmagasabb tiszte-
letdíjat állapították meg maguknak.
– Az sem indokolt, hogy nyolc bi-
zottság dolgozhat, miközben az én
időszakomban négy is el tudta vé-
gezni a feladatokat – tette hozzá.
Papcsák helytelenítette, hogy az
előterjesztéseket nem időben küldik
ki, viszont örvendetesnek tartotta,
hogy azokat konszenzussal fogadják
el a képviselők.  (pt)

Lesz új szociális rendelet
Az utalványokra van, az azok után fizetendő adóra
viszont nincs elég pénz a kerület idei költségvetésében
a karácsonyi utalványosztáshoz – tájékoztatta lapunkat
Karácsony Gergely. A helyzetet bonyolítja, hogy a
képviselő-testület – az elhúzódó jogi procedúrák miatt
– a vártnál nagyjából egy hónappal később alakult
meg, ezért a hivatal már nem tudta volna elindítani
időben az eseti támogatások igénylési folyamatát.
Bár a polgármester azt kezdeményezte, hogy  az idei
költségvetésben szereplő kisebb összeget postán jut-
tassák el az eseti támogatást korábban igénylő lako-
soknak, ám az időközben megérkezett könyvvizsgálói
szakvélemény szerint ez esetben a támogatás adó-
vonzatát is ki kellett volna fizetnie az önkormányzatnak.
Erre viszont nem volt pénz a költségvetésben. Az idő-
közben átalakuló szociális törvények hatására is új
szociális rendelet készül, és a jövő évre új formában
– a korábbiaknál kevésbé bürokratikus módon – tá-
mogatja Zugló a kerület rászoruló polgárait.

A kommunális adó visszatérítésének módjáról tartott sajtótájé-
koztatót december 7-én Karácsony Gergely polgármester és Tóth
Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője.

Karácsony Gergely kiemelte, a baloldali összefogás egyik legfontosabb
választási ígérete volt a kommunális adó visszafizetése. Az adó be-
szedése az önkormányzat hibájából hiúsult meg. Ennek következtében
olyan méltatlan helyzet alakult ki, amelyet csak egyféleképpen lehet
igazságosan rendezni, ha a befizetők visszakapják a pénzüket. A
megvalósítás jogi feltételét már megteremtette a városvezetés, azonban
felelős gazdálkodás mellett a pénzügyi döntést csak a jövő évi adó-
törvények és a költségvetés ismeretében lehet meghozni, miután a
35–40 ezer zuglóinak összesen több mint 400 millió forintot kell
visszatéríteni. A visszafizetésre vonatkozó rendeletet a képviselő-
testület januári ülésén alkotja meg. A pénzt ütemezve, legfeljebb két
éven belül minden befizető visszakapja.

Tóth Csaba az ügy hátteréről elmondta: a fideszes többségű kerületvezetés
három éve vezette be a kommunális adót, amit fél évvel később a
lakossági tiltakozások hatására visszavont. Így akik időközben befizették
az adót, „baleknak érezték” magukat, akik viszont valamiért nem fizettek,
azóta is „rettegnek”, és várják a bírságot az elmaradt adózás miatt.

Újságírói kérdésre válaszolva Karácsony Gergely elmondta: a magas
képviselői tiszteletdíjakat – az MSZP-frakció javaslatára – bizottsági helycserékkel
csökkentették, így mindenki illetménye a méltányolható sávba került. 

Megkérdeztük 
a politikusokat

A testületi ülést követően arról
érdeklődtünk a pártok képvise-
lőitől, hogyan értékelik a ta-
nácskozást.

Hajdu Flórián alpolgármester
(MSZP) elmondta, pártja részéről
a legfontosabb kérdés a kommunális
adó visszatérítését előkészítő kon-
cepció megszavazása volt, ezt ugyan-
is a választási ígérettől függetlenül
nagyon fontos dolognak tartják.

Rozgonyi Zoltán, a Fidesz–KDNP
frakcióvezetője szerint is a kom-
munális adó visszafizetésének a
kérdése volt az ülés legfontosabb
napirendi pontja. Kihangsúlyozta,
az adófizetők frakciója egyetérté-
sével készpénzben fogják vissza-
kapni a befizetett összeget. Sajná-
latát fejezte ki, hogy technikai okok
miatt idén az idősek, rokkantsági
vagy árvaellátásban részesülők nem
kaphatnak karácsonyi támogatást.
Pártja a szociális rendszer átalakí-
tásával számol, ennek ellenére sze-
retnék, ha húsvétra a rászorulók
ismét egyszeri támogatásban ré-
szesülnének.

Czeglédi János képviselőt (Job-
bik) meglepte a városgazdálkodás
vezérigazgatójának gyors leváltása.
A kommunális adó visszafizetését
pártja teljes mértékben támogatja,
annak bevezetését mindig is elle-
nezték. A Jobbik helyesli, hogy
az önkormányzati tulajdonú in-
gatlanokban vállalkozást folyta-
tóknak jövőre nem emelkedik a
bérleti díja. 

Várnai László képviselőt (CivilZugló
Egyesület) megdöbbentette, hogy a
cégvezetők pályáztatás nélkül lettek
kinevezve. Szerinte az új vezetők
kinevezésével a sport- és rendez-
vényszervező kft. a Fidesz, míg a
városgazdálkodási zrt. az MSZP ki-
fizetőhelye lett. Várnai méltányta-
lannak nevezte, hogy a lakosság tíz
százalékát maga mögött tudó Civil-
Zugló Egyesület nem kapott helyet
az önkormányzati tulajdonú cégek
felügyelőbizottságaiban, miközben
a Jobbik és az LMP is két-két sze-
mélyt delegálhatott.

Barta János képviselő (LMP) pártja
is jobban örült volna, ha az önkor-
mányzati cégek vezetőit a kinevezés
helyett pályázat útján választják ki.
Fontosnak nevezte, hogy a testület
tájékoztatást kapott az önkormány-
zati bérlakások valós állapotáról, s
hogy  Rozgonyi Zoltán beterjeszté-
sére a jövőben a fogyatékkal élők
könnyebben juthatnak önkormány-
zati bérlakáshoz. Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Zugló visszafizeti a kommunális adótZugló visszafizeti a kommunális adót

Telt házas közmeghallgatások Telt házas közmeghallgatások 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12.00-16.00) Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási

Igazgatóság
Helyiség ügyek

Délelőtt
(8.00-12.00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

8.00–10.00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
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

A kerületgondnokság elérhetőségei
Telefon: 06-70/681-08-20

E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, 

péntek 08.00–14.00-ig.

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

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

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hiva-
talos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati
tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Tájékoztatás a társasházi pályázatok 
támogatási szerződésének megkötéséhez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 3 lakásos társasházak és szö-
vetkezeti házak felújításának pénzügyi támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés meg-
kötésére vonatkozó tájékoztató elolvasható

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat honlapján: http://www.zuglo.hu
és a 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. honlapján: http://www.zugloizrt.hu/egyeb-palyazatok

További információ az alábbi elérhetőségeken:
Tel: +36 1/469-8100 • e-mail: tarsashazpalyazat@zugloizrt.hu

A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú,

természetben Bp. XIV. Lőcsei u.24-26. szám alatti ingatlan teremgarázsában ta-
lálható alábbi gépkocsi beállókat:

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46,
G47
G24, G32, G33

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, a Budapest
XIV. Lőcsei út 24-26. szám alatt ingatlan teremgarázsában található, bérbe vehető
gépkocsibeállók listája:

Minimálisan ajánlható bérleti díj

9.646,- Ft +ÁFA/hó

8.681,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet, a minimálisan ajánlható bérleti díjat fi-
gyelembe véve.

Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitölté-
sével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. re-
cepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról

(www.zugloizrt.hu). 
A gépkocsibeállók megtekint-

hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os
telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre
kerül a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Cím

G9, G11, G31, G34, G37, G41, G44, G46, G47;

G16; G24; G32; G33;

Hirdetmények

Minimálisan ajánlható vételár

1 096 654,- Ft + ÁFA

986.988,- Ft +ÁFA

Alapterület (m2)

12

12

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt
meghaladó összegre. Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' forma-
nyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a hon-
lapunkról (www.zugloizrt.hu).

Az gépkocsibeállók megtekint-
hetőek előzetes időpont-egyezte-
téssel, a 469-8152-os telefonszá-
mon.

A hirdetmény kifüggesztésre ke-
rül Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján
és hivatalos honlapján (www.zug-
loizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Változás az okmányiroda ügyfélfogadási rendjében
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június elsejétől az okmányiroda ügyfélfogadási
rendje, minden szakterületen, egységesen az alábbiak szerint alakul:
Hétfő, szerda, péntek: 7.00–13.30 és 14.00–20.00 Kedd, csütörtök: 7.00–12.00 és 14.00–20.00

Mindennap van lehetőség előre lefoglalt időpontban és időpontfoglalás nélkül, sorban állással
is ügyet intézni.Időpont foglalható a www.magyarorszag.hu honlapon, valamint személyesen,
illetve telefonon, az okmányiroda recepcióján. Tel.: 872-9271 és 872-9392.

A hosszú várakozási idő elkerülése céljából az előre lefoglalt időpont nélkül érkező ügyfelek ré-
szére a sorszám kiadása naponta kétszer, a délelőtti és a délutáni műszakban is külön történik.

Tisztelettel:
dr. Molnár Csaba József Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala hivatalvezetője

Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –   idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Zugló egész területén állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

A Budapesti Békéltető
Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadást tart minden
hónap második keddjén

13–16 óráig 
a Budapest Főváros

XIV. kerület
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.)

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig a Budapest 

Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden ked-
den a 872-9119-es vagy 

a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes 
fogyasztóvédelmi

tanácsadás



A főváros 580 millió forintból
állja a Városligeti Műjégpálya hű-
téstechnológiai rendszerének fej-
lesztését, pillanatnyilag közbe-
szerzési eljárás folyik – erről be-
szélt lapunknak a Budapesti
Sportszolgáltató Központ igaz-
gatója, Molnár Zoltán. Nem kizárt
azonban, hogy extrém felmele-
gedés esetén idén sem lehet kor-
csolyázni. – Ha olyan világcsú-
csokat döntöget a téli időjárás,
mint tavaly decemberben, amikor
a hőmérséklet elérte a plusz 18
fokot is, akkor idén is előfordul-
hat, hogy nem tudunk olyan jeget
biztosítani, amely alkalmas lehet
a korcsolyázásra – mondta la-
punknak a Városligeti Műjégpá-
lyát üzemeltető Budapesti Sport-
szolgáltató Központ igazgatója,
Molnár Zoltán. 

Megtudtuk, minden hűtéstech-
nológiát és hűtéskapacitást javító
munkát elvégeztek ebben az évben.

Emlékeztetett, hogy 2010-ben tel-
jesen új rendszert építettek ki a
műjégpályán, amelyről mára egyér-
telműen kiderült: elhibázták a ter-
vezését és a kivitelezését is. 

– Ezzel kapcsolatban jelenleg
is peres eljárások folynak – tette
hozzá az igazgató. – Plusz tizenöt
fokban is mínusz hétfokos hő-

mérsékletű jeget kellene biztosí-
tani a nagyközönségnek, ám a
négy évvel ezelőtt megkezdett fel-
újítás eredményeképpen erre nem
vagyunk képesek. Hiába mennek
a gépek, hiába fogyasztanak na-
gyon sok áramot, és költünk na-
gyon sok pénzt az üzemeltetésre,
a mostani rendszer hatásfokában

nem alkalmas arra, hogy me-
legebb hőmérsékleti körülmé-
nyek között rendesen hűtse a
jeget. Molnár Zoltán kifejtette,
a főváros mostani vezetése saját
forrásból, 580 millió forintból
állja a hűtéstechnológiai rend-
szerük fejlesztését. Elkészültek
a szakértői tanulmányok és a
tervek, pillanatnyilag a közbe-
szerzési eljárás folyik. 

– Reméljük, jövő december-
ben már azt tudom mondani,
tényleg extrém körülmények
kellenek ahhoz, hogy ne lehes-
sen korcsolyázni a Városligeti 
Műjégpályán – tette hozzá Mol-
nár, aki arról is beszélt, hogy
nagyon kedvezményes áron, ti-
zenegy alkalommal háromezer
forintért – korcsolyakölcsön-

zéssel és szakedzők biztosítása
mellett – korcsolyázhatnak az is-
kolások és az óvodások a műjég-
pályán hétköznaponként délelőtt,
szervezett oktatási csoportokban. 

– Ez nagyon sikeres program,
évente 4-5 ezer gyerek tanul meg
nálunk korcsolyázni. Elsősorban
a műjégpályához közeli kerületek
oktatási intézményei, például a
zuglóiak tudják igénybe venni
szolgáltatásunkat, több iskola is
itt tartja ötödik testnevelés óráját
– tette hozzá az igazgató. Molnár
Zoltán arra is kitért, hétfőn és
kedden kedvezményesen nyolc-
száz–ezer, szerda–csütörtökön
ezer–ezerötszáz, hétvégén pedig
ezerötszáz–kétezer forintba ke-
rülnek a belépőjegyek. A nyugdí-
jasok és a diákok kedvezményes
bérletet is válthatnak. A belépő-
díjakból befolyó bevételen túl a
fővárosi önkormányzat jelentős
összeggel támogatja a működé-
süket, hiszen Európa egyik leg-
nagyobb, tizenkétezer négyzetmé-
ternyi szabadtéri jeges felületének
nem olcsó a fenntartása. 

Pindroch Tamás 
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Molnár Zoltán: A négy évvel ezelőtti felújítás miatt még idén sem
tudunk extrém időjárás esetén megfelelő hőmérsékletű jeget biztosítani,
de a hűtéstechnológiai rendszer fejlesztésének tervei már elkészültek

A kerületi gyerekek kedvezményesen vehetik igénybe a Városligeti Műjégpálya szolgáltatásait

A városi kutyák adták az ihletet
Porpáczy Zoltánnak, akinek az
ötlete alapján festették ki a Vá-
rosliget egyik használaton kí-
vüli betonfalát.

Átadták a SzínesLiget – Színezd
ki a Ligetet! című pályázatra beér-
kezett legkreatívabb alkotásokat,
s egyben díjazták a nyertes terve-
zőket. A Liget Budapest Projekt
keretében meghirdetett program
során a Városliget Zrt. egyedi fal-
festményeket készített a park hasz-
nálaton kívüli betonfalaira. Az Olof
Palme Ház mögötti, az egykori
BNV által hátrahagyott építmények
régóta üresen és kopottan álltak,
így ideális felületként szolgáltak a
kreatív tender meghirdetésére. A
kultúra és a zöld területek kap-
csolatára reflektáló ötletpályázatra

28 versenymű érkezett be a Vá-
rosligetet ismerő és használó fia-
talok köréből. A nyertes Porpáczy

Zoltán daxLiget elnevezésű kon-
cepciója lett, amelyhez az ihletet a
városi kutyák adták. 

