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Jótékonysági gasztrofesztivál Zuglóban 

Szirénapróbák
Sokan hallják, a legtöbben azonban 

csak furcsa zajnak tartják az úgyneve-

zett MoLaRi-szirénák havonta esedékes 

próbáját. A legutóbbi alkalommal azon-

ban voltak, akik szerint szokatlannak 

tűnt a szirénák hangja, ezért a Polgár-

mesteri Hivatalhoz és lapunkhoz for-

dultak, hogy megtudják, milyen jelzés-

nél mi a teendő.                           13. oldal

Esélyegyenlőség
Nem elegendő szavakban hirdetni  

az esélyegyenlőséget, annak megvaló-

sulásához rengeteg tennivalóra, példá-

ul speciális foglalkoztatásra van szük-

ség. Egyebek közt ez volt az egyik fő 

témája annak a többnapos nemzetközi  

konferenciának, amelyen a kerület és 

öt testvértelepülésének szakértői vettek 

részt a Civil Házban.                        8. oldal

Egyensúlyban van  
a költségvetés

Június 30-ig a kerületi költségvetés ter-

vezett bevételeinek 36,98 százaléka, az 

egész évre tervezett kiadásoknak pedig 

34,37 százaléka teljesült. A beruházások 

és felújítások szempontjából visszafo-

gottan alakult az első fél év, a kiegyen-

súlyozott működéséhez szükséges 

pénzügyi feltételek biztosítottak voltak. 

A képviselő-testület ülésén azonban  

a polgármester emlékeztetett: a 2016-os 

költségvetésbe számos olyan fejleszté-

si elképzelés került be, amelynek nem 

voltak meg a tervei.                        5. oldal

Összefogtak a zuglóiak: a jótékonysági 

gasztrofesztiválon 806 kóstolójegy kelt 

el, a bevételt a szervezők a Bethesda 

Gyermekkórház alapítványának jut-

tatják el. Ötvenegy csapat tagjai – utca-

beliek, civil szervezetek, egyesületek, 

munkatársak, barátok vagy éppen csa-

ládtagok – gondolták úgy, hogy dacolva 

a kissé esős idővel, megmérettetik ma-

gukat a versenyen szeptember 17-én 

a Mogyoródi úti Sportpályán. A bográ-

csok mellett hat órájuk volt a csapatok-

nak, hogy elkészítsék versenyművüket. 

Rotyogott a többi mellett vad, káposzta, 

krumpli, bab, csülök, sertés- és csirke-

hús is, de különleges sültekből sem volt 

hiány. Készült például vegán sólet is, 

az egyik csapat pedig szabadtéren sü-

tött pizzát. A verseny I. díját az Avon 

csapata nyerte egy török ételkülönle-

gességgel. II. lett a Bosnyák utcaiak csa-

pata szabolcsi káposztával, a III. helyen 

pedig a Semmit a szemnek, mindent  

a szájnak csapat végzett paprikás krump-

lival. Karácsony Gergely polgármester 

– aki az ötfős zsűri egyik tagja volt –  

azt mondta: hálás azért, hogy épülnek  

a zuglói közösségek. A legnagyobb öröm-

re azonban az adott okot, hogy sikerült 

403 000 forintot összegyűjteni a Bethesda 

Gyermekkórház alapítványának – tette 

hozzá a polgármester.                    3. oldal
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Ötvenhatos  
kiállítás Zuglóban

A Rieger-orgona-
gyárra emlékeztek

Nagy Imre miniszterelnök születésének 120., 

valamint az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc 60. évfordulója alkalmából nyílt ki-

állítás a Civil Házban.

 A rendezvény az 1956-os emlékév helyi 

eseménysorozatának a nyitánya volt. A tár-

lat két részből tevődik össze. Az egyik mo-

dul egy tablósor, amely Nagy Imre életét, 

tevékenységét tárja a látogatók elé. A másik 

blokk a zuglói Széchenyi László ötvenhatos 

gyűjteményének darabjait mutatja be, ame-

lyek mindegyike a XIV. kerület forradalmi 

eseményeihez kötődik.

 A Himnusz elhangzása után Karácsony 

Gergely polgármester mondott megnyitó be-

szédet, majd Sipos József történész, a Nagy 

Imre társaság vezetőségi tagja tartott elő- 

adást a mártírhalált halt miniszterelnökről. 

A rendezvényen felszólalt a zuglói Szalai 

Józsefné, aki 1956-ban a III. Számú Belgyó-

gyászati Klinikán dolgozott mint nővér. Petőfi- 

körösként részt vett az október 23-i demonst-

ráción, később bekapcsolódott a sebesültek 

kórházi ellátásába. Ugyancsak ott volt a ke-

rületi Kende József is, aki egyetemistaként 

szintén jelen volt a tüntetésen. Az esemény 

záróakkordjaként elismerést adtak át mind- 

azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárul-

tak a kiállítás megvalósításához.

A megnyitón Vincze Lilla énekesnő és Dóka 

Attila gitáros adott műsort. Az esemény véd-

nöke Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 

képviselője volt. Az MTA Nagy Imre Emlékbi-

zottság és a Nagy Imre társaság támogatásá-

val létrejött tárlat október 3-ig tekinthető meg 

a Zuglói Civil Házban.      Papp

Rákosfalva egykori büszkeségével, a nyom-

talanul eltűnt Rieger-orgonagyár történetével 

és a városrész szakrális emlékeivel ismerked-

hettek meg az érdeklődők a Cserepesházban 

megtartott előadáson, illetve helytörténeti sé-

tán. A rendezvény a Rákosfalva 145. elnevezé-

sű jubileumi programsorozat része volt.  

Millisits Máté művészettörténésztől, a Sa-

modai József Zuglói Helytörténeti Műhely 

vezetőjétől a jelenlévők megtudhatták, hogy 

az orgonagyár anyacégét Franz Rieger alapí-

totta az 1850-es évek elején szülővárosában, 

Jägerndorfban (ma Krnov).  A gyár az 1800-as 

évek végére már több telephellyel is rendelke-

zett. Ezek egyike Budapesten, a Garay utcában 

működött. Miután ezt bezárták, Rákosfalván, 

a Szigligeti utca 29. szám alatt nyitottak egy 

korszerű üzemet, melyet ifj. Otto Rieger veze-

tett 1920-ban bekövetkezett haláláig. A gyár  

a második világháború alatt súlyosan megron-

gálódott. A céget 1952-ben államosították.

Bár az üzem mára eltűnt, emlékét több 

száz magyar templom orgonája őrzi.  

Rieger-hangszere van többek között a Má-

tyás-templomnak, amelynek felújítását  

a rákosfalvai üzem végezte.

Millisits érdekességként említette, hogy 

a Szigligeti utcai gyár legnagyobb orgonáját 

nem templom, hanem a marosvásárhelyi kul-

túrpalota részére készítette. A háromsoros,  

70 regiszteres hangszer hatalmas összegbe, 

50 ezer koronába került.

Az előadást követően a rendezvény résztve-

vői Millisits Máté vezetésével előbb az Álmos 

vezér téri Szent István-templomot, majd a Ke-

repesi úti református templomot keresték fel, 

ahol többek között egy ma is működő Rieger- 

orgonával ismerkedhettek meg. 