– Amikor sétáltatni visszük ebün-
ket a zöld környezetbe, összekap-
csolnak minket a természettel, egy-
fajta ősi, ha tetszik, barbár har-
móniát képezve köztünk és az élő-
világ között – magyarázta elképze-
lését lapunknak Porpáczy Zoltán.
– Ezért választottam a dakszlit
(daxli) mint vezérmotívumot,
amelynek mókásan hosszú törzse
körbeér a falon, és belőle bonta-
koznak ki a Városligetre legjellem-
zőbb, legnépszerűbb motívumok. 

A betonfalakat egyébként a köz-
park teljes megújítása során majd

elbontják, ám addig legalább szí-
nesen, megszépülve állnak a terü-
leten. A mostani pályázat a miLi-
getünk programsorozat keretében
valósult meg, a Liget Budapest
Projekt illetékesei szerint hama-
rosan újabb kezdeményezést in-
dítanak útjára.                Kacsoh

Téli hangversenyek

Új hangversenysorozatot
indít Téli bérlet néven a
Zuglói Filharmónia. A hang-
versenyeknek a felújított
Pesti Vigadó impozáns Dísz-
terme ad otthont. Az ad-
venti időszakban két kon-
certet tűznek műsorra, de
januárban és februárban
is két hangversenyt mu-
tatnak be. December 20-
án Bach Karácsonyi orató-
riumát hallgathatják meg
az érdeklődők. 

Mundo-siker 

A franciaországi Cannes-
ban mutatta be a Zuglóban
épülő Mundo bevásárlóköz-
pont terveit a beruházó
Echo Investement. A pro-
jekt pozitív fogadtatásban
részesült a piaci szereplők
részéről, az iparági szak-
értők pedig komoly érdek-
lődést mutattak iránta. A
35 ezer négyzetméteres,
multifunkcionális Mundo
Center 170 boltot és 1425
férőhelyes parkolót is biz-
tosít majd a vásárlók szá-
mára. A létesítmény várha-
tóan 2017-re épülhet fel. A
projekt keretében létesül
egy irodaház is, valamint
felújítják a Bosnyák téri
piacot, illetve a Lantos Mi-
hály Sporttelepet. 

Roma holokauszt

A magyar holokauszt em-
lékév zárókoncertjeként a
roma áldozatokra emlékez-
tek a Zuglói Filharmónia fi-
atal művészeinek közremű-
ködésével a Zuglói Zene-
házban. Karácsony Gergely
polgármester a megemléke-
zésen hangsúlyozta: min-
denkire egyformán emlékez-
nünk kell, az emberi mél-
tóság egy és oszthatatlan.
Raduly József, a Művésze-
ti-Oktatási-Kulturális Közé-
leti Alapítvány elnöke a ma-
gyarországi romák történetét
mutatta be, és ő is azt hang-
súlyozta, hogy mindig em-
lékezni kell erre az ember-
telen cselekedetre, a XX.
század legnagyobb bűnére. 

Jótékonysági koncert 

Összesen 120 ezer forint
gyűlt össze a Zuglói Civil
Házban a 8in1 Singers no-
vember 29-i jótékonysági
koncertjén, amelyet a moz-
gáskorlátozott gyermekek
étkeztetésére ajánlottak fel,
ezúttal a Mozgásjavító Óvo-
da, Általános Iskola, Szak-
középiskola, EGYMI és Kol-
légium tanulói számára. Az
Adventista Fejlesztési és Se-
gély Alapítvány országos jó-
tékonysági akciósorozatá-
nak keretében mindig egy
adott oktatási intézmény-
ben tanuló gyerekek étkez-
tetését segítik. A 8in1 Sin-
gers legközelebb december
12-én ad koncertet, amely-
nek bevételével a Zuglói
Egyesített Bölcsődéket tá-
mogatják.

H Í R E K

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Huszonnyolc ötlet érkezett a SzínesLiget – Színezd ki a Ligetet! pályázatra

Világszenzáció

Külföldön is érdeklődni kezd-
tek a Városliget megújulása
iránt: a világ legnagyobb in-
telligens városfejlesztéssel
foglalkozó eseményére, a
Smart City Expóra kapott
meghívást a Liget Budapest
Projekt. A negyedik alkalom-
mal megrendezett konferen-
cia célja, hogy bemutassa a
világ minden részéről érkező
új, innovatív városfejleszté-
seket, terveket és megoldá-
sokat. Az idén több mint tíz-
ezer látogatót vonzó esemé-
nyen a világ négyszáz városa
képviseltette magát. 
– Olyan technológiai fejlesz-
téseket kívánunk az épületek
üzemeltetése és a park ter-
vezése során kialakítani,
amelyek segítségével csök-
kenthető a parkot érő kör-
nyezetszennyezés – mondta
előadásában Mozsár István,
a Városliget Zrt. vezérigaz-
gatója. 

A nyertes Porpáczy Zoltán elképzelése szerint a dakszli hosszú
törzse körbeér a betonfalon

Még mindig nem tudják megfelelően hűteni a jegetMég mindig nem tudják megfelelően hűteni a jeget

Mókás testű kutya lett a nyertesMókás testű kutya lett a nyertes



MOST KEDVEZMÉNNYEL KÖTHET
A FŐTÁV-NÁL ÁTALÁNYDÍJAS ÜZEMELTETÉST
TÁMOGATÓ SZERZŐDÉST!

                  

 MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ ÁÜTSZ? 

 

    

 AJÁNLJA KÖZÖS KÉPVISELŐJÉNEK! 

A szerződéskötés részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon 
(http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyintezes/ugyintezes-szemelyesen/) , 
hívjon minket (06 40 200 108), vagy látogassa meg honlapunkat (www.fotav.hu) .
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– az úgynevezett szekunder rendszeren – keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, 
a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, 

használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvízhálózat/a fűtési
alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. Az ÁÜTSZ keretében végzett 
szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Érdemes 
ÁÜTSZ-t kötni a lakóközösségeknek, mert a felsorolt esetekben a hibát bejelentőnek nem kell 
külön kiszállási díjat fizetnie. 
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A FŐTÁV Zrt. mind az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződéssel (ÁÜTSZ) már 
rendelkező, vagy szerződési igénnyel újonnan jelentkező, távhőszolgáltatást igénybe vevő 
felhasználók (társasházak, lakásszövetkezetek) részére 
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hogy szerződéskötéskor az adott épületben (felhasználási helyen) lévő 
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Az európai hulla-
dékcsökkentés he-
téhez csatlakozva
Zugló Önkormány-
zata számos intéz-
kedés bevezetését
tervezi. Szabó Re-
beka alpolgármes-
ter lapunknak el-
mondta, az önkor-
mányzat megpró-
bál példát mutatni
a kerületben élők-
nek, ezért csök-
kenteni szeretnék
a hivatalban kelet-
kező papír meny-
nyiségét, és a kö-
zeljövőben minden
irodában szelektí-
ven gyűjtenék az
egyéb hulladéko-
kat is. 

– Meg kell vizsgálni annak a
lehetőségét, hogy ezeket miként
lehet megoldani – fejtette ki
Szabó Rebeka. – Például fel-
tölthetnénk újrahasznosított
papírral a fénymásolókat, illetve
a nyomtatókat, de azon is el
kell gondolkodnunk, hogy a
testületi ülés előterjesztéseit
sem kell minden esetben ki-
nyomtatni, hiszen sokan elekt-
ronikus formában is szívesen
olvassák el azokat.

Az alpolgármester a hivatal
minden helyiségében, folyosó-

ján szeretné bevezetni a sze-
lektív hulladékgyűjtést, különös
tekintettel a műanyag palac-
kokra, de mint mondta, a köz-
területen lévő szelektívszigetek
számát is hamarosan ellenőriz-
ni fogják.

Szabó Rebeka a karácsony
közeledtével felhívta a zuglóiak
figyelmét, hogy érdemes vásár-
láskor azt is figyelembe venni,
mennyi hulladék keletkezik a
termék csomagolásából, és át-
gondolni, igazán szükség van-
e rá.              Horváth Zsuzsa

Programzáró rendezvényt tartott
november 27-én a Zugló Civil Ház-
ban a ZUG Közösségi Kertekért
Egyesület. A résztvevők előtt Cser-
halmi Marcell egyesületi alelnök
idézte fel az elmúlt év eseményeit,
örömeit, és bejelentette, már kör-
benéztek, hol lehetne alkalmas hely
egy újabb kert létrehozására. Mint
mondta, a kiszemelt hat területből
három a Rákos-patak mentén ta-
lálható, ezek vélhetően jól illesz-
kednének az Europan-pályázathoz
is. A másik három foghíjtelek.

Elhangzott az is, a Zuglóiak Egy-
másért Alapítvány közösségépítő
projektjével, az Utánam, Zugló! el-
nevezésű programmal segítette a
ZUG Közösségi Kertekért Egyesü-
letet. Adler Katalin projektmened-

zser hozzátette, nemcsak lakókö-
zösséget szerveztek, de a program
során öntözőrendszert is kiépítet-
tek a kertben, új dísznövényeket
telepítettek, és különféle kerti esz-

közöket adtak ajándékba a kerté-
szeknek. A vasvilláknak, ásóknak,
slagoknak és gereblyéknek a má-
sodik közösségi kertben is hasznát
vehetik majd.                             KD

A Zsálya parkban lévő kert gondozói különféle kerti szerszámokat kaptak 

Szabó Rebeka: Az önkormányzat szeretne in-
tézkedéseivel példát mutatni a kerületieknek

Már tervezik a második közösségi kertet

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Bernek Péter győzelmével zárult
a 400 méteres férfi gyorsúszás
a Dohában zajló rövidpályás
úszó-világbajnokságon. A BVSC-
Zugló versenyzője sikere kap-
csán Szatmáry Kristófot, Zugló
13. számú választókerületének
országgyűlési képviselőjét, a
BVSC-Zugló elnökét kérdeztük
a sportegyesület helyzetéről, az
ott folyó munkáról. 

– Új fázisába érkezett a BVSC-
Zugló fejlesztése. Az elmúlt egy
évben pályázati pénzek felhasz-
nálásával 1,2 milliárdos fejlesztés
valósult meg a sportegyesületnél.
Három új műfüves pálya, illetve
centerpálya épült, a régi uszoda
felújítása befejeződött. Az új

uszodai szárnyat is heteken belül
birtokba vehetik a sportolni vá-
gyók – jelentette ki Szatmáry
Kristóf. Hozzátette: a megújult
sportlétesítményt egyre több zug-
lói használja.

Az elmúlt években a sportegye-
sület és Zugló Önkormányzata
között jó együttműködés alakult
ki. A kerület támogatta a beruhá-
zásokat, biztosította a pályáza-
tokhoz szükséges önrészt. A tár-
gyalások az új városvezetéssel még
nem kezdődtek meg, de Szatmáry
bízik benne, hogy a sport- és sza-
badidős tevékenység az újonnan
megalakult képviselő-testület szá-
mára is fontos lesz, és még az
idén sikerül tisztázni a jövő évi

együttműködés feltételeit. A BVSC-
nél folyó munka során elsősorban
az utánpótlás nevelésére és a tö-
megsportra összpontosítanak,
azonban az egyesületnél élspor-
tolókból sincs hiány. 

– Nagy öröm számunkra, hogy
a közelmúltban hozzánk csatla-
kozott Bernek Péter a dohai úszó-
világbajnokságon a 400 méteres
gyorsúszást elképesztő csúcsidő-
vel nyerte meg – mondta Szatmáry
Kristóf. – A sportember teljesít-
ményének köszönhetően Zugló-
nak újra van úszóvilágbajnoka.
Bízom benne, hogy a jól felkészült
edzőgárda és a megújult környe-
zet további sikereket hoz a BVSC-
Zuglónak.     PD

Újra van világbajnok úszója ZuglónakCsökkentenék a papír 
mennyiségét
Csökkentenék a papír 
mennyiségét A cikkhez kapcsolódó 

videó megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu oldalon



Még júniusban, születésének száz-
ötvenedik évfordulója alkalmából
avatták fel dr. Neuschloss Kornél
emléktábláját a Gyarmat utca 96.
szám alatti, általa tervezett családi
ház oldalán. Az épület lakója, az
azt 11 éve újítgató dr. Guba Ferenc
hobbiból kutatta fel az elfeledett
építész, művészettörténész élet-
útját, családtörténetét.

– Kevesen tudják, de annak idején
a Gervay és Gyarmat utcában, a Lő-
csei út és a patak között Neuschloss
Kornél által tervezett házak álltak,
amelyek postás tisztviselőknek ké-
szültek 1911–12-ben. Sajnos az év-
tizedek folyamán, részben a háborús
pusztítások miatt, átalakult a terület
arculata. A megmaradt épületeket,
mint ezt, ma már hivatalos és családi
védelem is óvja. Van olyan ház, amely-
ben építése óta ugyanaz a család
lakik – mesélte lapunknak Guba Fe-
renc, aki az építész örökségének fel-
kutatását a környék megóvása és a
korrekt restauráció érdekében kezdte
el. – Sokáig az sem volt köztudott,
hogy a fővárosi állatkert két szimbo-
likus épületének, a főkapunak és az
elefántháznak is Neuschloss volt az
építésze, és ő volt az egész állatkert
főépítésze. Ő juttatta az első megbí-
zásokhoz az akkor még csak 25 éves
Kós Károlyt és Zrumeczky Dezsőt.
1909–1912-ben hárman építették fel
az öt éve teljes műemléki oltalom
alatt álló állatkerti épületeket.

A kissé elfeledett személyiség nem
elégedett meg a szűk értelemben
vett hivatásával: a gazdag iparos-
családból származó, Zürichben vég-
zettséget szerző, majd pályafutását

Párizsban megkezdő, itthon pedig
művészettörténetből doktorált Neu-
schloss Kornél ugyanis aktív közéleti
tevékenységet foly-
tatott. Fővárosi kép-
viselő is volt, egy
ideig a budapesti
mentőegyesület igaz-
gatója, 1912–1914
között az építész-
szövetség elnöke és
évtizedekig reformá-
tus presbiter. Har-
colt az első világhá-

borúban, mégpedig fiaival együtt,
az olasz hadszíntéren.