Millisits Máté a program végén jelezte,  

a helytörténeti műhely szívesen veszi mind-

azok jelentkezését, akik fényképekkel, do-

kumentumokkal tudnak segíteni Zugló és 

Rákosfalva történetének jobb, mélyebb meg-

ismerésében.           PD 

Hogy minél több fiatalhoz eljuttathas-

sák a globális célokat, útjára indították 

a „Világ legnagyobb tanórája” progra-

mot. Ezt sok ország – köztük Magyaror-

szág is – átvette. A hazai program szer-

vezésével a PontVelem Nonprofit Kft.-t 

bízták meg, amely úgy döntött, a 17 cél-

ból egyet, a minőségi oktatást kiemel-

ten kezeli. Ennek érdekében hirdette 

meg az Okos Iskola Kupát, amelyben 

háromfős diákcsapatoknak sok téma-

körben – a szelektív hulladékgyűjtéstől 

kezdve a sakkfeladványokon keresz-

tül egészen a plakátkészítésig –  kellett 

megfelelniük. A felhívásra csaknem 

1200 csapat jelentkezett.  A győzelmet 

egy zuglói csapat, a Jókai Mór Általá-

nos Iskola három diákja, Budai Botond, 

György Márk és Radenhausen Richárd 

szerezte meg, és ezzel a Samsung jó-

voltából egy Smart School (okosisko-

la) felszerelést nyertek iskolájuknak.  

A rendszer egy okostáblából, illetve 

minden diák asztalán egy-egy tablet-

ből áll. A pedagógus egyénre szabott 

feladatokat is adhat, vagy akár min-

den diákkal egyszerre is megoszthatja  

a táblán levő anyagot. A termet az ön-

kormányzat segítségével újították fel, 

majd a Samsung berendezte, illetve 

az iskola 15 pedagógusát az eszközök 

használatára is felkészítette.            R. T.

A fejlesztéssel nőtt a kamerák által folya-

matosan megfigyelt terület nagysága, és 

beláthatóvá váltak a közbiztonsági szem-

pontból kifejezetten kritikus pontok is.

A kamerákat szeptember 8-án Tóth Csaba 

országgyűlési képviselő, Hajdu Flórián 

közbiztonságért felelős alpolgármester, 

Váradi Attila rendőr alezredes, a BRFK 

XIV. kerületi rendőrkapitányság megbí-

zott kapitányságvezetője, Kovács-Csin-

csák László, a ZKNP ügyvezetője és Kan-

dolka Károly, a kivitelező cég ügyvezetője 

avatta fel. Az újonnan átadott eszközök-

kel már 167 db kamerából álló térfigyelő 

rendszer működik Zuglóban.           

Riersch Tamás

2016 legokosabb iskolája

Új kamerák a Bosnyák téren

2015-ben az ENSZ 17 globális célt határozott meg, amelyektől azt várják, 

hogy az életünket, a világunkat jobbá tehetik. Ezt a 17 célt szerették 

volna minél szélesebb körben megismertetni. A fiatalokra külön fóku-

száltak, mert ők azok, akik ennek az új világnak az élvezői lehetnek. 
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Ötvenegy csapat tagjai – utcabeliek, ci-

vil szervezetek, egyesületek, munkatár-

sak, barátok, családtagok – gondolták 

úgy, hogy dacolva a változékony idővel, 

megmérettetik magukat a versenyen 

szeptember 17-én a Mogyoródi úti 

Sportpályán. Rotyogott vad, káposzta, 

krumpli, bab, csülök, sertés- és csirke-

hús is, de különleges sültekből sem volt 

hiány, és készült vegán sólet is, az egyik 

csapat pedig szabadtéren sütött piz-

zát. A zsűri egyik tagja Nádas György 

humorista volt, aki saját bevallása sze-

rint nagy rajongója a finomságoknak, 

ezért  is örült annak, hogy a bográcsok 

mellett barátkoznak az emberek. Ha-

sonlóan gondolta Édelmann Eszter és 

családja is. Ők ugyan nem nevez-

tek a versenyre, de a gyerekekkel 

kilátogattak a pályára. – Több is-

merőssel találkoztam itt, akikkel a 

játszótéren is együtt szoktunk len-

ni. Örülök, hogy szépen fejlődnek 

a közösségek, a programok pedig 

olyan sokfélék, mint az emberek – 

mondta Eszter. 

Tíztől négy óráig volt idejük a csopor-

toknak arra, hogy legjobb tudásuk sze-

rint készítsék el az ételeket, ám a köz-

tes időszakban sem unatkozott senki  

a sportpályán és környékén. 

Buday Péter sztárséf azt mondta, ren-

geteg jó emberrel ismerkedett meg, 

nagyszerű csapatokkal találkozott.  

– A netes közösségépítés is nagyon klassz,  

de az igazi a bográcsok mellett lévő 

mikroközösség, amiből a nap folyamán 

egyre nagyobb társaságok alakultak ki. 

A szabadtéri főzés jó alkalmat teremt 

arra, hogy kikapcsolódjanak és köze-

lebb kerüljenek egymáshoz az emberek 

– vélekedett Buday, majd hozzátette: rit-

kán találkozik olyan nagy választékkal, 

mint a zuglói főzőversenyen. Karácsony 

Gergely polgármester azt mondta, 

A szervezet egy – négymillió forint-

ba kerülő – speciális, bőrátültetéshez 

szükséges berendezés megvásárlá-

sára használja fel az összeget. A ver-

senyen elkészült ételeket ötfős zsűri  

– a polgármesteren kívül Bátki László, 

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Kft. ügyvezető igazgatója, Ruszkai Ka-

talin, a Szőnyi Garden Hotel tulajdono-

sa, Nádas György humorista és Buday 

Péter sztárséf – véleményezte.  

A II. Zuglói Jótékonysági Gasztro-

fesztivál győztese az Avon csapata 

lett, amely különleges török speci-

alitással készült. A második helyet 

a Bosnyák utcaiak csapata érte el 

szabolcsi káposztával. A harma-

dik díjat a Semmit a szemnek, 

mindent a szájnak csapat kapta  

a paprikás krumplijáért. 

          Potos Rita

Fókusz

Több mint négyszázezer forint gyűlt össze a II. Zuglói Jótékonysági 

Gasztrofesztiválon. A szervezők a támogatást idén is a Bethesda 

Gyermekkórház alapítványának juttatják el. 

hálás vagyok a résztvevőknek, hiszen együtt építjük Zugló 

közösségét. De a legfontosabbnak azt tartom, hogy az öt-

száz forintos kóstolójegyekből 403 ezer forintot tudtunk 

gyűjteni a Bethesda Gyermekkórház alapítványának.

A Bethesda Gyermekkórház alapítványának gyűjtöttek
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Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmes-
ter/ címen.

Alpolgármesterek

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

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

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

 Jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára az 
aljegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry Kristóf (13. OEVK)
Előzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-20-214-48-49

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Sápi Attila • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com  

Szabó Rebeka • PM

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

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

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795 • Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763 • e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@jobbik.hu

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdo-
nában álló bérbe vehető nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája meg-
tekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre 
került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáblá-
ján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Ügyfélfogadási szünet

2016. október 3-án az ösz-
szes zuglói hivatal ügyfélfo-
gadása szünetel.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (08.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmon-
dással kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, 
telkek)

PÉNTEK

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

—

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

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

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

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési  
Osztályvezető

 

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási 
Osztályvezető

október 3., november 2.

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos október 5. 

Varga László Ingatlanüzemeltetési  
Osztályvezető     

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 
872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszol-
gálatokban (Pétervárad. u. 
2., Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • okma-
nyiroda@14kh.bfkh.gov.hu • www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

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

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

SZERDA 08.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége 
előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes idő-
pontfoglalásra a www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügy-
félvonalon keresztül van lehetőség. • A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nin-
csen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében. 
• Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy 
az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás 
átmeneti szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezé-
sükre. • Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített 
mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 
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Munkabizottság segíti a beruházások felgyorsítását

Polgármesteri tájékoztató

Karácsony Gergely polgármester (PM)  

a tanácskozás kezdetén tájékoztatta a tes-

tületet az előző ülés óta eltelt időszakban 

végzett munkájáról. A Mundo központ 

megvalósítása érdekében tett lépésekről  

azt mondta, tárgyalt a jelenlegi és az új 

befektetővel, a Bayer CFE képviselőivel 

is, akikkel tudatta, hogy a kerület érde-

kelt a beruházás szerződés szerinti meg-

valósításában. A polgármester közölte:

A cég a jogszabályi megkötések miatt 

egyelőre csak saját bevételeiből tud 

hozzájárulni a zuglói közterületek fej-

lesztéséhez. Ennek maximális összege 

120 millió forint, viszont Persányi Mik-

lós miniszteri biztos kezdeményezte 

a jogszabály megváltoztatását annak 

érdekében, hogy a Liget-projekt egy ré-

szét zöldterületek fejlesztésre lehessen 

fordítani. A polgármester azt is jelezte, 

hogy egyeztetett a Levendula lakópark 

befektetőjével. Az ingatlanfejlesztő cég 

úgy nyilatkozott, hogy 30 millió forint-

tal járul hozzá a Munkácsi Mihály Álta-

lános Iskola bővítéséhez. 

Vita az első fél év gazdálkodásáról

A képviselő-testület heves vitát követő-

en tudomásul vette az önkormányzat 

első féléves gazdálkodásáról szóló tájé-

koztatót. Az előterjesztés szerint június 

30-ig a költségvetés tervezett bevételei-

nek 36,98 százaléka, kiadásainak 34,37 

százaléka teljesült. A beruházás és fel-

újítás terén ugyan a visszafogottság 

dominált, viszont a kiegyensúlyozott 

működéséhez szükséges pénzügyi felté-

telek biztosítottak voltak.

Várnai László képviselő (CivilZugló) 

hozzászólásában ijesztőnek nevezte  

a várt bevételek elmaradását. Mint fo-

galmazott, a helyzet a felhalmozás te-

rületén a legrosszabb: 2,3 milliárd fo-

rintos tervezett bevételből mindössze  

59 millió forint folyt be. A mérleget ront-

ja az is, hogy a hibás közbeszerzési eljá-

rás miatt nem vezették be a fizetőpar-

kolást, emiatt 400 milliós bevételkiesés 

keletkezett. Ezekért szerinte a gazdálko-

dási alpolgármestert is felelősség terheli.   

Lévay Sándor képviselő (MSZP) 

felszólalásban emlékeztette  

a képviselőket, hogy a folyamat-

ban lévő fejlesztések mind ta-

valyról áthúzódó beruházások.  

A jelenlegi helyzetben elképzel-

hetőnek tartotta, hogy az idei 

tervekből semmi sem realizáló-

dik, és a lakosság kérései nem 

valósulnak meg. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester  

(Fidesz) úgy vélte, a költségvetés a be-

vételek alacsony szintje ellenére azért 

van egyensúlyban, mert elmaradtak 

a betervezett beruházások. Szerinte  

a költségvetést a realitásokhoz kell iga-

zítani, mert a benne foglaltak már nem 

teljesülnek év végéig. 

Barta János képviselő (LMP) az első fél év 

gazdálkodásának pozitívumaként emelte 

ki, hogy a működéshez nem kellett folyó-

számlahitelt felhasználni, és a kötelező 

feladatok finanszírozásával sem volt 

probléma. A gondot szerinte is a várt be-

vételek elmaradása és a fejlesztési tervek 

hiánya okozza. Úgy ítélte meg, hogy év 

végéig lesznek olyan területek, ahol telje-

sülnek a bevételi tervszámok.    

Karácsony Gergely polgármester elis-

merte, nem jól menedzselték a tervezés 

folyamatát, ezért a kritikát jogosnak 

tartja. Az idei költségvetésbe számos 

olyan fejlesztési elképzelés került be, 

amelynek nem voltak meg a tervei. 

Mint kiderült, ezek elkészítése és enge-

délyeztetése a vártnál sokkal hosszabb 

folyamat, így most nem pénz, hanem 

tervhiány miatt állnak a beruházások. 

A probléma már egy negyedévvel ez-

előtt látszott, ezért kezdeményezte, 

hogy Hajdu Flórián alpolgármester ve-

zetésével létrehozzák a Városfejlesztési 

Munkabizottságot, amelynek legfőbb 

feladata a zavaró tényezők kiszűrése és 

a rendelkezésre álló forrásokból az idei 

beruházások felpörgetése. 

Drogellenes stratégia

A testület elfogadta a Zuglói Kábító-

szerügyi Egyeztető Fórum 2016–2017. 

évre szóló drogellenes stratégiáját. 

Döntöttek a képviselők, hogy Zugló 

2017-ben is csatlakozik a Bursa Hunga-

rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjrendszerhez, melynek finanszíro-

zására 8,5 millió forintot szavaztak meg. 

Kétmillió forintot hagytak jóvá a Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Cent-

rumának jövő évi működtetésére, és fel-

karolták, hogy lakossági igényre létesül-

jön játszótér a Martinuzzi-kertben.

Műjégpálya a Bosnyák téren

Arról is határozat született, hogy no-

vember 24. és február 5. között ismét 

legyen mobil jégpálya a Bosnyák téren, 

amelyet a zuglói gyerekek díjmentesen 

használhatnak. A 12x23 méteres műjég-

pálya bérlése, felállítása nettó hétmillió 

forintba kerül. A testület jóváhagyta, 

hogy az önkormányzat a kerületben 

megvalósuló térítésmentes ételosztás-

ra együttműködési, míg a Bosnyák utca 

46. szám alatti ingatlanra alhaszon-köl-

csönmegállapodást kössön az Életet 

az Ételért Közhasznú Alapítvánnyal.  

A képviselő-testület tudomásul vette 

az önkormányzati tulajdonú lakásállo-

mány helyzetéről és a lakásgazdálko-

dásról szóló beszámolót. A tájékoztató 

szerint az önkormányzat tulajdonában 

2677 lakás és 117 lakóépület van. 

Nyilatkozatok

Az ülésen hosszan tartó vita után há-

rom politikai nyilatkozatról is döntöttek.  

Az MSZP-frakció kezdeményezésére  

a testület kinyilvánította, hogy elkötele-

zett Magyarország európai uniós tagsá-

ga mellett, és ennek szellemében tevé-

kenykedik. Ezt követően elutasították  

a Fidesz javaslatát, hogy az önkor-

mányzat álljon ki a betelepítési kvóta 

elleni népszavazás mellett. Ugyancsak 

elvetették a Jobbik azon kezdeménye-

zését, hogy a polgármester a tudomá-

sára jutott, menekültekkel kapcsolatos 

információt 15 napon belül ossza meg  

a testülettel.        Papp Dezső 

Bár Zugló első féléves bevételei nem a várakozásoknak megfelelően alakultak, mégsem a pénzhiány, hanem a tavalyi 
előtervezés elmaradása miatt állnak a beruházások – derült ki a képviselő-testület szeptemberi ülésén.  A gazdálkodás 
értékelésén túl a képviselők egyebek mellett elfogadták Zugló drogellenes stratégiáját, valamint játszótérépítésről, mobil 
műjégpálya telepítéséről és ételosztási együttműködési megállapodás megkötéséről is döntöttek.  

a testület döntésének megfe-

lelően folytatta a megbeszé-

léseket a Városliget Zrt.-vel 

az együttműködésről.

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja  
a 3. számú egyéni választókerület lakosait, 
hogy esetleges problémáikkal és kéréseikkel fel-
kereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.
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Harmadik évadára készül a Civil Házban az Éless-Szín

Éless Béla 2009-ben alapította meg 

a nevével fémjelzett színházi társu-

latot, amelynek mára negyven tagja 

lett. Koncz Gábor, Esztergályos Cecília, 

Kautzky Armand, Nyertes Zsuzsa és Hel-

ler Tamás mellett nagyrészt olyan színé-

szek lépnek színpadra az Éless-Színnel, 

akik évekkel ezelőtt a Budaörsi Játék-

színben is együtt dolgoztak.   