– Számos kulturális kincsre lehet
bukkanni egy régi ház
restaurációja kapcsán.
Megtudtam például,
hogy Neuschloss Kor-
nél unokatestvére volt
Stein Aurél, húgának
férje pedig az a Tho-
mán István zongorape-
dagógus, aki korábban
Liszt tanítványa volt,
majd Bartók Bélát és
Dohnányi Ernőt taní-
totta zeneművészetre.
Bátyja a nagy magyar
ipartörténeti sikerként
ismert Korinthoszi-csa-
torna építésében volt
az egyik vezető mérnök
– magyarázta az építész
Wikipédia-szócikkét is
jegyző Guba Ferenc, aki
a Magyar Mérnöki Ka-
mara biztatására tavaly
ősszel felkutatta Neu-
schloss leszármazotta-
it. Egyik unokájára,
Neuschloss-Knüsli Luj-
zára például Floridá-
ban bukkant rá, de ki-
derítette azt is, hogy
Kornél legidősebb uno-
kája, a 87 éves Szászdi
Konrád Guatemalában
kezdett új életet. Egy
másik unokája, Szász-
di Ádám nyugalmazott
Puerto Ricó-i történész-
professzor.   

Kacsoh Dániel

Kétszer is láthattuk a Virtuózok
című tehetségkutató műsorban
Dolfin Balázst. A zuglói csellós
fiú több ezer jelentkező közül ju-
tott be a kilencfős középdöntőbe.
Annak, hogy ország-világ előtt be-
mutatkozhatott, máris nagy a vissz-
hangja.

Balázst és társait több fellépésre is
meghívták, nemrég a Zenetudományi
Intézetben adott koncertet zongorista
barátjával, Szilasi Dáviddal. A fellépés
olyan jól sikerült, hogy december 18-
án az Óbudai Társaskör színpadán
megismétlik. 

Dolfin Balázs 12 évvel ezelőtt
kezdett csellózni. Csa-
ládjában nem ő az első
zenész, dédnagyapja ne-
ves prímás volt, nagypa-
pája pedig a kolozsvári
és a budapesti Operában
is játszott hegedűművész-
ként. Szülei – Dolfin Jácint
és Viski Ágnes – mindketten
fuvoláznak. Balázs zenei hal-
lására először zenepedagógus
ismerősük, Palotai Ágnes fi-
gyelt fel, ő javasolta a hang-
szeres képzést a szülőknek.
Balázs az otthoni repertoárból
a csellót választotta, és döntése
mellett végig kitartott. Tanul-
mányait később Antók Zsu-
zsanna irányításával folytatta, majd előbb
a Szent István Király Zeneművészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, öt éve pedig a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem különleges tehetségek
osztályának növendéke lett. Eddigi pálya-
futása során már kétszer megnyerte a Friss

Antal-csellóversenyt, és szintén kétszer bi-
zonyult a legjobbnak az olaszországi Salieri
nemzetközi zenei versenyen is. Balázsnak
három testvére van, öccsei közül Benedek
és Dániel szintén csellózik. Egyedül Benja-
min lóg ki a sorból, ő ugyanis a fagottot vá-
lasztotta. Riersch Tamás

Életének 74. évében, hosszú betegség
után elhunyt dr. Konrád János olimpiai
bajnok vízilabdázó, Zugló egyik büszke-
sége. Az egykori kiváló pólós civilben ál-
latorvosként praktizált, sportolóként tagja
volt az 1962-ben Lipcsében Európa-baj-
noki címet és 1964-ben Tokióban olimpiai
bajnokságot nyert magyar csapatnak is.
A válogatott színeiben 123-szor szerepelt,
az említett két nagy diadal mellett két
olimpián (1960-ban Rómában és 1968-
ban Mexikóvárosban) bronzérmes lett,
de 1963-ban és 65-ben tagja volt az Uni-
versiade-győztes gárdának is. Pályafutá-
sának legnagyobb sikerei Zuglóhoz kö-
tődtek, 1956 és 1964 között a Budapesti
Lokomotív, majd utódja, a BVSC játékosa
volt. A tokiói olimpia után igazolt a Bu-
dapesti Honvédba, később játszott még a
Vasas Izzóban és az OSC-ben is. Egyik

legnagyobb erőssége úszótudása volt, ami
nem véletlen, hiszen sokáig párhuzamosan
űzte mindkét sportágat. Az 1960-as római
olimpián nemcsak a vízilabda-válogatott-
nak, hanem a magyar úszócsapatnak is
tagja volt, és 100 méteres hátúszásban
versenyzett. Pályafutását befejezve 1976-
tól edzőként és állatorvosként dolgozott.
1985-ben a női válogatott szövetségi ka-
pitányává nevezték ki: a csapattal há-
romszor is Európa-bajnoki bronzérmes
lett. A rendszerváltás után a férfiváloga-
tottat is irányította, 1991-ben egészen a
bronzéremig vezette őket. Klubedzőként
legnagyobb sikere az OSC-vel nyert BEK
és Szuperkupa volt.

Dr. Konrád János igazi sportolócsa-
ládból származott, testvérei, Sándor és
Ferenc szintén kiváló vízilabdázók voltak.

Riersch
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Nagy bajnoktól búcsúzunk

Egy elfelejtett életút nyomában

Tizenkettedik alkalommal adták át december 5-
én este a Prima Primissima díjakat. A Művészetek
Palotájában rendezett gálaesten ezúttal is tíz ka-
tegóriában harminc jelölt közül választották ki a
legjobbakat. A díjazottak és a jelöltek között
több zuglói is akadt. Közülük a legnagyobb elis-
merésben Turczi István József Attila-díjas és Ba-
bérkoszorús költő, Zugló díszpolgára részesült,
aki magyar irodalom kategóriában vehette át a
legjobbnak járó elismerést

Prima Primissima 
díjas lett Zugló 
díszpolgára

Guba Ferenc hobbiból kutatta Neuschloss
Kornél életét, ugyanis abban a házban lakik,
amelyet a neves építész tervezett 

Dolfin Balázs a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
különleges tehetségek osztályának növendéke

Virtuóz csellistaVirtuóz csellista
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Hogy mi a közös Gundel Károly
gasztronómiai és vendéglátó-
ipari örökségében, valamint a
Gundel étteremben, az And-
rássy útban és a hozzá tartozó
Hősök terében, a táncházmoz-
galomban, Puskás Ferencben,
illetve az egykor Zuglóban mű-
ködő Zsolnay-gyárban? Mind-
mind kerületünk hungariku-
mai, amelyekről Millisits Máté
művészettörténész mesélt la-
punknak. 

Zugló első számú hungarikuma
a Gundel-örökség. A főváros egyik
legnépszerűbb vendéglátóhelye,
a Gundel étterem a Városligetben
található, 1910 óta a Gundel csa-
lád üzemelteti. Ez idő alatt hazai
és nemzetközi elismertségre tett
szert. Gundel Károly kínálatában
a magyar és a francia konyha
remekei szerepeltek. Saját re-
ceptjeik közül a legismertebb a
Gundel-palacsinta.

„A Gundel-dinasztia története
tehát egyet jelent a magyar gaszt-
ronómia és a magyar vendéglátás
történetével. Gundel Károly meg-
szelídítette a magyar konyhát, s
ötvözte azt a világból érkező be-

hatásokkal. Úttörő munkájával
felhelyezte Magyarországot a világ
kulináris térképére. Alapításának
100. évfordulója után is büszkén
folytatta Gundel Károly legszebb
vendéglátási hagyományait” – ol-

vasható a Hungarikum Bizottság
2014-es Hungarikumok gyűjte-
ménye című kiadványában, amely
jegyzi azt is, hogy eddig 41 nyil-
vántartott hungarikum került a
Magyar Értéktárba. 

A világörökség része az And-
rássy út, a Hősök tere és a Mil-
lenniumi Földalatti Vasút is. 

– A Hősök tere szobrainak
többségét Zala György mintázta,

és Zuglóban, a Szabó József ut-
cában öntötték – magyarázta Mil-
lisits Máté, akitől azt is megtud-
tuk, hogy az ipari és műszaki
megoldások kategóriájában a
Zsolnay porcelánt, illetve kerá-

miát is a hungarikumok közé
sorolták.

„A Zsolnay Porcelánmanufak-
túra már több mint 150 éve jel-
képe, szimbóluma Pécs városá-
nak és Magyarországnak” – írja
katalógusában a Hungarikum Bi-
zottság. „Az egyedi fejlesztésű
technológiákra épülő gyártás ki-
váló minőségű és egyedi esztétikai
minőséget eredményez. A gyár

valódi szellemiséget és kultúrát
hozott létre, amely nemcsak a
hazai, de a nemzetközi művé-
szettörténetnek is fontos része.”

Bár a Zsolnay-gyár Pécsett mű-
ködik, Zuglóban is volt egy al-
kotóműhelye. A pécsi üzem a
technikai eljárásokat dolgozta ki,
de a zuglói gyárral való együtt-
működésre volt szüksége a vi-
lághírnév eléréséhez. Számos
épületkerámia található kerüle-
tünkben, amely Pécsett készült:
ilyen a Zala-villa, a Műcsarnok
vagy a Lechner Ödön által terve-
zett Állami Földtani Intézet. 

1973 novemberében sokak sze-
rint Zuglóból indult el a táncház-
mozgalom, az egykori Kassák
Klubból, amely a mai napig mű-
ködik, igaz, már Zuglói Ifjúsági
Centrum néven.

„A táncházmódszer mint a szel-
lemi kulturális örökség átörökí-
tésének magyar modellje a ha-
gyományőrzés egyik legkiemel-
kedőbb, nemzetközileg is elismert
művészeti fogalma. A magyar
kulturális örökség közösségori-
entált formája, amely átfogóan
teszi gazdagabbá a népi művelt-
ségtől elszakadt XXI. századi em-
ber életét” – fejti ki a Hungariku-
mok gyűjteménye című kiadvány.

Sport kategóriában Puskás Fe-
renc világszerte ismert és elismert
életművét is megtaláljuk a Magyar
Értéktárban.

„Puskás Ferenc minden idők
egyik legnagyobb futballjátékosa,
akit labdarúgói és edzői pálya-
futása, a futballpályán kívüli em-
beri helytállása az egyetemes ma-

gyarság ikonikus hősévé tett.
Életművét messze földön ismerik,
maradandót alkotott nemcsak a
magyar válogatott, a legendás
Aranycsapat olimpiai bajnok ka-
pitányaként, hanem a Real Mad-
rid korszakos csillagaként is.
Edzőként pedig Görögországban
és Ausztráliában, illetve minden
kontinensen dolgozott, mindig a
hazáját képviselve” – méltatja a
gyűjtemény a nagy magyar spor-
tolót, kinek nevét viseli a Zugló-
ban található Puskás Ferenc Sta-
dion és az alatta lévő 2-es metró
azonos elnevezésű állomása is.
Puskás Ferenc – aki bár ízig-
vérig kispesti volt – 1954 és 56
között Zuglóban, a Columbus
utcában élt, ezért őt is a zuglói
hungarikumok közé sorolhatjuk.

Vida Rózsa

A városligeti Gundel éttermet 1910 óta üzemelteti a Gundel család

A Hősök tere szobrainak többségét Zala György mintázta, azokat Zuglóban, a Szabó József utcában öntötték

A Zsolnay-gyár bár Pécsett működik, Zuglóban is volt alkotóműhelye, a Stefánia úton lévő földtani intézet tetejét is Zsolnay tetőkerámia borítja

Puskás Ferenc 1954 és 56 között Zuglóban, a Columbus utcában élt

A hungarikumokról szóló tör-
vény 2012. július 1-jén lépett
hatályba. Így határozza meg,
mi is az a hungarikum: „Meg-
különböztetésre, kiemelésre
méltó érték, amely a ma-
gyarságra jellemző tulajdon-
ságával, egyediségével, kü-
lönlegességével, minőségével
a magyarság csúcsteljesít-
ménye, amelyet külföldön és
belföldön egyaránt a ma-
gyarság eredményeként, ki-
emelt értékként tartanak szá-
mon, védett természeti érték,
kiváló nemzeti termék, amit
a Hungarikum Bizottság hun-
garikummá minősít, és ami
a törvény erejénél fogva hun-
garikum.”

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalonZugló hungarikumaiZugló hungarikumai

A Gundel étterem, a Hősök tere, a táncházmódszer, a Zsolnay-gyár és Puskás Ferenc is kerületünk büszkeségeA Gundel étterem, a Hősök tere, a táncházmódszer, a Zsolnay-gyár és Puskás Ferenc is kerületünk büszkesége



Dóbé Gusztáv erdélyi és magyarországi templomokat, vártemplomokat megörökítő
rajzai január végéig láthatók a református egyházközség templomában
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Napi menü:

Céges rendezvények, családi összejövetelek esküvők lebonyolítását bízza

szakképzett személyzetünkre és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Hétköznaponként kétfogásos menü mindennap 12.00 és 15.00 között csak 990 Ft / fő áron
HÁZIAS ÍZEK!

,
kétféle menüsor közül választhat, egy pohár limonádéval! Előfizetés esetén csak 890 Ft / fő/nap.

December 11. csütörtök

A: Sárgaborsó főzelék, sült virslivel
B: Csülkös székelykáposzta tejföllel

December 12. péntek

A: Aranygaluska borsodóval
B: Káposztás cvekkedli

December 15. hétfő

A: Csirkemelles rizses hús, gombával
és ropogós zöldségekkel

B: Sertéspörkölt vajas galuskával

Lestyános pulykaragu leves,
burgonya gombóccal

Tárkonyos csirkegombóc leves,
apró galuskákkal, zöldséggel

Füstölt sajtos zellerkrém leves

December 16. kedd

A: Dorozsmai ponty
Fahéjas  szilváslepény

B: Tepsiben pirított sztrapacska
füstölt tarjával
Fahéjas szilváslepény

December 17. szerda

A: Grillezett csirkemell gödöllői raguval,
petrezselymes burgonyával

B: Eszterházy marhacsíkok baconos
zsemlegombóccal

Majorannás burgonyaleves

Erőleves tésztával

December 18. csütörtök

A: Kolozsvári rakott káposzta,tejföllel
meglocsolva

B: Sólet füstölt tarjával és főtt tojással

December 19. péntek

A: Házi nudli mákkal és vanília
sodóval

B: Gombás gnocchi, pikáns
paradicsomszósszal, füstölt sajt
forgácsokkal

Vegyes zöldségleves csipetkével

Frankfurti leves bébivirslivel

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.

Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Minden kedves vendégünknek Boldog Karácsonyt kívánunk!
Köszönjük, hogy megtiszteltek minket bizalmukkal,

és várjuk Önöket szeretettel 2015-ben is!