– Célunk, hogy olyan helyeken játsszunk, 

például külső kerületekben, Budapest 

környéki településeken, ahol nincs hiva-

talos színház – magyarázta lapunknak 

Éless Béla művészeti vezető. – Zuglóban, 

Újpesten és Csömörön rendszeresen fel-

lépünk, de Kispestre is gyakran járunk. 

Székhelyük három éve Zuglóban, a Civil 

Házban van. Éless Béla mindenképpen 

a kerülethez akarta kötni a társulatot, 

hiszen a Kassán született művész 1973 

óta él ebben a városrészben. 

Mivel állami támogatást nem kapnak, 

csak havi hat-nyolc előadást tudnak 

vállalni. Zuglóban egyelőre havonta 

egyszer lépnek fel, de mindig telt ház 

előtt. Az új évadban először Heltai Jenő  

Az édes teher című darabját mutatják be.

–  Egy friss zenét is írattunk az előadáshoz 

Zsolnai Péterrel – árulta el Éless Béla, aki 

nemcsak rendezője, de egyik szereplője is 

az előadásnak. – A bohózat egy válófélben 

lévő párról szól, ahol a férfi keres új társat a 

feleségének. Mire túljutnak a bonyodalma-

kon és mindent elrendeznek, már nem is 

akarnak elválni, rájönnek arra a közhelyre, 

hogy mindenkinek a saját párja a legjobb.

A társulat által játszott darabokat 

egyébként mindig Éless Béla választja 

ki. Mint mondta, számtalan Heltai-mű 

van a tarsolyában, amelyek közül azo-

kat szeretné még színre vinni, amelyek 

kevésbé közismertek.      

Október 28-án Falusi Mariann, novem-

ber 25-én pedig Kautzky Armand lesz 

az Éless-Szín vendége a Civil Házban 

egy pódiumbeszélgetésre, míg a tervek 

szerint decemberben Gregor Bernadett 

és Szarvas Attila pikáns, kétszemélyes 

vígjátékát láthatja a zuglói közönség  

Titkok a hálószobából címmel. Az idő-

sek világnapja alkalmából pedig októ-

ber 4-én délelőtt 11 órakor a Stefánia 

Palotában mutatják be a Társasjáték 

New Yorkban című darabot.      Fkk

A társulat február óta próbálja Heltai Jenő Az édes teher című darabját, amelyet szeptember 30-án láthat a zuglói közönség.  
A háromfelvonásos bohózat egy válófélben lévő párról szól, amelynek női tagja csak akkor egyezik bele a frigy felbontásába, 
ha párja először új férjet talál neki.  
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Így alapították meg 81 éve a főváros XIV. kerületét

Budapest Székesfőváros Törvényha-

tósági Bizottsága 1935. február 13-án 

rendkívüli közgyűlésén döntött arról, 

hogy létrehozza a főváros XIV. kerüle-

tét Rákosváros elnevezéssel. A kerületi 

elöljáróságot az Újvidék utca (1948-tól 

Varsó utca) – Pétervárad utca sarkán 

lévő fővárosi tulajdonú épületben he-

lyezték el. Az ünnepélyes megnyitót 

1935. október 1-jén délben tartották. 

Az elöljáróság

Az Újvidék és Pétervárad utca sarkán 

lévő épület a székesfőváros kezdemé-

nyezte kislakás-építési program kere-

tében létesült 1929-ben. A Szabolcs Fe-

renc tervezte őt lépcsőházas, 81 lakásos 

fővárosi ház Pétervárad utcai részének 

felső szakaszát 1935-ben alakították át 

kerületi elöljárósággá, míg a földszint-

jén tüdőgondozót létesítettek. A hivatalt 

telefonnal is ellátták, távbeszélőszáma 

97-4-33 volt.

Az elöljáróság vezetésére dr. Schma- 

derer Oszkár tanácsnok kapott megbí-

zást, akinek életéről csak annyit lehet 

tudni, hogy 1883-ban született, vélhe-

tően Budapesten. 1904. január 17-én 

lépett a főváros szolgálatába. Kerüle-

ti elöljáróságokon 18 évet dolgozott.  

55 éves korában, 1938-ban hunyt el. 

Schmaderer helyettesének dr. Rimanó-

czy Olivér tanácsi főjegyzőt nevezték ki. 

A megalakulási ünnepség

Az elöljáróság ünnepélyes megnyitására 

1935. október 1-Jén került sor. A MOT tu-

dósítása szerint: „Az elöljáróság épülete 

előtt már tizenegy óra körül nagyszám-

ban gyülekezett a közönség. Felvonultak 

az Iskolák növendékei és a társadalmi 

egyesületek zászlóik alatt. Frontharcos 

díszszázad vont kordont, fiu és leány-

cserkészcsapatok kalapjain lengette  

a szél az árvalányhajat.” Az ünnepségre 

érkezőket a BESZKÁRT , illetve a levente-

szervezet zenekara szórakoztatta.

„Pontban tizenkét órakor Petrovácz 

Gyula lépett az épület előtt felállított 

emelvényre és a Himnusz akkordjának 

elhangzása után arra kérte Szendy Ká-

roly polgármestert, hogy a XIV. kerületet 

Rákosvárosnak nevezzék el” – írta a MOT.

Ezt követően az ünnepségen megjelen-

tek az épület első emeleti üléstermébe 

vonultak. Itt Szendy Károly, Budapest 

polgármestere azt mondta: Zugló meg- 

érett arra, hogy önálló közigazgatási éle-

tet éljen. A beszédek után a megjelentek 

megtekintették a hivatali helyiségeket, 

majd az Angol utcai kultúrházba vonul-

tak, ahol közebéden vettek részt.

Az első születésnap

A XIV. kerület megalakulásának első 

évfordulóján – 1936. október 1-jén –  

a MOT tudósítása szerint házi ünnep-

séget rendeztek az elöljáróság tanács-

termében. Az eseményen Rákosváros 

társhivatalainak vezetői, az egyházak 

és a polgárság képviselői mellett jelen 

volt az országgyűlési képviselő is. Petro-

vácz Gyula beszédében hangsúlyozta: 

„az uj közigazgatási szerv megfelel mind-

ben hozzáfőzött várakozásnak, páratlan 

szociális érzékkel, kiváló munka teljesít-

ménnyel intézte a kerület közönségének 

ügyesbajos dolgát”.  A hivatal intézkedé-

sei, illetve a kötelességtudó tisztviselői 

ellen még nem érkezett panasz. 

Dr. Rimanóczy Olivér főjegyző statisz-

tikai adatokat közölt a kerületről, ame-

lyek szerint Rákosváros (Zugló) a pesti 

oldal második legnagyobb kerülete. 

Lakosságszáma alapján a hatodik he-

lyet foglalja el a fővárosi kerületek so-

rában. 1936 közepén 78 776 lakosa volt, 

és egy év alatt 720 házasságot kötöttek.  

Az 1930-as népszámlálás adatai szerint  

a városrészben 3766-tal több a nő, mint 

a férfi. A kimutatás után a jegyző ismer-

tette az elöljárósági ügyforgalom adatait, 

beszámolt az építésügy tevékenységéről, 

aminek során kiemelte: egy esztendő 

alatt 119 új lakóház épült a kerületben. 