A nagy sikerre való tekintettel idén is felveszünk,
halászlé előrendelést, amely december 24-én

11:00-14:00 óra közt vihető el.
A rendeléseket kérjük

a recepción  december 20-ig leadni.

Cserepesh
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ÁLDOTT KARÁCSONYT

ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK!

Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

CSEREPESHÁZ

Lipták Villa

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

1146 Budapest, Hermina út 3
T: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB –
BOGGIE

Belépő: 1.000 Ft / fő

LIPTÁK PÓDIUM
ÁRAMSZÜNET

December 30-án 19.30 órától
A koncert a Nemzeti
Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

– interaktív játék
a sötétben December 13-án
19.00 órától A Vakrepülés
Színtársulat előadása.

DÓ-RÉ-MI -

Belépő: 1 000 Ft / fő.

LIPTÁK GALÉRIA
HILD JÓZSEF, ZUGLÓ ELSŐ
ÉPÜLETEINEK TERVEZŐJE

A belépés díjtalan.

családi darab
2 részben
December 20-án 18.00 órától
Az Angyalföldi Zenés Diák-
színpad és Tanoda előadása.

Jegyek elővételben is
vásárolhatók a Lipták Villában.

December 18-án
16.00 órától
A Samodai József Zuglói
Helytörténeti Műhely
pódiumbeszélgetéssel
egybekötött kiállítás
megnyitója. A kiállítás
megtekinthető
2015. január 19-ig.

BVSC-ZUGLÓ ESTÉK

A belépés díjtalan.

ANIMA MUSICAE
KAMARAZENEKAR –

Belépő: 800 Ft/ fő

December 29-én 18.00 órától
előszilveszter
meglepetés
vendégekkel
és borkóstolóval.

karácsonyi koncertje
December 19-én
18.00 órától
Művészeti vezető:
G. Horváth László

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

Erdélyi, illetve magyaror-
szági templomokról ké-
szült rajzok láthatók a
Budapest-Zuglói Reformá-
tus Egyházközség temp-
lomában, illetve annak
karzatszobájában január
végéig. A néhai Dóbé
Gusztáv alkotásaiból álló
tárlatot advent első va-
sárnapján, istentisztelet
keretében nyitották meg.

A kiállítás meghívóját a né-
hai művész gyermekei, Dóbé
Enikő és Zoltán jegyezték,
tudatva: a január végéig meg-
tekinthető rajzok főleg erdélyi
és magyarországi templomo-
kat, vártemplomokat örökí-
tenek meg. Elárulták, a hely-
színek többségénél édesapjuk
személyesen is járt, lefény-
képezte, majd a felvételek
alapján lerajzolta azokat.

– Édesapánk mélyen hit-
te, hogy ezek az épületek,
illetve a bennük élő hit vol-
tak a magyarság évezredes
megmaradásának védőbás-
tyái. Az épületek történe-
teiből kirajzolódik a ma-
gyar történelem. Elsősor-
ban ez a gondolat vezette
őt, ezért ezt az üzenetet
szeretnénk mi, utódok a
magunk szerény eszközei-
vel továbbadni – fogalma-
zott Dóbé Zoltán.

A kiállítás címe éppen ezért
a megmaradást emeli ki, s
az erdélyi írótól, Wass Al-
berttől származik: „a kő ma-
rad...” verset, amelyből az
idézet származik a művész
egyik rokona, Dóbé Orsolya
szavalta el az ünnepségen.

Az igehirdetés a Krisztus-
várásról, így az adventi idő-
szakról is szólt. Szőke János

lelkipásztor arról beszélt, Is-
ten megváltót küldött az em-
bervilág megváltására, az Úr
Jézus Krisztust. S ahogy a
Szentírásban olvashatjuk:
„Királyként érkezik ez a
Krisztus, király ő, a Menny
és Föld ura.”

Az eseményen részt vett
mások mellett Gyügyei Attila,
az önkormányzat egyházügyi
tanácsnoka, aki lapunknak
az istentisztelet jelentőségét
taglalta, mondván, fontos,
hogy az emberek Zuglóban
is egy kicsit a szeretet felé
hajoljanak, így várják Jézus
Krisztus születésének nap-
ját, ünnepét. A gyülekezet
egyébként idén ünnepli
templomának százhuszadik
évfordulóját, amelyet 1894-
ben az akkori református
püspök, Szász Károly szen-
telt fel.       Kacsoh Dániel

Mikulás volt
a kalauz

Karácsony Gergely polgármester
november 30-án Zugló előző pol-
gármesterével, Papcsák Ferenccel,
december 7-én pedig Tóth Csa-
bával, zuglói MSZP-s országgyűlési
képviselőjével közösen gyújtotta
meg a Bosnyák téren a kerület
adventi koszorúján az első, illetve
a második gyertyát.

Advent első vasárnapján, a gyer-
tyagyújtást megelőző köszöntőjében
Karácsony Gergely kihangsúlyozta:
szeretné, ha Zuglóban egymás elfo-
gadása határozná meg az elkövetkezendő
évek politikáját. Ennek jegyében az első gyertya
meggyújtására Papcsák Ferencet, a másodikra
pedig Tóth Csabát kérte fel. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy a kemény választási
kampány után a városrész a megbékélés és
együttműködés közösségévé válik.

A kerület adventi koszorúját Bárány Béla
atya, a Páduai Szent Antal-templom plébá-

nosa áldotta meg. Az eseményen a Zuglói
Filharmónia rézfúvós kvintettje működött
közre. A program a Szent István Zeneművé-
szeti Szakközépiskola kórusa, illetve a Vad-
rózsák Népzenei Együttes műsorával zárult.
Az adventi koszorú gyertyáit vasárnaponként
öt órakor gyújtják meg a Bosnyák téri templom
előtt, ahol már délután fél öttől várják prog-
ramokkal az érdeklődőket.                    PD

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Karácsony Gergely és Papcsák Ferenc advent
első vasárnapján a kerület koszorújánálDóbé Gusztáv 

Egy igazi mozdonyrelikvia, az 1917-es
gőzmeghajtású szerelvény húzta a Car-
toon Network Télapó Expressz többi
kocsiját, amelyekben gyerekek, manók
és mesefigurák utaztak a Nyugati pálya-
udvarról a Magyar Vasúttörténeti Parkig.
A szerelvényeket idén is december 5-én,
6-án és 7-én indították útnak a 11-es vá-
gányról, ahol a gyerekeket maga a lappföldi
Mikulás várta. A nagy szakállú egészen a
vasúttörténeti parkig szórakoztatta a ki-
csiket, akik leszállás után a Bóbita együttes
koncertje mellett számos ünnepi programon
vehettek részt. 

Kiállítás a karzatszobábanKiállítás a karzatszobában Közös gyertyagyújtásKözös gyertyagyújtás



Tizedik alkalommal hirdette meg Mesevarázs
című rajzpályázatát a Kaffka Margit Általános
Iskola, a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is csak
saját diákjai számára. A beérkezett alkotásokat
nemcsak díjazták, hanem árverése is bocsá-
tották; a gyermekrajzokra a szülők licitálhattak.
Az iskola pedagógusaiból álló zsűrinek az
idén 214 pályamunkából kellett kiválasztani
a legjobbakat: 24 jutalmat osztottak ki. A no-
vember 28-i díjátadón azonban valamennyi
rajzra lehetett licitálni, és a szülők végül 85
alkotást vásároltak meg. A legdrágább rajz
tízezer forintért kelt el, az aukció bevétele
116 ezer forint lett. Varga László igazgató el-
mondása szerint az összeget tanítási segéd-
eszközök vásárlására fordítják. 

A rajzot emelt szinten
tanító Munkácsy Mi-
hály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskolában nagy hagyományuk van
az ovis rajzpályázatoknak. A Csák-
tornya parki intézmény pedagógusai
így szeretnének minél hamarabb
rátalálni a kerületi tehetségekre. Az
ovis rajpályázat minden évben más-
más témakörre épül, idén a program
az Utazás Meseszigetre címet kapta.

Ezúttal 16 óvodából
150 alkotás érkezett.
A zsűri 17 rajzot díja-
zott, de több mint öt-

venet állított ki az iskola első emeleti
galériájában, amely a következő
gyermeknapon a Cserepesház ká-
vézójában is látható lesz. A legügye-
sebb ovisok mesekönyveket és rajz-
felszereléseket kaptak, ezenkívül
felvételt nyertek az iskola rajztago-
zatos osztályába.                         -r-

Idén ünnepli félszázados fennállását
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Né-
met Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola. Az Ungvár utcai intézmény
volt a hazai két tanítási nyelvű kép-
zés elindítója 1989-ben, emellett
26 éve tartozik az olimpiai iskolák
szűk táborába, ráadásul a szellemi
olimpiai versenyeken is rendre a
legjobbak között szerepelnek az
intézmény tanulói. A Hajós az or-
szág egyetlen olyan iskolája, ahol
48 éve oktatják a görög nyelvet, de
abban is úttörőnek számít, hogy a

kerületben elsőként itt fedték
be a műfüves sportudvart, hogy
télen is biztosítsák a mindenna-
pos testnevelés feltételeit. Az in-
tézmény éppen 50 évvel ezelőtt,
az 1964–65-ös tanévben kezdte
meg működését. A kerek évfor-
duló az egész tanévet áthatja
majd, a születésnapi gálát azon-
ban már november 28-án meg-
tartották. A rendezvényen az ön-
kormányzat és a Magyar Olim-
piai Bizottság képviselői, „hal-
hatatlan” sportolók és hírnevet

szerzett régi diákok, az intézmény
korábbi vezetői, nyugdíjas peda-
gógusok és öregdiákok is részt vet-
tek. A tanulók a jubileummal kap-
csolatos érzéseiket pár soros üze-
netekben is megfogalmazták, ame-
lyeket egy időkapszulába rejtve el-
ástak az iskola udvarán, hogy azt
majd az utódok kiáshassák és el-
olvashassák, mondjuk éppen a 75.
vagy a 100. születésnapon.            Rt

Az államigazgatás segítségét kérte az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorló Gimnázium. A Cházár András
utcai épület – amely idén ünnepli cente-
náriumát – ugyanis borzasztó rossz álla-
potban van, és a helyreállításhoz egymilliárd
forintra lenne szükség.

Az iskolában helyet kapó kétszintes,
karzatos zsinagógának – amely ma a dísz-
terem –, illetve a mezopotámiai és héber
motívumokat idéző homlokzatnak kö-
szönhetően az épületet műemlékké nyil-
vánították. Ezzel ugyan növelték az intéz-
mény patináját, ám a minősítés a re-
konstrukciós munkálatok árát is jelentősen megnöveli.
Márpedig az épület komoly és sürgős felújításra
szorul: a klinkertéglák mögé már régen becsorog az
esővíz, ami kilazította a díszítőelemeket, és bármikor
leeshetnek. Emellett időszerű elvégezni a lapos tetők,
az elektromos, a víz-, a csatorna- és a fűtési rendszer,
valamint a vizesblokkok felújítását, illetve a nyílászárók
cseréjét is. Mivel a műemléki besorolás miatt mindent
az eredeti állapotába kell visszaállítani, az iskola fel-
újítása megközelíti az egymilliárd forintot. Ennyi

pénze pedig sem a fenntartónak, az ELTE-nek, sem
az iskolának nincs. Dr. Molnár Katalin igazgatónő
téglajegyek árusításával próbál forráshoz jutni, ám
ebből, illetve a volt radnótis művészek jótékonysági
koncertjeiből is csak néhány millió forint jött össze.
Annak érdekében, hogy támogatókat találjanak, no-
vember 26-án „figyelemfelhívó estet” szerveztek,
amelyre meghívtak kormányzati vezetőket – állam-
titkárokat, államtitkár-helyetteseket –, közéleti sze-
mélyeket, alkotmánybírót, tudósokat, Budapest fő-

építészét, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségének kép-
viselőit és Zugló polgármesterét.
Karácsony Gergely azt mondta, a
kerület költségvetéséből nem lehet
megoldani az épület rekonstruk-
cióját, de mindent megtesz a meg-
mentéséért.

– Nem is mint Zugló polgármes-
tere, hanem mint a Fővárosi Köz-
gyűlés tagja tudok tenni annak ér-
dekében, hogy ez az épület megkapja
a szükséges összeget – fejtette ki
Karácsony Gergely. – Megpróbálok
minden lehetséges módon lobbizni
ennek érdekében.             Riersch
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Az épület műemléki védettség alatt áll, ami nagymértékben meg-
növeli a rekonstrukciós költségeket

Jubileumi szavalóverseny
Tíz évvel ezelőtt a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola volt a kezdeményezője az országos német
vers- és prózamondó versenynek, és az elmúlt évtizedben a rendezést
is az Ungvár utcai iskola vállalta. A december 1-jei jubileumi meg-
mérettetésen 22 – 11 vidéki és 11 fővárosi – iskola 58 diákja vett
részt. Az 5–6., illetve a 7–8. évfolyamos diákok vers- és prózamondó
versenyében a házigazda iskola tanulói kiválóan szerepeltek, az
alacsonyabb korcsoportban Szabó Blanka nyert prózával, míg a
nagyobbak között Visy Blanka lett az első verssel. 

A Cházár András utcai épületet – amely idén ünnepli centenáriumát –
Lajta Béla tervezte, de a jelenleg ismert vörös téglás falak Bőhm Henrik
és Hegedűs Ármin munkáját is dicsérik. Az iskolának 1914-ben még
csak a tervei készültek el, illetve az alapkövét rakták le, mégis ettől az
évtől számítják a pesti zsidó gimnázium létezését. A XX. századi törté-
nelem a zuglói épületet sem kímélte, a két világháború között az egyre
erősödő antiszemitizmus ellenére is az izraelita kultúra és vallás
közvetítője volt, majd a nyilasuralom alatt munkaszolgálatosoknak
nyújtott menedéket. Ocskay László százados ebben az épületben
egymaga 2500 ember életét mentette meg. A háború után egy darabig
az I. István Gimnázium használta, majd leányiskola lett, ahol a zsidó
kisebbség fiú tanulóinak is helyet biztosítottak. 1961-től gimnázium,
amely azóta is Radnóti Miklós nevét viseli. A mostani felújítás terveit az
iskola egykori diákja, a Művészetek Palotáját is tervező Zoboki Gábor
építész készítette el.