Az ünnepségen a MOT tájékoztatása sze-

rint Schmaderer Oszkár nem volt jelen, 

mert a „kerületi előljáró ezidőszerint 

szokásos szabadságidejét tölti. A kerület 

vezetője azonban gondolt a mai évfor-

dulóra és Montecatini-ból meleghangú 

táviratot küldött.”     Papp Dezső

Október 1-jén van Zugló születésnapja, ami a kerület leg-
nagyobb ünnepe.  A jeles nap alkalmából e heti sétánk  
a Polgármesteri Hivatalhoz vezetett, ahol a Magyar Távira-
ti Iroda által alapított Magyar Országos Tudósító Rt. (MOT) 
beszámolói alapján elevenítettük fel a 81 évvel ezelőtti 
eseményeket és a kerület első születésnapját.

A XIV. kerület első választmányi 
(képviselő-testületi) tagjai voltak:

Keresztény Községi Párt: Drégely 
Dezső, Makovszky Ferenc, Mészáros 
Imre, Szentgyörgyi Ferenc, dr. Pen-
kala Jánosné.
Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt: Kaltenecker József, Csernák 
Pál, Uhirek Ferenc, Talpos Lászlóné 
szül.: Mészár Eszter.
Egyesült Polgári Ellenzék: dr. Stei-
ner Izsó, Körmendi-Frim Jenő.
Nemzeti Egység Pártja: dr. Kubinyi 
László, Kosztandy István, vitéz Rá-
kosfalvy János, vitéz Tömössy Mik-
lós, Lukács György.

A választmánynak hivatalból tag-
ja volt továbbá Schmaderer Oszkár 
kerületi elöljáró, valamint meghívás 
alapján a kerület valamennyi hivata-
los vallási felekezetének vezető lelké-
sze és a helyi iskolák tíz igazgatója.

Schmaderer Oszkár kerületi elöljáró Rimanóczy Olivér tanácsi főjegyző
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Nemzetközi konferencia az esélyegyenlőségről

A kerület és testvérvárosainak (Opava, 

Racibórz, Veliko Trnovo, Csíkcsicsó, Al-

sórákos) 79 képviselője az integrált és 

a speciális oktatás helyzetéről, a fogya-

tékkal élők munkavállalási lehetősége-

iről és a sérülteket támogató európai 

uniós programokról tanácskoztak szep-

tember 16-án a Zuglói Civil Házban. 

– Az esélyegyenlőség nem arról szól, 

hogy kimondjuk: mindenki egyenlő – 

kezdte köszöntőjét Karácsony Gergely. 

A zuglói polgármester arról beszélt, 

hogy az emberek sokszínűek és külön-

bözőek, mindenkinek a saját igényei-

nek megfelelő segítséget kell nyújtani. 

Josef Stiborsky, a csehországi Opava 

vak alpolgármestere azt mondta, min-

den tapasztalatcsere fontos, nemzetkö-

zi szinten pedig kiemelten hasznos. Sze-

rinte követendő gyakorlat, hogy egyes 

cégek fogyatékos munkavállalókat 

foglalkoztatnak. A zuglói Mozgásjavító 

Óvoda, Általános Iskola, Szakközépisko-

la, Gimnázium, Egységes Gyógypedagó-

giai Módszertani Intézmény és Kollégi-

um igazgatója pedig azt emelte ki, hogy 

mára szinte minden országban szem-

léletváltás tapasztalható. Locsmándi 

Alajos fontosnak tartja az óvodai, isko-

lai integrálást, mert, mint fogalmazott,  

az emberek nem csak felnőttkorban ta-

lálkoznak fogyatékos emberekkel. 

A programon részt vett Szabó Rebeka 

és Rozgonyi Zoltán alpolgármester, aki 

emlékeztetett: Zuglónak komoly felelős-

sége van az esélyegyenlőség terén, mert 

a kerületben sok sérültekkel foglalkozó 

intézmény van. A szakmai programo-

kat követően péntek délután rendezték 

meg a Zuglói Kulturális és Esélyegyen-

lőségi Fesztivált, ahol Sokacz Anikó civil 

és nemzetiségi tanácsnok köszöntőjé-

ben úgy fogalmazott, minden tisztele-

tet és segítséget megérdemelnek azok  

a szervezetek, amelyek azért dolgoz-

nak, hogy az egészséges és a sérült em-

berek közelebb kerüljenek egymáshoz.                              

Potos Rita

Öt ország (Lengyelország, Csehország, Bulgária, Románia, Magyarország) fogyatékosügyi intézményeinek szakemberei 
beszélgettek az esélyegyenlőségről az Egyenlő Esélyekkel Zuglóban és Európában című konferencián. 
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A magyarországi románság áprilisban elhunyt ki-

magasló egyéniségére, Borza Luciára emlékeztek 

a Civil Házban megrendezett irodalmi esten. 

A Zuglói Román Önkormányzat (ZRÖ) em-

lékestjén a folklórgyűjtő, tanár, újságíró, 

tankönyvszerkesztő Borza Lucia életével és 

munkásságával Papp Zoltán, a Magyar-Román 

Demokratikus Szövetség elnöke ismertette 

meg a megjelenteket. Az előadást követően  

a Formatia Szitko Együttes adott népzenei mű-

sort, majd az önkormányzat által támogatott 

emlékest állófogadással zárult.       P. D.

A Bosnyák utcai adományboltban meg-

tartott rendezvény résztvevői szakembe-

rektől sajátíthatták el az elsősegélynyújtás 

alapjait, köztük az újraélesztést, a sebek és 

törött végtagok ellátását, illetve az eszmé-

letlen személyek fektetési módjait. Bohács-

né Vilimek Ágnes, a Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi Szervezetének kerüle-

ti szervezője elmondta: az érdeklődőket  

a gyakorlati ismeretek megszerzésén túl  

ingyenes egészségügyi szűréssel várták.  

A házigazdák a gyerekekről sem feled-

keztek meg, a legkisebbeket arcfestéssel, 

rajzolással és kreatív játékokkal várták. 

A rendezvény vendégei, mint mondták, 

főként azért látogattak el az eseményre, 

hogy megtanulják az újraélesztés fogásait, 

mert ez egy olyan tudás, ami akkor a leg-

jobb, ha soha nem kell használni, de ha baj 

van, életet lehet vele menteni.                PaD

Az elsősegélynyújtással ismerkedtek a zuglóiak

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

SZERETETTEL MEGHÍVJA 

AZ 1956-os FORRADALOM  
jubileumi 60. évfordulója alkalmából  

tartandó megemlékezésre.
2016. október 23., vasárnap 15:00 óra

PROGRAM: 
15.00 Bosnyák téri Páduai Szent Antal plébánia templomban

Zuglói Filharmónia közreműködésével Beethoven: Egmont nyitány
Vezényel: Záborszky Kálmán

15.30 gyertyagyújtás a templomnál

16.00 koszorúzás a Forradalom terén
Zuglói Filharmónia közreműködésével Barber: Adagio

Vezényel: Makovecz Pál

További információ: www.zuglo.hu
Koszorúzási szándékukat kérem, jelezzék legkésőbb 2016. október 20-ig,  

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
06-1/363-26-56 vagy titkarsag@cserepeskft.hu

B

B

Második alkalommal vár-
ta színes programokkal 
a Magyar Vöröskereszt 
XIV. kerületi szervezete 
az érdeklődőket szep-
tember második szom-
batján, az elsősegély-
nyújtás világnapján. 

Borza Luciára  
emlékeztek

Aktuális
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Bűzöspannák lepték el Zuglót 

A büdösbence, bűzöspanna – ahogy 

sokan ismerik ezt a barnás vagy zöl-

des színű rovart – régóta honos ha-

zánkban. Egyik évben több, másik 

évben kevesebb egyed fejlődik ki. A 

tömeges szaporodást, azaz a gradációt  

a környezeti tényezők határozzák meg.

– A címerespoloskák családjába tartozó 

bencepoloska úgy táplálkozik, hogy élő 

növények nedvét szívogatja ki – tudtuk 

meg dr. Vásárhelyi Tamástól. – Mivel 

idén sok volt a csapadék, nem száradtak 

ki a növények, a rovarnak bőven akadt 

betevője. A meleg is kedvez ezeknek az 

állatoknak, márpedig idén júniusban az 

egyik melegrekord a másikat érte. 