Több mint 15 esztendeje rendez
minden évben szakmai napot a
Városligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
amelyre az ország valamennyi

magyar–angol két tanítási nyelvű
intézményét meghívják. A zuglói
iskola nem véletlenül lett a házi-
gazdája ennek az eseménynek,
hiszen a Hermina úti intézmény
volt húsz éve az angol–magyar
két tannyelvű képzés elindítója.
A szakmai napok témája első-
sorban egymás módszereinek,
illetve a tanítást segítő legmo-
dernebb eszközöknek a megis-
merése. Az idei rendezvényre
42 iskola több mint 200 peda-
gógusa fogadta el a meghívást,
akik a bemutatóórák és work-
shopok mellett megismerked-
hettek a Prezivel is, amely egy
Flash-alapú internetes prezen-
tációkészítő szoftver. A rendez-
vény részeként több könyvbe-
mutatót is tartottak. Az idei év
egyik újdonsága a házigazda is-
kola angol szakos pedagógusa,
Bártfai-Juhász Gabriella Civili-
záció című angol nyelvű tan-
könyve volt, amely a szakembe-
rek szerint hiánypótló kötet.  Rt

Két zuglói gimi is dobogós 
A HVG nemrég készítette el a kö-
zépiskolák – külön-külön a gimná-
ziumok, a szakközépiskolák, az
alapítványi és az egyházi intézmé-
nyek – rangsorát. Többek között a
diákok 2013-as tanulmányi és fel-
vételi, illetve a különböző versenye-
ken elért eredményeit vették alapul.
Az összesített rangsort az országos
kompetenciamérésen matematiká-
ból és szövegértésből elért eredmé-
nyek, a 2013. májusi–júniusi érett-
ségi-időszakban a négy kötelező
tárgyból elért vizsgapontszámok,
valamint az egyetemisták és főisko-

lások által leginkább kedvelt karokra
bejutott diákok száma alapján állí-
tották össze. A rangsort a Budapesti
Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium vezeti, míg a második
legjobb középiskola az Eötvös József
Gimnázium lett. A száz legjobb gim-
náziumot tartalmazó rangsorban a
képzeletbeli dobogó harmadik fokán
– a békásmegyeri Veres Péter Gim-
názium mellett – két zuglói alma
mater áll: az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola és Gya-
korló Gimnázium, valamint a Szent
István Gimnázium.                    -rt-
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Amikor kisbaba szüle-
tik, új család alakul.
Nem könnyű így a nagy
családi ünnepeket meg-
szervezni.

Minél régebben van
együtt a pár, és minél több
gyereke van, annál erősebb
lehet a vágy, hogy önálló
karácsonyuk lehessen. Ta-
lán az előző években tö-
kéletes megoldás volt, hogy
hol az egyik, hol a másik
nagyszülőnél töltik a szent-
estét, ám előbb-utóbb el-
jöhet az az időszak, amikor a pár ki akarja mon-
dani: Mostantól otthon maradunk!

Sokszor azonban ez a nagyszülők merev elutasításával
találkozik. Érthető módon, hiszen így hirtelen üresnek
érezhetik a házat, értelmetlennek az ünneplést, önma-
gukat pedig öregnek és elhagyatottnak. Léteznek jó
kompromisszumok: átmehetünk más időpontban, jö-
hetnek hozzánk ők, vigyázhatnak délelőtt az unokákra,
ameddig apa és anya feldíszíti a fát. Nagyon fontos,
hogy minden családnak magának kell kialakítania a
hagyományait. Nem érdemes elviselni, ha valami nem
tetszik, vagy másként szeretnénk. A férjnek és a fele-

ségnek kell együtt elhatároznia, miként akarnak ünne-
pelni, nem a nagyszülőknek. Bár nehéz lehet, de jó, ha
elfogadják, hogy változnak az idők, és hogy felnőtt gye-
rekeiknek saját életük lesz saját ünnepekkel, hagyo-
mányokkal és karácsonnyal.

Természetesen nem jó, ha az újfajta ünneplés meg-
beszélése veszekedésbe torkollik. A legjobb, ha a pár
nagy türelemmel egyeztet a nagyszülőkkel, több meg-
oldást is fölvetnek, és arra törekednek, hogy mindenki
jól érezze magát a szeretet ünnepén.

Sződy Judit pszichológus, laktációs 
szaktanácsadó, IBCLC, Uzsoki Utcai Kórház 

Az artrózis, hétköznapi nevén ízületkopás sajnos
háziállataink körében is gyakori betegség. Idősebb
állatoknál gyakoribb, de minden életkorban előfor-
dulhat. Kutyáknál jóval többször találkozunk ízü-
letkopással, de nagy testű, túlsúlyos macskák is
szenvedhetnek tőle.

Az ízületek kóros állapota valamilyen veleszületett
mozgásszervi betegség, törés, fertőzés vagy szalagsérülés

következményeként alakul ki. A folyamat lényege, hogy
az ízületben végbemenő kóros terhelési viszonyok
miatt a porcfelszín egyes részei sokkal nagyobb terhelést
kapnak. Egy idő után a túlerőltetett porcsejtek elhalnak,
majd különféle gyulladáskeltő anyagok szabadulnak
ki belőlük, amelyek végül az ízület gyulladását és fáj-
dalmát eredményezik. Kedvencünk ilyenkor nem szí-
vesen mozog, nehezen kel fel, kedvetlen, ingerlékeny
lehet. Ha ilyen tüneteket tapasztalunk, mihamarabb
forduljunk állatorvoshoz, aki a pontos diagnózis után
a megfelelő gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító
szerekkel orvosolni tudja a problémát. Fontos, hogy
saját ötlettől vezérelve ne adjunk emberi használatra
készült gyulladáscsökkentő tablettákat állatunknak,
mert ezzel komoly problémákat okozhatunk.

Ennél a betegségnél is igaz, hogy a legjobb stratégia a
megelőzés, aminek egyik alappillére állatunk testtö-
megének kontroll alatt tartása. A túlsúly ugyanis állandó
pluszmegerőltetés az ízületeknek. Ezenkívül nagy testű
kutyáknál már fiatal kortól érdemes ízületvédő táplá-
lékkiegészítőket alkalmaznunk. Ha állatunkat sántítani,
bicegni látjuk, szintén mihamarabb forduljunk szak-
emberhez, mivel bizonyos mozgásszervi betegségek
időben történő műtéti helyreállításával megelőzhető az
artrózis kialakulása.

Dr. Schuster Norbert • zugloallatorvos.hu
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A tél beköszöntével az időjárás
szükségszerűen zordabbra for-
dul, megérkeznek a kemény
fagyok, a havazások, ónos esők,
amelyek feladatokat adnak a
hobbikertészeknek. Az egyik a
csúszásveszély elhárítása, a má-
sik a növényvédelem. 

A jeges, csúszós utak gyors és
hathatós tisztítása nem csak aján-
lott, egyenesen kötelező teendő.
A csúszásmentesítést elmulasztó
háztulajdonos vagy társasház
ugyanis felelőssé válik az épület
előtt balesetet szenvedőkért, ami-
nek jogi és anyagi következményei
is lehetnek. Ezért érdemes még
idejében felszerelkezni szóró-
anyaggal, lehetőleg olyan fajtával,
amely nem jelent veszélyt az élő
környezetre. Ebbe a csoportba
tartozik a kőzúzalék, a hamu, a
faforgács, a homok vagy a ke-
reskedelemben kapható többféle
szóróanyag-keverék. A só sem-
miképpen nem ajánlott, ugyanis
a jégolvadékkal, hólével a növé-
nyek tövéhez kerülve káros a
fákra, dísznövényekre. A só al-
kalmazása azonban a közvéle-
kedéssel ellentétben nem teljesen
tiltott, a törvény szerint „közúti
forgalom számára igénybe vett
területen”, vagyis autóutakon be-
vethető. 

Az ónos eső vagy a hó az ágak,
hajtások letörését, a növény tor-

zulását okozhatja, ha a csapadék
nagy mennyiségben rakódik le
az ágakra. Erős havazás, jegese-
dés idején ezért tehermentesíteni
kell az örökzöldeket, fákat, bok-
rokat. Óvatos mozdulatokkal –
kezünket vagy egy szerszámnyelet
használva – verjük le a havat, je-
get a növényekről! A műveletből
ne hagyjuk ki az utcafronti zöl-
deket sem. A díszfüvek is igé-
nyelnek fagyvédelmet, ezeket a
magasra törő növényeket tél ele-
jén egy erős madzaggal kössük
szorosan össze, hogy a töveknél
ne gyűlhessen össze a hólé, amely
a díszfű pusztulását okozhatja.
A rózsákat földkupacolással, a
fiatal gyümölcs- és díszfákat a
törzs nádszövetes beborításával
vagy meszes lekenésével védhet-
jük meg a tél ártalmaitól. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kos – Gyorsak, lendületesek,
türelmetlenek és szerelemesek
lehetnek. Sok olyan kérdésre

érkezhet válasz, amely az utóbbi idő-
ben foglalkoztatta őket. Jogi ügyekben
minden segítséget megkaphatnak, s
nekik is különleges ötleteik lehetnek
a megoldásra. Ha tanulniuk kell, most
jól megy nekik, bár nem kitartásuk,
hanem gyors felfogásuk miatt.

Bika – Gyakorlatiasak, nincs
olyan hivatalos ügy, amit ne
tudnának elintézni. Ha most

kicsit visszafogottabbak, egyszerűb-
bek, mint amit tőlük megszoktunk,
ne csodálkozzunk! Ez nem érinti az
érzelmeket, a szerelmet, ahol bőség,
bujaság várható. Otthonukat külön-
leges ötletekkel újíthatják fel, meg-
lepve mindenkit ezzel a könnyed-
séggel.

Ikrek – Szerepelhetnek, s min-
denkit elkápráztathatnak. Tele
vannak ötletekkel, újszerű meg-

látásokkal, amelyekkel meg tudják
döbbenteni az ismerőseiket. Bölcses-
ségük, hitük, elfogadásuk, szeretetük
is át tud sugározni mondataikon. Sok
kisebb útra, tárgyalásra, beszélgetésre
számíthatnak. Az utakon lassítsanak,
ne rohanjanak!

Rák – A bőségesen érkező pénz,
amellyel már készülődhetnek
a karácsonyra, jót tesz lelki-
állapotuknak, bár megoldást

nem hoz a gyerekeikkel és a társukkal
való vitákra. Ne uralják őket! Ne le-
gyenek akaratosak! Engedjenek min-
denkit a saját útján menni! A háttérben
persze óvó kezükkel vigyázhatnak a
kisebbekre, szeretteikre.

Oroszlán – Vagy a szerelem
dobja fel őket, vagy a vállalko-
zásukhoz kapcsolódó sikerek,

ezért jól vannak, jókedvűek, majd ki-
csattannak az erőtől. Teremteni akar-
nak, s nem csak akarnak, tudnak is.
Szükségük van erejükre, hiszen a
munkájukban váratlanul hátráltató
fordulatok érkezhetnek, amelyekre
megoldást kell találniuk. Zseniális
meglátásaikkal sikerül is.

Szűz – Otthon szeretnének len-
ni a gyerekeikkel, amitől csak
a munka tudja őket eltántorí-

tani. Előző életeikből nagyon sok se-
gítség érkezhet, amit annak idején ők
adtak másoknak. Erre talán akkor
van szükségük, ha épp egy szerelmi
bánat kellős közepén vannak, s nehéz
az elengedés, a változtatás. Különleges,
őket is meglepő megérzéseik lehetnek.

Mérleg – Ha sokat költenek,
ne csodálkozzanak, hiszen nem
lehet ellenállni annak a sok

gyönyörű dolognak, amivel a boltokban
találkoznak. Nagyon fejlett a szépér-
zékük, s mindent szeretnének haza-
vinni. Ha kicsit egyedül érzik magukat,
annak az az oka, hogy vágynak egyedül
lenni, önmagukban rendet tenni.

Skorpió – Sok jövés-menésre,
tárgyalásra számíthatnak. Az
utakon még mindig fontos az

éber figyelem. Ne rohanjanak, mert
megállíthatják őket! Ez nem lesz
könnyű, mert nagyon-nagyon végle-
tesek lehetnek most, még a megszo-
kottnál is jobban. Igyekezzenek a kö-
zép felé! Váratlanul és bőségesen
pénz érkezhet, amit a munkájukba
visszaforgathatnak. 

Nyilas – Nagyon jól vannak.
Ötleteikkel elkápráztathatnak
mindenkit, egyszerűen kicsat-

tannak a lendülettől, a teremtőerőtől.
Ha tanulni kell, nagyon jól megy nekik.
Bármibe fognak, hitükkel, szeretetük-
kel mindent elérnek. Külföldre is utaz-
hatnak, akár a tengerentúlra is, vagy
külföldiekkel kerülhetnek kapcsolatba.
Ha vannak jogi ügyeik, azok megol-
dását most siker koronázhatja.

Bak – Nagyon sok segítség ér-
kezhet előző életeikből, amire
szükségük is van, hiszen még

mindig alig lehet rájuk ismerni. Ők,
akik soha nem türelmetlenek, még
mindig kiszámíthatatlanok, szenvedé-
lyesek, végletesek lehetnek. Társukkal
való nehézségeikre váratlan, különleges
ötlettel megoldás születhet.

Vízöntő – Harciasak, türelmetle-
nek lehetnek. Legjobban teszik,
ha ezt a bennük lévő feszítő erőt

kisportolják magukból. Titkos iratok ke-
rülhetnek elő, amelyek meglepetést okoz-
hatnak az egész családnak. Társukkal,
barátaikkal sok érdekes, különleges él-
ményt élhetnek meg. Munkájukkal kap-
csolatban szerepelhetnek, tudásukkal el-
kápráztathatják közönségüket. 

Halak – Ha kicsit egyedül érzik
magukat, ne csodálkozzanak!
Szeretnék szeretni a világot, se-

gítenének is, de mintha nem lenne rá le-
hetőség. Igaz, több barátjukkal is próbát
kellett kiállniuk, s nincs kizárva, hogy
valakitől el is búcsúztak. A munkájukban
nagyon sok segítséget kaphatnak, aminek
meg is érkezhet a gyümölcse pénz for-
májában. A szerelem is bekopogtathat
az életükbe. 

Kétheti horoszkóp december 11-től

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
December 11–24-ig

Termék megnevezése

Sütőtök

Dióbél

Kelkáposzta

Alma

Cékla

Fekete retek

Csicsóka

Mák

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1/2kg

Ár (Ft)

100–120

2400–

180–200

120–220

160–200

150–200

200–250

750

Fájdalmas kopás

Minden családnak magának kell kialakítania a hagyományait, például hogy
miként szeretnék ünnepelni a karácsonyt Fotó: MTI

Ha a  hó ráfagy az ágakra, le is törhet a növény

A túlsúly az állatoknál is növeli az ízületi
kopás és gyulladás lehetőségét

Mostantól otthon maradunk?Mostantól otthon maradunk?

Verjük le a havat az ágakról!Verjük le a havat az ágakról!



Szögi Szilvia
húsz éven át Ma-
gyarország egyik leg-
ismertebb versenytán-
cosa volt, és szakmai tu-
dását hamarosan a zuglói-
aknak is átadja. Mint mondta,
kettős cél vezérli: egyrészt sze-
retné a táncot minél több em-
berrel megszerettetni, másrészt
nem titkolt vágya, hogy a legte-
hetségesebb fiatalokból idővel
komoly versenytáncosokat ne-
veljen.

Szilvi gyermekkora óta táncol.
1991-ben Szegeden kezdte pályafu-
tását, ott lett László Csaba a párja. Óriási
sikereket értek el, ám Szilvi sérülése miatt
szétváltak. Nagymihály Balázzsal tért vissza
a parkettre, vele latin tánc kategóriában
versenyzett. 2009-ben Budapestre költözött,
ezután Vas Zsolttal táncolt másfél évig. Pá-
lyafutása során tízszer volt magyar bajnok,
több világ- és Európa-bajnokságon standard,
latin és tíz tánc kategóriában is sikeresen
szerepelt. Arra a legbüszkébb, hogy kétszer
is kijutott a Világjátékokra. Azt mondja,
rengeteg kitartás és nagyon sok munka
kellett ahhoz, hogy elnyerje a bajnoki címe-
ket. Egy versenytáncosnak ezeken túl a
megjelenésére is nagy gondot kell fordítania.
Nem mindegy, milyen frizurával, mennyi
sminkkel és milyen ruhában lép parkettre. 

– Én általában kontyban hordtam a ha-
jamat, a sminknél pedig nagyon ügyeltem,
hogy passzoljon a ruhámhoz – árult el la-
punknak néhány kulisszatitkot. – Utóbbit
egy erre szakosodott varrónővel készíttettem
el. A táncban nagyon fontos, hogy a viselt
ruha dekoratív, ugyanakkor kényelmes és

biz-
tonságos
legyen. Nem
szabad, hogy
viselőjének a fi-
gyelmét elterelje
a mozgásról. Egy
ilyen ruha nem
olcsó, általában
80-100 ezer fo-
rint körüli összegbe kerül.

Szögi Szilviára a 2012-es Csillag születik
című tehetségkutató műsorból is emlékez-
hetünk, ott Józsa Vendel magyar bajnokkal
lépett színpadra. Szilvi mára felhagyott a
versenyzéssel, ám időközben elvégezte a
Magyar Táncművészeti Főiskola modern
társastánc szakát, és egyre több időt tölt ta-
nítással. Eleinte vidéki művészeti iskolákban
oktatott, majd amikor Zuglóba költözött, a
Jerney utcában nyitotta meg első önálló
tánciskoláját. Riersch Tamás

Mózes Tamara kvartettje ismert vi-
lágslágerekkel szórakoztatta a kö-
zönséget a Zuglói Smooth Jazz Klub
novemberi előadásán, amellyel egy
időben megnyílt Szántó Dezső kép-
zőművész egy hónapig látható kiál-
lítása is. A Profán, vágott mitológiák
című tárlatra Szántó – aki alkotásain
az emberi létet ábrázolja – az elmúlt
tíz évben készült festményeit válo-
gatta össze. Idén már csak egy prog-
rammal várja a dallamos zene ked-
velőit a Zuglói Smooth Jazz Klub:
december 30-án, kivételesen kedden,
Csemer Boglárka, azaz Boogie szó-
rakoztatja majd a közönséget egy
előszilveszteri buli keretében
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Kedden és csütörtökön
délutánonként, pénteken
pedig délelőtt ádáz kár-
tyacsaták zajlanak a Zug-
lói Civil Házban. A 20,
kirívó esetben 40 forintos
tétnél sokkal fontosabb a
presztízs, azaz hogy ki
nyeri a partikat. A játé-
kosokban – az egykori
rendőrökben, tűzoltókban
vagy gyári munkásokban
– közös vonás, hogy mind-
nyájan a römi szerelmesei. 

– Már gyerekkoromban
is ilyeneket játszottam –
mondta Szabó Ferenc, aki
többször is megnyerte a
házi römibajnokságot. – A
barátaimmal minden lehe-
tőséget kihasználtunk, hogy
némi apróhoz juthassunk,
ezért hamar elsajátítottuk
a fájer, a snapszer, a römi vagy a 21 tudomá-
nyát. A zuglói nyugdíjasok körében már évek
óta nagy népszerűségnek örvendenek a közös

kártyázások. A römi
mellett az ultinak és
a sakknak is nagy
rajongótábora van. 

– Úgy vagyunk ez-
zel, mint a szegény
családoknál: az a
gyerek tud felöltözni,
aki a leghamarabb
felkel – tette hozzá
a háromszoros baj-
nok. – Aki játszani
akar, annak bizony
sietnie kell, mert az
egyetlen asztalnál
maximum négyen
férnek el. 

A römisek pedig
ennél jóval többen,
néha 20-25-en is
vannak. A játékosok
azonban már felta-
lálták magukat – ha

a Zuglói Civil Házban nincs hely, akkor az
egyik közeli sörözőben verik a blattot és ütik
el az időt. Riersch 

Szabó Ferenc már háromszor nyerte meg
a házi römibajnokságot

Húsz forintért verik a blattot

A Mikulás volt a kabalája a XXVII.
Zuglói Táncfesztiválnak, amelyet
ezúttal ismét régi helyszínén, a
Dr. Mező Ferenc Általános Isko-
lában rendeztek meg. Az országos
amatőr táncversenyen több mint
ezerötszáz versenyző mérte össze
tudását. Az akrobatikus rock and
rolltól kezdve a néptáncon, a ma-
zsoretten, a hiphopon át a művé-
szi látványtáncokig sok-sok stílust
láthatott a közönség. 

Idén nemcsak Magyarország te-
lepüléseiről, de a határon túlról,
például Marosvásárhelyről is ér-
keztek versenyzők, és természete-
sen zuglói táncosok is szép szám-

mal parkettra léptek. A produkci-
ókat szakmai zsűri bírálta el,
amelynek egyik tagja Zaka Tamás
táncművész volt, akit a Madách
Színház Mary Poppins című da-
rabjából ismerhetünk. 

A Fórumház Egyesület által szer-
vezett programon minden versenyző
kapott emléklapot, a legjobbakat
pedig – korcsoportonként és kate-
góriánként – érmekkel, illetve Or-
szágos Bajnok, Budapest Kupa és
Zugló Kupa elismerésekkel jutal-
mazták. A Mikulás minden pro-
dukciót figyelemmel kísért, sőt a
táncosokat még egy-egy szaloncu-
korral is megajándékozta. 

Több mint ezerötszáz táncos nevezett be a XXVII. Zuglói Táncfesztiválra

Szögi Szilvi és Józsa
Vendel a 2012-es te-
hetségkutató mű-
sorra készült együtt

Világhíres versenytáncos nyitott iskolát a kerületben

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Répási Bálint, a Szent István Gimnázium 13. évfolyamos
diákja kiválóan szerepelt az idei országos és Kárpát-
medencei Édes anyanyelvünk versenyen. A szóbeli
vizsgán az előkelő 3., tesztje alapján pedig a 15. helyen
végzett. Az összetett versenyben végül az ötödik helyre
rangsorolták.

– Érdekes verseny volt, ugyanis a helyszínen nem
hirdettek eredményt – mesélte a zuglói diák. – Ott csak
egy emlékplakettel jutalmazták az első tízben végzetteket,
a részletes eredményt utólag, az interneten keresztül tud-
hattuk meg.

Bálint nem versenyző típus, az Édes anyanyelvünk meg-
mérettetésen is csak magyartanárának, Bóka Gábornak
az unszolására indult el. A pedagógus a szónoklattan taní-
tásakor fedezte fel tanítványa tehetségét. Az istvános diák
tavaly még csak a budapesti fordulóig jutott, idén azonban
meg sem állt az országos és a Kárpát-medencei döntőig. A
sátoraljaújhelyi versenyre egy iskolatársa, a 12. évfolyamos
Gulyás Gergely is bejutott, ő azonban nem került be az
első tíz helyezett közé. Bálint sikerét a szónoklata alapozta
meg. Választott témája a Jó irányba halad-e a világ? címet
viselte, amiről bőven akadt mondanivalója. A téma ugyanis
régóta foglalkoztatja, ezzel kapcsolatos gondolatait má-
sokkal is rendszeresen megosztja a blogján.              R.T. 

Répási Bálint blogján is
megosztja véleményét

Ilona az ász
December 8-án römi-, ulti- és sakkversennyel
zárta az óesztendőt négy civil szervezet a
Zuglói Civil Házban. A XIV. kerületi Nyugdí-
jasok Klubja, a Herminamezei Atlétikai Klub,
az Összefogás Zuglóért Egyesület és a Nagy-
zugló Törökőr Kulturális és Szociális Köz-
hasznú Egyesület tizedszer rendez ilyen év
végi megmérettetést. Az idei házibajnokságot
sakkban Tóth Ferenc, ultiban Horváth Vilmos
nyerte. A römisek táborából pedig egy hölgy,
Nagy Ilona bizonyult a legjobbnak.  

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Táncra fel! Táncra fel! 
A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Édes anyanyelvünkön szónokoltÉdes anyanyelvünkön szónokolt

Amatőr versenyzők profi bemutatójaAmatőr versenyzők profi bemutatója

Bogi lesz az utolsóBogi lesz az utolsó



Hihetetlen történettel
kereste meg szerkesz-
tőségünket egyik ol-
vasónk. Elmesélte,
hogy nyolc hónapos
kisfiával május óta
keres albérletet. Szep-
tember 28-án az egyik
hirdetőoldalon olva-
sott egy Gyarmat ut-
cai garzonlakásról,
amelyet 50 ezer fo-
rintért kínáltak. Ol-
vasónk felhívta a meg-
adott telefonszámot,
és a lakást már aznap
megtekintette. A fő-
bérlő – egy idősebb
hölgy – nagyon kedves
volt, azt mondta, az
ingatlan az Angliában
élő lányáé, akivel sze-
retné megbeszélni,
hogy a jelentkezők kö-
zül kinek adja ki a
lakást. Végül a fiatal
asszonyra esett a vá-
lasztás. Másnap
19.00 órakor a Keleti
pályaudvarnál talál-
koztak. Aláírták a
bérleti szerződést, és
itt kellett odaadnia a
leendő albérlőnek a
kéthavi kauciót és az
első havi bérleti díjat,
összesen 150 ezer fo-
rintot. A főbérlő je-
lezte, két hétre van
szüksége, hogy kiköl-

tözzön. A kisgyermekes anyu-
ka ezután foglalhatta volna
el a lakást, ezért ennek meg-
felelően fel is mondta korábbi
albérletét, ám a beköltözés
időpontja előtt két nappal
már nem tudta elérni telefo-
non a hölgyet. Elment a Gyar-
mat utcába, de ott azzal
szembesült, hogy ő már a
sokadik pórul járt bérlő. 

– Ott álltam az utcán pénz
és lakás nélkül a 8 hónapos
kisfiammal, tanácstalanul,
hogy most mi lesz velünk.
Az előző albérletünket felad-
tam a költözés miatt, a félre-
tett pénzünk odalett. Jelenleg
barátoknál lakunk, de hosszú
távon ez nem megoldás – ke-
sergett az édesanya.

A zuglói kapitányságtól azt
a tájékoztatást kaptuk, hogy
az ügyben folyamatban van
a vizsgálat. Jelenleg több mint
húsz sértettről tud a rendőr-
ség, de valószínűleg ennél
többen vannak. A hirdetés
szeptemberben és október-
ben jelent meg, valamennyi
ismert hirdetőoldalon olvasni
lehetett. A jó árnak és a lakás
elhelyezkedésének köszön-
hetően sokan jelentkeztek rá.
Mikor a sértettek rájöttek a
csalásra, az egyik közösségi
portálon létrehoztak egy cso-
portot, és azon keresztül osz-
tották meg az információkat.       

Riersch
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Az elmúlt időszakban Zugló 30 pontján tele-
pítettek új típusú, veszélyre figyelmeztető
eszközt, amelyek első szirénapróbáját idén
szeptember 1-jén tartották. Azóta a berendezés
tesztelési céllal már többször jelzett, ennek
során tájékoztató információkat is adott. Ara-
nyossy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal védelmi
referense tájékoztatta lapunkat a lakosságot
riasztó új rendszerről, és ezzel összefüggésben
Zugló óvóhelyeiről. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság (OKF) a lakosság fokozott védelme ér-
dekében 2006-ban kezdte meg a veszélyes
ipari üzemek környezetében a vegyi monito-
ring- és lakossági riasztórendszer
(MoLaRi) kiépítését. 

Többperces hang jelzi 
a veszélyt

– Az OKF az elmúlt időszak-
ban Budapesten a Chinoin, a
Richter Gedeon és az Egis
gyógyszergyárak környezetében
telepített monitoring-, illetve ri-
asztó-tájékoztató végpontokat.
A három üzem közül ipari bal-
eset esetén a Zuglóban élőkre
az Egis és a Chinoin jelenthet
veszélyt, ezért ezek hatókörze-
tében a kerület 30 pontján ala-
kítottak ki jelzőállomást – ma-
gyarázta Aranyossy Zsolt.

A szeptembertől működő tech-
nikai berendezés mérőszondák-
ból és egy lakosságtájékoztató
rendszerből tevődik össze. A
szondák a katasztrófavédelem-
nek, illetve az üzemeknek szol-
gáltatnak adatokat, míg a jelző-
eszközök baj esetén az érintett
lakosság riasztását, hangszóró-
kon keresztüli informálását teszik lehetővé. 

– A hatóságok katasztrófa- és légiriadó,
illetve teszt esetén szólaltatják meg a
szirénákat. A próba alkalmával a jelzés
csak néhány másodperces, vészhelyzet-
ben viszont a veszély típusától függően
több percig tartó, változó hangmagas-
ságú, folyamatos vagy szaggatott figyel-
meztetés hallható. A riadó lefújását
szintén szirénaszó jelzi – részletezte a
védelmi referens.