Mivel a bencepoloskára nem jellemző, 

hogy a haszonnövényekben kárt tenne, 

és az emberekre sem ártalmas, a szakem-

ber szerint kár beleavatkozni a természet 

rendjébe azzal, hogy vegyszerrel kiirtjuk, 

vagy agyonnyomjuk a rovarokat. Már 

csak azért sem, mert ha erőszakkal köze-

lítünk feléjük, védekezésül rettenetesen 

büdös testnedvet bocsátanak ki maguk-

ból. Dr. Vásárhelyi Tamás szerint a leg-

célszerűbb kitessékelni őket a lakásból. 

A bencepoloskának ugyanis csak egy 

célja van otthonunkban, mégpedig átte-

lelni. Általában ősszel, akkor még zöld 

színű háttal bújnak meg a függöny mö-

gött vagy éppen a redőnytokban, hogy 

tavasszal, már bebarnulva próbáljanak 

kijutni a fényre. A büdösbence élettarta-

ma körülbelül egy év.                    Forrai

Hetek óta poloskainvázió van Zuglóban. Nemcsak a családi házas övezetekben, de a la-
kótelepeken is bosszúságot okoz a szokatlanul sok rovar. Dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar 
Rovartani Társaság tagja ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a köznyelvben mezei 
poloskaként ismert bencepoloska cseppet sem kártékony, emberre, növényre nem veszé-
lyes, mindössze büdös. Igaz, csak ha bántják. 
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ENERGIAHATÉKONYSÁGI KISOKOS

6 lépésben kap a ZETI-től tippeket, hogy már Ön is, kedves 
zuglói lakos vagy vállalkozó, egyedül is tudjon olyan megoldá-
sokat alkalmazni, amelyekkel csökkentheti a lakásrezsi költ-
ségeit! Ezek apró lépések, de az elindulásban segíthetnek.

1. rész – Tippek a fűtési költségek csökkentésére 

Egy átlagos háztartás a felhasznált összes energia csaknem 
háromnegyedét a fűtésre fordítja. Egy kis odafigyeléssel 
azonban könnyen csökkenthetjük a fűtési költségeinket. 

- Megfelelő hőmérséklet a megfelelő szobára 
A kellemes közérzethez a nappaliban 20, a gyerekszobában 
22, míg a hálóban 18 ºC ajánlott. Alapszabály, hogy csak ott és 
annyit fűtsünk, ahol és amennyire éppen szükséges. Ha nap-
közben hosszabb időre elmegyünk otthonról, érdemes alacso-
nyabbra állítani a termosztátot vagy elzárni a radiátorokat, lete-
kerni a konvektort. Ellenőriztessük minden évben szakemberrel 
a kazánt, a cirkót és a konvektorokat, az elvégzett karbantar-
tással így akár 5-10 százalékot is megtakaríthatunk a fűtés 
költségeiből. (A fűtőberendezések légtelenítése se maradjon el 
ilyenkor, ha pedig még nem történt meg a fűtési rendszerek 
beszabályozása, akkor azt se felejtsük el…) 

- A pára is segíthet 
Ha elég párás a levegő, akkor az alacsonyabb hőmérsékletet 
is melegnek érezhetjük, így érdemes figyelmet fordítani a párá-
sításra (azonban túlzásba sem szabad vinni, mert akkor egyes 
esetekben elindulhat a penészképződés). Ha naponta kétszer 
3-5 percig szellőztetünk kitárt ablakokkal, akkor az elhasznált 
levegő gyorsan és tökéletesen kicserélődhet a kinti friss leveg-
őre. A hosszú ideig résnyire nyitva hagyott ablakokkal az ellen-
kezőjét érjük el: az utcát fűtjük, és a szoba kihűl. 

- Függöny! 
Az ablakokon besütő nap energiája télen is jól hasznosul, nap-
lemente után azonban lehűl az ablakfelület, ezért húzzuk be a 
függönyt, eresszük le a redőnyt. Ne rakjuk körbe bútorokkal a 
fűtőtestet, és ne lógjon rá a függöny, mert így megakadályoz-
zuk a meleg levegő áramlását, ez utóbbi tűzveszélyes is lehet. 
(Van, aki téli, azaz rövidebb, és nyári, azaz hosszabb függönyö-
ket használ annak függvényben, hogy van-e fűtés vagy nincs.) 
Tegyünk hőtükrös fóliát a radiátorok mögé (ha a külső oldalfal 
hőszigetelése még nem készült el), így a fűtési energia akár 5-6 
százalékát is megtakaríthatjuk. 

Igazi és valós, nagyságrendekkel mérhető megtakarításhoz 
pedig kérje segítségünket: 

zeti@zuglo.hu 

Üdvözlettel: 
Gulyás István – ZETI-irodavezető
építészmérnök, épület-energiahatékonysági szakértő 

T Á J É K O Z T A T Á S

TISZTELT SZÜLŐK!

Zugló Önkormányzata a 2016-os őszi szünetben is gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetés 
megszervezéséről.
Az iskolás gyermekek számára a déli meleg főétkezést november 2., 3., és 4-én biztosítjuk a KLIK 
Budapest XIII. - XIV. Tankerülete által kijelölt ügyeletes iskolákban a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére. Az ebéd térítés díja megegyezik a gyermeknek a tanítási napokon fizetett térítési 
díjával (ingyenes, 50%-os vagy 100%-os mértékű. Ezt az étkezést az iskolai ügyeleti ellátás nélkül 
is igénybe lehet venni. A szünidei étkezésre vonatkozó igényt a tanuló iskolájában kell jelezni a 
szülőnek.
A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára külön kérés nélkül is 
valamennyi munkanapon biztosított az étkezés, mert ezekben az intézményekben egész évben 
folyamatos az ellátás.
Amennyiben gyermeke nem jár bölcsődébe, óvodába, iskolába, vagy előreláthatóan nem tudja 
megoldani a kijelölt ügyeletes iskolába való eljutását, és a gyermek még nem töltötte be a 18. 
életévét, az Önkormányzat a fenti munkanapokra (2016. november 2., 3., és 4.) élelmiszer-csomag 
formájában biztosít étkezést. Kérjük, hogy az erre vonatkozó kérelmét a Zuglói Család- és Gyer-
mekjóléti Központhoz (1144 Budapest, Füredi park 6. tel: 364-3013, e-mail: szolgalat@zcsk.hu) 
nyújtsa be legkésőbb 2016. október 14. napjáig.    
      Szabó Rebeka
                    alpolgármester

T Á J É K O Z T A T Á S

Ha Zugló utcáin, közterületein hajléktalannak tűnő emberrel kapcsolatos bejelentése van, kérem, 
hívja az alábbi kerületi utcai szolgálatok egyikét:

Myrai  Vallási Közhasznú Egyesület (munkaidőben): 70 333 6610
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata, non-stop ügyelet: 338-41-86

Közérdekű
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Zuglóban 331 diákot oltanak be idén – 

ennyien kérték a kétadagos oltóanyagot. 

Az első adag oltást októberben, a máso-

dikat hat hónappal 

később kapják meg 

az igénylők. A HPV-ví-

rusnak több mint 130 

típusa van, ebből a két 

legveszélyesebb ellen 

véd az injekció. – Bár 

csak kétkomponensű 

az anyag, de jobb a 

biztonság, úgyhogy 

kértük az oltást. Emel-

lett jó lenne, ha sokkal jobban tájékoztat-

nák a gyerekeket. Szerintem figyelemfel-

hívó előadások kellenének – jegyezte meg 

egy hetedikes kislány édesanyja, Halász 

Erzsébet. – Petráék ugyan kaptak szóró-

lapot a betegségről, ám azt gondolom, en-

nek egy 12 éves lány nem tulajdonít nagy 

jelentőséget. Ezért hamarosan beszélgetni 

fogok vele a HPV-ről, az oltásról és arról, 

hogy mit kell tennie ahhoz, hogy ne kap-

jon el szexuális úton terjedő betegséget – 

magyarázta lapunknak Erzsébet. 

Dr. Gyarmati Béla, az Uzsoki Utcai Kór-

ház szülészeti és nőgyógyászati osztá-

lyának főorvosa azt mondta, bár több-

fajta védőoltás is létezik, az ingyenesen 

elérhető oltóanyag igénylése azért cél-

szerű, mert ha azt valaki a szexuális 

élet megkezdése előtt kapja meg, vé-

dettséget szerez, hiszen a szervezetbe 

juttatott antitest miatt a vírus nem épül 

be a sejtekbe, így nagy valószínűséggel 

nem alakul ki a méhnyakrák. 

– Sokkal könnyebb megelőzni a beteg-

séget, mint kezelni, gyógyítani, ezért 

az oltás minden tekintetben előnyös – 

hangsúlyozta a főorvos, aki kitért arra 

is, hogy attól, hogy valaki megkapta az 

oltóanyagot, még ugyanolyan fontos 

szűrésekre járnia. 

Zugló önkormányzata 2010 óta önként 

vállalt feladatként ingyen biztosította 

az oltást a lányoknak. – Most, hogy az 

állam finanszírozza, lehetőséget adott 

arra, hogy a korábban erre fordított 

összegből az idősebb korosztályt, eset-

leg a fiúkat is megvédjük a betegség-

gel szemben, vagy más megbetegedés, 

például bárányhimlő ellen vásároljunk 

oltóanyagot. Az erről szóló előterjesztés 

hamarosan elkészül – mondta dr. Varga 

Péter, az egészségügyi bizottság elnöke.

PR

Egészség

Több mint 300 zuglói lány 
kap ingyenes HPV-oltást
Magyarországon évente csaknem ötszáz nő hal meg 
méhnyakrák miatt. A betegség kialakulásában szerepet 
játszhatnak a HPV (humán papilloma vírus) egyes tör-
zsei. A vírus ellen 2014 óta az állam ingyen biztosítja a 
védőoltást azoknak a hetedikes lányoknak, akik elmúl-
tak 12 évesek.

Az orvosok arra számítanak,  

hogy a kampányoltásoknak kö-

szönhetően tíz éven belül  jelen-

tősen csökken a méhnyakrákban 

szenvedő nők száma.

DR ZUGLÓ VÁLASZOL!

Ha cukorbetegséggel, magas vérnyomással vagy ezek megelőzésével kapcsolatban kérdése van, 
írjon erre az e-mail címre: 

dr@zuglo.hu

és hamarosan elektronikus választ fog kapni a Zuglói Egészségmegőrző Modell szakembereitől.
Fontos, hogy dr. Zugló csak tanácsot tud adni, gyógyítani, receptet felírni nem tud. Megírja Ön-
nek, hogy milyen szakorvoshoz kell fordulnia, milyen kivizsgálásra van szüksége, vagy hogy mit 
kell változtatni az életmódján.

VISAL PROGRAM 
IDŐSKORÚ LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK  RÉSZÉRE A VGYKE-NÉL

A VISAL program egy Európai Uniós, nemzetközi partnerségen alapuló együttműködés eredmé-
nye. A program célja az időskorú látássérült emberek társadalmi részvételének elősegítése, önér-
dekérvényesítő képességük fejlesztése. A programban való részvétel tulajdonképpen az önálló 
életvitelre való képesség visszanyeréséhez vezető út első állomása.
• Időskorú látássérült emberként úgy érzi, egyedül van, elszigetelődött?
• Folyamatosan mások segítségére szorul és kiszolgáltatott?
• Szeretne tenni valamit azért, hogy élete megváltozzon, helyzete jobb legyen?
• Vannak hasznos tapasztalatai, amiket szívesen megosztana hasonló sorsú emberekkel vagy 
elfogadna tőlük tanácsokat, információkat?
Ha bármelyik kérdésre igennel válaszol, akkor a VISAL programot Önnek találták ki!
A program keretében olyan csoportot, akár hosszabb távon is együttműködő önsegítő közössé-
get szervezünk, mely egy képzett segítő szakember támogatásával segítséget kap az időskori 
látássérülés által eredményezett megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodáshoz hasznos 
információkon, tanácsokon, tippeken keresztül.
A program alapja a pozitív életszemlélet kialakítása és megerősítése, az önbizalom fejlesztése és a 
sorstársi közösség támogató erejének kihasználása révén az elszigeteltség oldása, az időskorú látás-
sérült emberek közösségi, társadalmi részvételének javítása, ezáltal a mindennapok megkönnyítése.
A program keretében a csoport összesen 7 alkalommal, 7 szombat délelőtt találkozik és dolgoz 
fel minden alkalommal egy-egy témát. 
A találkozásoknak része lesz egy-egy játékos feladat, az adott téma mentén kialakuló beszélgetés és 
a témával kapcsolatos saját tapasztalatok megosztása, információ átadás is. Témáink között szerepel 
többek között a résztvevők kapcsolatrendszerének áttekintése és a segítség esetleges forrásainak 
feltárása, a látássérülteket támogató speciális segédeszközök megismerése és a szolgáltatókkal kap-
csolatos tapasztalatok és önérvényesítési technikák megbeszélése is. A program részben klub jellegű, 
ahol a résztvevőket frissítővel és kellemes hangulattal várjuk. A csoport tervezett létszáma 6-10 fő.
A program helyszíne a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGY-
KE) Cserf-S központja (1146 Budapest, Hermina út 57. földszint)
A helyszín látássérültek számára akadálymentes!
A programot Németh Orsolya pszichológus, VISAL facilitátor vezeti.

Jelentkezni a VGYKE ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36-1/384-5541 • E-mail: ugyfel@vgyke.com
A programsorozat időpontja: szeptember 24-étől szombat délelőttönként 9:30-12:30 között.
A találkozások napjai: szeptember 24., október 1., 8., 22., 29., november 5. és 12.
A programra a Zuglóban élő, idős korukban látássérültté vált személyek jelentkezését várjuk!
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük megadni: név, életkor, telefonszám, esetleg e-mail cím.
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 23. (péntek). 
Várjuk szeretettel egy jó hangulatú, nyitott, bizalomteli légkörű közösség kialakítására!
A program megvalósítását Budapest Zugló Önkormányzata támogatja!
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– 1996 júniusában szereltem fel rendőr-

nek, és rögtön a IX. kerületi kapitány-

ságra kerültem, ahol egy rövid kitérőt 

leszámítva egészen 2009-ig dolgoztam. 

Nyomozóként kezdtem, majd kiemelt 

főnyomozó és alosztályvezető-helyettes 

lettem. 2006-ban az I. kerületi kapitány-

ságra kerültem alosztályvezetőnek, ahol 

együtt dolgozhattam Kesztyűs Rudolf 

ezredessel, aki komoly zuglói múlttal 

rendelkezik. Egyévi kitérőt követően visz-

szatértem a IX. kerületbe, ahol a vizsgá-

lati osztályt kellett irányítanom. Innen 

kerültem át a XIII. kerületbe, ahol előbb 

a bűnügyi osztályt vezettem, majd kapi-

tányságvezető-helyettessé neveztek ki.

Angyalföldi rendőrként természetesen 

jó kapcsolatot ápolt Zuglóval is, hisz a 

bűnözés nem ismer kerülethatárokat, és 

emiatt erős volt a két kerület kapitánysá-

ga közötti együttműködés. Ám az ő zuglói 

kötődése még ennél is erősebb.