Alig van modern 
légoltalmi helyiség
Katasztrófariadó esetén mindenkinek azonnal

fedett helyre kell vonulni, ahol az
ajtókat, ablakokat be kell csukni, a
szellőztetőt pedig ki kell kapcsolni.
A tájékozódás érde-
kében figyelni kell az
országos, illetve a he-
lyi rádió és televízió
adását, a katasztró-
favédelem, a rendőr-
ség hangszórós köz-
leményeit, és fel kell
készülni az esetleges
kitelepítésre. Légiria-
dót jelző szirénahang-
ra csak háborús hely-
zetben lehet számíta-
ni, ekkor azonnal a
legközelebbi óvóhely-
re kell menni.

– Zuglóban 420-nál
több hagyományos
építésű óvóhely van,
azonban ezek több-
sége elhanyagolt álla-
potú, technikailag nem felel meg a
kor követelményeinek, ezért 2012-
ben kikerültek a nyilvántartásból –
mondta lapunknak Aranyossy Zsolt.

– Jelenleg a kerületben hat alkalmas óvóhely ta-

lálható, ezek nemcsak háborús időszakban,
hanem ipari balesetek esetén is használhatók,
mert biztosítják az elzárkózást. 

Egy modern óvóhely ajtói, ablakai acélból ké-
szülnek, légmentesen zárhatók.
Van benne víznyerési lehetőség, fo-
lyóvizes, tőzegszórós vagy szoba-
vécés illemhely, ülő- és fekvőalkal-
matosság, világítás, valamint tisz-
tított levegőt szolgáltató rendszer. 

Nem kötelező 
óvóhelyet építeni

– Magyarországon 1962 óta nincs
óvóhely-építési kötelezettség, így
több mint 50 éve csak a stratégia-
ilag fontos üzemekben létesültek
légoltalmi helyiségek – folytatta
Aranyossy. – 1996–97-ben készült
egy felmérés, hogy melyek azok a
pincék, amelyek háború veszélye
esetén rövid idő alatt megfelelő
szintű óvóhellyé alakíthatók. 

Hazánkban nem jellemző, hogy
valaki önszántából óvóhelyépítésre

adja a fejét, aki mégis így dönt, annak Aranyossy
Zsolt azt javasolja, hogy a munka megkezdése
előtt forduljon tanácsért az építési hatósághoz, il-
letve a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság
hatósági osztályához. Papp Dezső

A térfigyelő 
buktatta le
November 26-án a délutáni
órákban egy 40 év körüli
férfi tért be egy kerületi
GSM-szaküzletbe. Sokáig
válogatott, öt nagyobb ér-
tékű készüléket védőfóliá-
val láttatott el, majd egyéb
kiegészítőket is összeké-
szíttetett. Kártyával akart
fizetni, amit az üzletben
nem fogadtak el. Ekkor
megkérte az alkalmazottat,
kísérje el a legközelebbi
automatáig. Az összekészí-
tett telefonokat egy papír-
szatyorban az üzletben
hagyta. Az automatánál az-
tán közölte, a jó kártyája
otthon maradt, elugrik
érte. Az eladó ekkor fogott
gyanút, megnézte a csoma-
got, és kiderült, a férfi az
egyik nagy értékű készülé-
ket ellopta belőle. A sértett
azonnal értesítette a többi
üzlet tulajdonosát, és köz-
readott egy fotót is a tol-
vajról. Így derült ki, hogy
nem ez volt az első lopása.
A férfit végül a térfigyelő
kamera segítségével ismer-
ték fel, és a zuglói rend-
őrök fogták el.

Nem vásárolni járt
a Tescóba
A zuglói Tesco áruház ope-
rátora az intézmény biz-
tonsági kameráin keresztül
fedezte fel azt a 38 éves
férfit, aki november 30-án
délelőtt több árut is kicso-
magolt a dobozából, majd
a ruházatába rejtett. Az
áruház biztonsági kamerái
már az előző napokban is
rögzítették a tolvajt, ám
akkor az ügyeletes megfi-
gyelő csak utólag fedezte
fel a filmen a lopást. No-
vember utolsó napján
azonban szerencsére ébe-
rebb volt, és ennek kö-
szönhetően a biztonsági
őrök, illetve a rendőrök
tetten érték a férfit. 

Legendás kitüntetés
Dr. Hadzsi István százados,
a BRFK XIV. kerületi rend-
őrkapitányságának helyettes
vezetője, a vizsgálati osztály
vezetője kiemelkedő bűn-
ügyi tevékenységéért meg-
kapta a Dr. Dobos János
Bronz Emlékérmet a Ma-
gyar Bűnüldözők Szakmai
Egyesületétől. A kitüntetett
zuglói rendőr volt annak a
nyomozásnak a vezetője,
amelynek során egy hatezer
sértettet megkárosító fo-
gyasztói csoportot lepleztek
le. Az egyesület a legendás
nyomozóról elnevezett elis-
merést szakmai alapon,
évente egyszer és csak kor-
látozott számban ítéli oda. 

Dr. Hadzsi István száza-
dos 1999 óta hivatásos
rendőr, 2012-től lett a zug-
lói rendőrkapitányság ál-
lományának tagja, előbb
gazdaságvédelmi alosztály-
vezető, majd vizsgálati osz-
tályvezető lett.             Rt

BŰNÜGYI KRÓNIKA

ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT

ÜGYELET

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
2 11 22 33

Zuglói Önkormányzati Rendészet 
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 
vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 
észrevételek bejelentése. 

Aranyossy Zsolttól megtudtuk, jelenleg hat alkalmas
óvóhely található Zuglóban

Harminc ponton alakí-
tottak ki jelzőállomást

Egy lakás, amely mindenkinek „kiadó”

Ha megszólal a sziréna

Szirénajelzések

Katasztrófariadó:
Változó hangmagasságú jel
2 percen keresztül.
Légiriadó:
Változó hangmagasságú jel
háromszor 30 másodper-
ces időtartamban, félperces
szünetekkel.
Veszély elmúlt:
Állandó hangmagasságú jel
kétszer 30 másodperc idő-
tartamban, félperces szü-
nettel.
Csökkentett üzemű „mor-
gató” próba:
A szirénák üzemi próbája
esetén felfutó hangjelzés 6
másodpercen keresztül.
Csendes teszt:
Halk, ciripelő hang a rend-
szer tesztelése esetén.

Több mint húsz áldozata volt a trükkös csalónak

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Vészhelyzetben több percig tartó, változó hangmagasságú, folyamatos vagy szaggatott figyelmeztetés hallhatóVészhelyzetben több percig tartó, változó hangmagasságú, folyamatos vagy szaggatott figyelmeztetés hallható
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók
minden típusának falbontás nélküli
gépi tisztítása azonnal, garanciával.
Tel: 228-6193, 06-30-9210-948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-
, központi fűtésszerelés, ázások, cső-
törések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-
0624. Pungor

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel vállalom
zuglói műhellyel. Marton Tamás tech-
nikus. Tel:221-1691 üzenetrögzítővel,
Mobil:06-20-342-7898

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel:06-30-942-47-35
vagy 360-23-45 Pap Gábor kisiparos,
www.festes-tapetazas.hu

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés
kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díj-
talan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel:
406-4095, 06-30-734-0411

MAGÁNHÁZAKNÁL TAKARÍTÁST,
ABLAKTISZTÍTÁST vállal cégünk.
Ha fáradt, vagy elfoglalt, hívjon biza-
lommal! Tel: 06-20-595-3057

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL 
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök 

végzettséggel, garanciával. Digitá-
lis átállás! Mindig-TV, dekóder be-
üzemelés! Tel: 06-20-471-8871

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (mű-
anyag is) Zárcsere, szigetelés,

passzítás. Ingyenes kiszállással.
Kiss Ernő asztalos. 

Tel: 06-30-447-4853

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, parkettajavítás,
parkettacsiszolás, vízszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere,
illesztés, kőműves-, lakatos- és asz-
talosmunkák, takarítás garanciával.
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁ-
RÍTÓ, KAPUTELEFON azonnali kez-
déssel, garanciával. Kiss István Tel:
06-20-9608-141

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN IS. Hő,
fény és biztonsági fóliázás. Nyílászárók
utólag is szigetelése. Rés szellőzők
készítése. Tel: 06-20-956-7241

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zársze-
relést, küszöbkészítést, szigetelést,
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét
és a legkisebb munkát is vállalom.
Szigeti László, Tel: 251-9483, 06-20-
381-6703

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása,
csapok, szifonok, WC-csészék, WC-
tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-
447-36

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés azonnal. Rács-
készítés, kapuk, kerítések, galériák,
egyéb lakatosmunkák. Tel.:06-30-
299-12-11

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablak-
doktor.hu 20 éve vállalom ked-

vező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, üvegezését, szigetelé-

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fű-
tésszerelő mester vállalja készülé-

kek, berendezések javítását,
karbantartását, cseréjét. Teljes

körű kivitelezési munkákat és du-
guláselhárítást. Tel: 06-30-956-

8540, 06-1-220-5185

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás el-
hárítás profi gépekkel, szerelvé-

nyek javítása, cseréje,
gázkészülékek javítása, csőtörés,
hibaelhárítás azonnal. Társasház-
aknak és közületeknek is! 40 éves
gyakorlattal. Tel: 3633-272, 06-

30-9517-849

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Ke-
rítések, nagykapuk, toló-kapuk, lép-
csőházkorlátok, erkélykorlátok, va-
sajtók, ablak-, ajtórácsok, aknafede-
lek, előtetők készítése és javítása ga-
ranciával. Tel: 06-30-984-7684

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-
1586, 252-0813

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KE-
RESÉSE, javítása víz-fűtés-és lefo-
lyóvezetéken. Kamerás csatornavizs-
gálat. Lakásban és udvaron is. Veze-
tékcsere földmunkával. Tel: 06-30-
914-3588

OKLEVELES, GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ babysitter gyermek-
felügyeletet vállal. Molnár Edit, Tel:
06-30-962-1471

WWW.ABLAKZARJAVITAS.HU Ab-
lakok és ajtók zárjavítása, zárcseréje,
hevederzárak szerelése. Tel: 06-20-
3444-999; 06-1-303-2447

KÁRPITOS VÁLLALJA MODERN
és stílbútorok áthúzását bőrrel, szö-
vettel. Ingyenes felmérés, szállítás.
riederkarpitos@gmail.com; Tel: 06-
1-256-8285; Rieder György kárpitos

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítása!
Ajtók, ablakok helyszíni javítása,
passzítása, bútorok készítése, össze-
szerelése, zárak cseréje. Tel: 06-70-
512-9743

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. munkatársakat keres! Ér-
deklődni: 06-70-383-5004. Fényképes
önéletrajzát az ibp@ibp.hu emailre
várjuk!

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

ÁLLÁS

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fűtész-
szerelést, szobafestést, mázolást,

tapétázást, kőműves burkoló
munkákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELŐKNEK, NYUGDÍ-
JASOKNAK KEDVEZMÉNY! Tel:

06-30-9524-725

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint, ingye-

nes kartondobozok. 10%-os
hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-

2144-235, 06-1-280-2542

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

Apróhirdetés-felvétel: 
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12
óráig, (XIV., Pétervárad utca 3.).

Kereteshirdetés-felvétel:
telefon: 06 (30) 954-3506,

fax: 467-2337, 
e-mail: batonyimagdolna.zugloimedia

@gmail.com,
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2015. január 7.

Megjelenés: 2015. január 15.

A Zuglói Lapok terjesztése 
a megjelenést követő három 

munkanapon történik.

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítő sablon és éj-
szakai harapásemelő készítése. Tel:
252-40-67, 06-20-445-84-21. Pető-
falvi, Ilosvai utca 25

IZOMLETAPADÁSOK, FEJ-, NYAK-
, hátfájdalmak kezelése, teljes test-
masszázs. Szakrendelőkben (Csen-
gery u. 25.; Vörösvári út 88-96.),
vagy az ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszőrtől. Tel: 06-20-595-3057

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése.
Házhoz megyek! Manikűr is. Hétköz-
nap és hétvégén! Ajándékutalvány vá-
sárolható! Tel: 06-30-319-1178 

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDO-
ZÓNŐ vállalja idősek otthoni ápolását.
Bevásárlás, orvosi ügyintézés, autóval
rendelkezem. Hívjon bizalommal! Tel:
06-20-441-8651

FOGYASZTÓMASSZÁS FÁJDA-
LOMMENTESEN. Ha lefogy 10 kg-
ot, kap 20.000 Ft-ot! Jelentkezés
email-ben: premiumkilo@gmail.com

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-
7924, 06-20-934-57-28

REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló
stb. szerelése LEGOLCSÓBBAN ga-
ranciával. Zuglói redőnyös. Tel:06-
70-341-9489, 06-20-341-0043

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. eladó és kiadó lakásokat,
házakat, telkeket, üzlethelyiségeket,
irodákat keres! Tel: 351-9578, 06-
70-383-5004

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ké-
szítését vállaljuk gyorsan, kedvező
áron. Irodánk a metró állomáshoz
közel. Tel: 06-30-703-4882, www.ener-
getikatanusitas.com

KIVÉTELES ADOTTSÁGÚ HELYEN
épült, 9 lakásos társasházban, 77
nm-es új lakás eladó. www.gyorffy4.hu

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 29/A.
TÁRSASHÁZ, 3x5 méteres garázsa
kiadó, 2015. január 1-től. Érdeklődni
a közös képviselőnél. Tel.: 06-30-
2020-366

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

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

INGATLAN

REDŐNY, RELUXA

SZÁMÍTÓGÉP

Megjelenések és lapzárták 2015-ben
Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

január 15.
január 29.
február 12.
február 26.
március 12.
március 26.
április 9.
április 23.
május 7.
május 21.
június 4.
június 18.
július 2.
augusztus 27.
szeptember 10.
szeptember 24.
október 8.
október 22.
november 5.
november 19.
december 3.
december 17.

január 7.
január 21.
február 4.
február 18.
március 4.
március 18.
április 1.
április 15.
április 29.
május 13.
május 27.
június 10.
június 24.
augusztus 19.
szeptember 2.
szeptember 16.
szeptember 30.
október 14.
október 28.
november 11.
november 25.
december 9.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 

5260

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerző-
déssel. (roncs autót is) Házhoz me-
gyünk, hétvégén is! T: 06-30-253-2248

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS házas-
pár eltartási vagy életjáradéki szer-
ződést kötne idős hölggyel vagy úrral.
Tel: 06-30-368-7859

RÉGI, TÖRÖTT, KOPOTT fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók
digitalizálása. Tarján Fotó, 1145 Thö-
köly út 150., Nyitva hétköznap: 10-
18h. Tel: 363-1170

ELTARTÁSI VAGY ÉLETJÁRADÉKI
SZERZŐDÉSSEL idős emberekről
való gondoskodást vállalok. Fiatal,
több diplomás férfi. Tel: 06-30-491-
3070

KARÁCSONYRA AJÁNDÉKOZZON
CSALÁDI-, és gyermek-, vagy eroti-
kus fotósorozatot-naptárral.  Tarján
Fotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva:
10-18h. Szombaton bejelentésre.
Tel: 363-1170

BOSNYÁK TÉRI PIACON magas
áron vásárolok mindenféle régi bú-
torokat, festményeket, asztali-, fali-,
zseb-, és karórákat, porcelánokat,
festményeket, ezüst-, bronz-, réztár-
gyakat, régi kerámiákat, pénzeket,
könyveket, kitüntetéseket, bizsukat,
ékszereket, hagyatékot stb… Tel: 06-
30-9210-915, 06-20-562-3252, Koz-
ma Józsefné

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS mű-
gyűjtőnő külföldi magas áron, hely-
színen, készpénzért vásárol antik és
modern festményeket, bútorokat (fi-
gurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardokat,
asztali álló, fali - és karórákat, por-
celánokat (Herendi, Zsolnay) Kovács
Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilona,
kerámiákat, szőnyegeket, bronz tár-
gyakat, kitüntetéseket, teljes hagya-
tékot, 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
vásárol magas áron antik bútorokat,
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni..stb., porcelánokat, Kovács Mar-
git-, Hummel-, Gorka kerámiákat,
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti
katonai kitüntetéseket, levelezőlapo-
kat, képeslapokat, hagyatékokat, bo-
rostyán ékszereket, tört és fog aranyat.
Értékbecslés és kiszállás díjtalan!
XV.ker. Páskomliget u.8. (Vásárcsar-
nokkal szemben) Tel: 06-1-708-2878,
06-20-358-8217

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT köny-
veit boldogan elszállítom! Nem vagyok
kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

KÖNYV

RÉGISÉG

EGYÉB

JÁRMŰ



Az ember mindig tanul valami újat. Leg-
utóbb például egy 11 esztendős fiú, Fran-
cia Botond „oktatott” minket. No meg
rajtunk kívül az egész világot. Történt
ugyanis, hogy november végén a lengyel-
országi Wroclawban rendezték meg a
racketlon korosztályos páros- és csapat-
világbajnokságát. Már itt elbizonytala-
nodtunk, mert a racketlonról idáig keveset
tudtunk. Botond azonban elmagyarázta,
egy viszonylag fiatal sportágról van szó,
amelyet a skandináv országok hoztak
divatba. A versenyzők négy sportágban – asztalite-
niszben, tollaslabdában, fallabdában és teniszben –
mérik össze erejüket egy-egy 21 pontig tartó játsz-
mában. S hogy Botond miért tud ennyit erről a
sportágról? A Kaffka Margit Általános Iskola ötödik
osztályos diákja – a nála két évvel idősebb László Le-
ventével – az U13-as korosztály aktuális világbajnok

párosa. A címet novemberben Wroclawban nyerték
el, de Botond egyéniben – tavaly Zürichben, idén ta-
vasszal pedig Londonban – már kétszer volt világbaj-
noki 4. helyezett. A zuglói fiatalember az asztaliteniszt
és a teniszt a Postás SE sporttelepén gyakorolja, tol-
lasozni a Honvéd Zrínyi SE-be jár, fallabdázni pedig
a Zuglói Sport Centrumba.                                    Rt

Nyáron többször is beázott, majd életveszélyessé
vált a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tornaterme,
amelyet már a tanév megkezdése előtt le kellett
zárni. Annak ellenére, hogy az intézmény a kerületben
egyedüliként egy multifunkciós sportudvarral is ren-
delkezik, a 779 diák mindennapos testnevelése – és
a csapadékos ősz – nagyon igényelte volna a torna-
termet. A beázás ráadásul a tornateremmel szom-
szédos ebédlőt is használhatatlanná tette, ezért a
kerület egyik legnépesebb általános iskolája egyszerre
maradt tornaterem és ebédlő nélkül. A felújítás a
vártnál lassabban haladt. Az átmeneti helyzetben a
mezős diákok étkeztetésére és tornáztatására is
megoldást kellett találni. Az előbbi két szomszédos
intézmény, a Móra Ferenc Általános Iskola és a
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kol-

légium bevonásával történt, utóbbi megoldását végül
a BVSC és a KSI segítette. A BVSC-be úszni, a KSI-
hez dzsúdózni jártak a mezős gyerekek. A tornaterem
november közepére készült el, s mivel az elsős
diákok avatása minden évben Mikulás napján tör-
ténik, az intézmény vezetése úgy döntött, december
5-én – kihasználva az alkalmat – a legkisebb mezősök
mellett a felújított tornatermet is felavatja. A meghívott
díszvendégek között volt a tornaterem névadója,
Martinek János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó,
illetve Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, Tóth
Csaba országgyűlési képviselő, Hajdú Flórián alpol-
gármester, a képviselő-testület több tagja és Pánczél
Gábor, a KSI SE cselgáncsmesteredzője.         -rt-

Tudják, hogy született a Magyar-vándor?
No, nem Herendi Gábor 2004-ben elkészült
filmjére gondolunk, hanem Magyar Zoltán
kétszeres olimpiai bajnok tornász verhe-
tetlen gyakorlatának egyik híressé vált
elemére. Nevéhez fűződik egyébként az
orsó és a szökkenő vándor is, amely
elemek a montreali és a moszkvai olimpiai
győzelmekhez segítették.

A tornában nem mindennap neveznek el
elemet sportolóról. Újat kitalálni ebben a
sportágban sem könnyű. Egy zuglói kislány-
nak azonban, úgy tűnik, sikerült. Honti Kitti,

a KSI SE mindössze 15 esztendős tornásza
hamarosan névadója lehet egy új elemnek.
Az idei junior-Európa-bajnokságon gerendán

ugyanis egy olyan elemet is beépí-
tett a gyakorlatába, amelyet előtte
még soha senki nem alkalmazott.
Kitti a gerendán egyensúlyozva
egy lábról hátra, kézállásba lendült,
s közben még egy fél fordulatot is
tett. A probléma csak az, hogy
korosztályos versenyen nem lehet
új elemet hivatalossá tenni, ezért
Kittinek meg kell várnia a jövő évi
felnőtt-világbajnokságot. Ha ott is
sikeresen mutatja be „találmányát”,
akkor az említett mozgássort hi-
vatalosan is Honti-elemnek fogják
nevezni. Rt

A Stefánia Kulturális Központban
adták át az év KSI-s sportolóinak
járó elismeréseket. Hazsik Endre,
a zuglói egyesület sportigazgatója
az ünnepségen elmondta, a KSI SE
idén is a legeredményesebb után-
pótlás-nevelő egyesület volt. A fel-
nőtt- és korosztályos világbajnok-
ságokon tizenketten, Európa-baj-
nokságokon pedig huszonegyen kép-
viselték a klubot, amelynek ver-
senyzői összesen 13 aranyérmet,
valamint 8-8 ezüst-, illetve bronzér-
met szereztek. A nyári ifjúsági olim-
piáról szintén egy ezüstérmet hoztak
haza. Nem volt tehát könnyű hely-
zetben az egyesület vezetése, hogy kit válasszon
meg 2014-ben az év sportolójának. A döntést
végül az határozta meg, hogy a legjobbak
között kik voltak azok, akik olimpiai szá-
mokban és olimpiai távokon produkáltak
kiemelkedőt. A nőknél egyértelmű volt a
helyzet, mert Vad Ninetta eredményességét
senki sem közelítette meg. A KSI SE kajakosa
2014-ben a brandenburgi Európa-bajnok-
ságon – párosban és négyesben – egy-egy
aranyat és ezüstöt, a moszkvai vébén pedig

két aranyat nyert, ezért 2014-ben ő lett a
KSI-ben az év sportolója. A férfiaknál a Vas-
bányai Henrik és Mike Róbert kenupáros
nyert, akik nyáron olimpiai távon lettek Eu-
rópa-bajnokok és világbajnoki ezüstérmesek.
A legjobbnak járó elismerést azonban meg-
osztva vehették át, mert a klub vezetése
ugyancsak az Év sportolója díjjal jutalmazta
a felnőtt-világbajnokságon ezüstérmes, az
Eb-n pedig bronzérmes dzsúdóst, Tóth Krisz-
tiánt.                                  Riersch Tamás
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Megjelenik minden második csütörtökön, 71 000 példányban • Főszerkesztő: Forrai-Kiss Krisztina • Főmunkatárs:
Papp Dezső, Pindroch Tamás • Képszerkesztő: Balogh Róbert • Szerkesztőség: 1144 Bp., Vezér utca 28/B. Telefon:
06-70/681-0757 • Internet: www.zugloilapok.hu, e-mail: webzuglo@gmail.com • Kiadó: Zuglói Városgazdálkodási
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Kiss Balázs, a BVSC-Zugló
korábban világbajnok, majd
vb-bronzérmes kötöttfogású
birkózója már nagyon várja
a karácsonyt. Egyrészt mert
az ünnep a rendkívül meg-
erőltető négyhetes alapozás
végét jelenti, másrészt akkor
végre ehet egy jót. 

– Kocsonya, halászlé, gesz-
tenyés pulyka – sorolja a spor-
toló a karácsonyi asztal fi-
nomságait. Egyelőre azonban
szó sincs ilyen ételekről. Ba-
lázsnak ugyanis a következő
hetekben 12 kilót kell leadnia,
hiszen karácsonykor akarva-
akaratlanul visszaszed néhá-
nyat. A birkózó súlycsoportja
98 kg, és profi sportolóként
érdemes a versenyek közti
időszakban is tartania ezt a
súlyt. Balu – akit termete és
alakja miatt hívnak így társai
– eltökélt célja, hogy pályafu-
tása során legalább egy olim-
pián szőnyegre lépjen, s mivel
már a 32. életévében van, Rió-
ban lesz erre az utolsó esélye.
A munkától nem fél, éjjel-nappal
edz, ám a sérülésektől retteg. Ezek
pedig 2010 óta folyamatosan üldözik.
Eddigi legrosszabb éve 2012 volt,
ekkor szakadt vállizommal kellett
volna kvótát szereznie, ám végül egy
hajszállal lemaradt az olimpiáról.
Sajnos az idei éve is kísértetiesen
hasonlít 2012-re. Hiába volt több
világkupán is kirobbanó formában,
sérülés miatt az Európa- és a világ-
bajnokságról is lemaradt. Mindez

közrejátszott abban, hogy a kelleténél
több kilót szedett fel, most azonban
már teljes erővel a jövő évi feladatokra
koncentrál. A következő nyári, bakui
I. Európa Játékok után a szeptemberi
Las Vegas-i világbajnokság nagyon
fontos verseny lesz, az 1–6. helyezés
ugyanis olimpiai részvételt ér. Ha a
kaszinók városában nem sikerül a
kvótaszerzés, akkor 2016-ban három
kvalifikációs versenyen lesz még le-
hetősége a javításra.           Riersch 

A Vasbányai - Mike kenupáros Eb-aranyat és
vb-ezüstöt is nyert az idén

Honti Kitti a KSI SE tornásza

OL IMP IA I  REMÉNYSÉGE INK
Sorozatunkban azokat a zuglói sportolókat mu-
tatjuk be, akiknek – teljesítményük alapján – jó
esélyük van a riói olimpián való részvételre.

Vad Ninetta, Vasbányai Henrik, Mike Róbert 
és Tóth Krisztián a KSI-nél az év sportolója

Balázs már nagyon várja a karácsonyt

Egy lábról hátra kézállásba lendült, miközben tett egy
fél fordulatot is – ilyet még soha senki sem csinált

A legjobbak között is a legjobbak

A Gizella utca 36. szám alatti ingatlant 2009-ig a
Szabad Demokraták Szövetsége bérelte. A párt
megszűnése a ház kiürülésével is járt, és ez
kapóra jött a szomszédos Európa 2000 Középis-
kolának, amely éppen helyhiánnyal küszködött.
Az intézmény a 2009/2010-es tanévben meg is
kapta az épületet, amelybe az érettségi utáni
képzését, a felnőttképzést, a tankonyhát és a

tanéttermet, illetve az ápolói demonstrációs termet
költöztették. A legújabb kezdeményezésük pedig,
hogy a volt SZDSZ-székház udvarát műfűvel bo-
rítják be, így tanulóik mindennapos testnevelését
is megoldják. A 18x24 méteres sportudvar még
karácsony előtt elkészül, és több sportág űzésére
alkalmas lesz. Később a pálya világítását és befe-
dését is szeretnék megvalósítani.

Műfű lesz a volt SZDSZ-székház udvarán

Átadták a Mező felújított tornatermét

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Kiss Balázs célja, hogy egyszer minden-
képpen szerepeljen olimpián, amire Rió
az utolsó esélye

Francia Botond (jobbról a harmadik) a racketlon bajnoka

Kittinkről nevezhetik el 
az új gerendaelemet
Kittinkről nevezhetik el 
az új gerendaelemet

Az egész világot kioktattaAz egész világot kioktatta
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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XIV. ker. Gvadányi u. 67. nyitva: 6-20 h

X. ker. Kerepesi út 89. nyitva: 0-24 h 
Kellemes Ünnepeket kíván
Önnek és Szeretteinek az AVIA csapata!

Tisztább motor, nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól!363.90

363.90

352.90

342.90

235.90

• Veszettség és egyéb fertőző betegségek
elleni védőoltások
Ivartalanítások és egyéb műtétek
Ambuláns betegellátás
Röntgen
Csípőízületi dysplasiaszűrés
Laboratóriumi vizsgálatok
Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Lakáson történő gyógykezelés
Korszerű állatorvosi tápok, gyógytápok
árusítása
Éjszakai telefonügyelet

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

A XIV. kerületi Füredi lakótelepen             

lévő fodrászatba, 

fodrászt keresünk.
Jelentkezni 
a következő 

telefonszámon lehet: 
06-30-977-4369

Zuglói teremgarázs-
beállóhelyek eladók!

(Jurisich u 20, Szugló u 91, Szugló u
93-95, Szentes u 37, Lőcsei u 62,
Kalocsai u. 51, Kerékgyártó u. 36-

38, Lőcsei u. 76, Ilosvai 7-9)
1.500.000 Ft – 2.500.000 Ft
06/209345-940 www.veritas.hu

Új lakások eladók!
Szabács utcában
azonnali költözéssel 58 m2-es 
Komócsy utcában

erkélyes: 66,73,84, m2-es
teraszos: 66,103 m2-es

Fűrész utcában
61, 71,109 m2-es

06/20 9345-940
www.veritas.hu