– 2001 és 2004 között magam is a kerü-

letben laktam. Ráadásul szerettem is itt 

lakni. Ha visszagondolok, hogy merre 

laktam korábban, akkor nem túlzás ki-

jelenteni, hogy Zugló a kedvenc fővárosi 

kerületem. Nagy megtiszteltetésnek ér-

zem, hogy ennek a városrésznek a kapi-

tányságán kaphattam vezetői munkát. 

Zugló ugyanis nemcsak nagy kerület, 

hanem rendőrszakmai szempontból is 

kiemelkedően fontos városrész. Itt min-

den megtalálható a lakóteleptől kezdve  

a családi házas övezeten keresztül egé-

szen a nagy tömegeket vonzó turisztikai 

látványosságokig.

Váradi Attila az elmúlt időszakot a kerü-

lettel és az állománnyal való ismerkedés-

sel töltötte. A tapasztalatairól a követke-

zőket mondta:

– A kapitányságnak rövid időn belül új 

vezetői lettek, hisz rajtam kívül a bűn- 

ügyi és a rendészeti osztály élére is új 

szakember – Kelemen Sándor százados 

és Nagy Imre alezredes – került. Úgy vé-

lem, velük rengeteget erősödött a kapi-

tányság. De nagyon jók a tapasztalataim  

a többi kollégáról is. A körzeti megbízot-

tak kiemelkedően dolgoznak, kellőkép-

pen hatékonyak a felderítések terén is, és 

motiváltak a még jobb eredmények eléré-

se érdekében. A rendészeti állományunk 

feltöltése folyamatos, így az állandó köz-

területi jelenlét is biztosítottnak látszik.

A zuglói „közbiztonsági háló” híre termé-

szetesen már az új rendőrkapitányhoz is 

eljutott, aki csak megerősíteni tudta, hogy 

mind az önkormányzattal, mind az önkor-

mányzati rendészekkel, a polgárőrökkel és 

a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.-vel is 

hatékony együttműködésre törekszik. 

– Rövid távon a gépjárművekkel szem-

beni bűncselekmények visszaszorítása 

az egyik legfőbb célunk.  Ez a bűncselek-

ménytípus ugyanis az utóbbi időben fő-

városszerte problémát jelent. Hosszabb 

távon pedig a lakosság biztonságérzetét, 

illetve a rendőri munka hatékonyságát 

szeretnénk tovább növelni Zuglóban.

Riersch Tamás

Zugló a kedvenc kerülete
Váradi Attila rendőr alezredes lett szeptember 1-jétől  
a zuglói rendőrkapitányság megbízott vezetője. A szak-
ember fiatal kora ellenére is komoly tapasztalatok-
kal rendelkezik. Pontosan húsz éve hivatásos rendőr,  
és az elmúlt két évtizedben szinte mindig kiemelt kapi-
tányságokon teljesített szolgálatot.

Az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság szeptember 5-i ellen- 

őrzése alkalmával nem a szokásos 

módon szólaltak meg a lakossági 

tájékoztató-riasztó rendszer sziré-

nái. Emiatt többen telefonáltak  

a Polgármesteri Hivatalba, illetve 

szerkesztőségünkbe, vagy a Face-

bookon érdeklődtek. Mindenkinek 

megígértük, hogy lapunkban meg-

felelő tájékoztatást fogunk adni.   

Ennek most eleget téve e heti szá-

munkban a lakossági riasztórend-

szerről, a következőben pedig ezzel 

összefüggésben a zuglói óvóhelyek-

ről informáljuk olvasóinkat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-

gatóság (OKF) a lakosság fokozott vé-

delme érdekében 2006-ban kezdte meg  

a veszélyes ipari üzemek környezetében 

a vegyi Monitoring- és Lakossági Riasztó-

rendszer (MoLaRi) kiépítését.

– Budapesten három veszélyes vegyi 

üzem van, a Chinoin, a Richter és az 

Egis. Ezek környezetében 52 monitor-

ing- és 317 riasztó-tájékoztató végpontot 

telepített az OKF – magyarázta Pollák 

Imre tűzoltó főhadnagy, XIV. kerületi ka-

tasztrófavédelmi megbízott. Hozzátette:  

a Zuglóban élőkre az Egis és a Chinoin 

jelenthet veszélyt. Ezek hatókörében  

a városrész 30 pontján helyeztek el tájé-

koztató-veszélyjelző állomást.  

A veszélyre figyelmeztető rendszer első 

szirénapróbáját 2014. szeptember 1-jén 

tartották. Azóta a jelzőberendezéseket 

havonta tesztelik.

– A szirénákat az OKF minden hónap 

első hétfőjén ellenőrzi – erősítette meg 

a katasztrófavédelmi megbízott. Meg-

jegyezte: ha ez nemzeti vagy hivatalos 

egyházi ünnepre esik, a próbát a követ-

kező hétfőre halasztják. 

Az ellenőrzések során kétféle tesztelési  

módot alkalmaznak. Az egyik a csökkentett, 

míg a másik a hangos üzemű szirénapróba. 

– A csökkentett üzemű vagy más néven 

„morgatópróba” a gyakoribb. Teljes körű, 

hangos üzemű ellenőrzést – amilyen 

szeptember 5-én is volt – évente két alka-

lommal tartunk. Ilyenkor a hangos tájé-

koztatást követően a „katasztrófariadó” 

jelzése hallható – fejtette ki a főhadnagy.  

Kiemelte: a próbák alatt az OKF hangké-

peket és „élőbeszédet” sugároz a végpon-

tokon keresztül. Ilyenkor a beszélő arról 

tájékoztatja az embereket, hogy a rend-

szer ellenőrzését végzik.

A havi szirénapróbák alkalmával a lakos-

ságnak nincs teendője.

– Valós veszély esetén a sziréna megszóla-

lását követően mindenkinek követni kell 

a riasztó-tájékoztató végponton keresz-

tül elhangzó utasításokat – hangsúlyozta  

a kerületi katasztrófavédelmi megbízott, 

aki azt tanácsolta, ilyen esetben minden-

ki figyelje az országos rádiók és televíziók 

adását, a katasztrófavédelem, valamint  

a rendőrség hangszórós közleményeit. 

– A veszély megszűntét ugyancsak 

szirénaszó jelzi – fűzte hozzá Pollák  

Imre főhadnagy.        Papp Dezső

Ezt kell tudni a lakossági vészjelzőrendszerről
SZIRÉNAJELZÉSEK

Csökkentett üzemű (morgatópróba) hat másodpercig tartó, mély tónusú, felfutó hangjelzés

Hangos üzemű (teljes körű) próba két percig tartó, váltakozó hangmagasságú jelzés

Katasztrófariadó
két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, 
mélyebb tónusú, üvöltő hang

Légiriadó
változó hangmagasságú, háromszor 30 másodpercig  
tartó szirénaszó félperces szünetekkel

A veszély elmúlt kétszer 30 másodpercig tartó állandó hangmagasságú jelzés

MoLaRi-SZIRÉNAPRÓBÁK 2016 UTOLSÓ NEGYEDÉVÉBEN

Dátum Időpont Jelzés típusa

2016. október 3. 11.00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)

2016. november 7. 11.00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)

216. december 5. 11.00 Csökkentett üzemű (morgatópróba)
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén 
is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-
70-519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútoro-
kat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, csillárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, 
borostyánt, régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes 
hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 
Tel.: 06-20-597-8280

ANTIKVÁRIUMUNK VÁSÁROL régi és új könyve-
ket, papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-CD-
ket, hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. Tel.:06-
20-922-0001, 266-3277.

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünk-
be! Készpénzért vásárolunk antik és modern fest-
ményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi 
üvegeket, borostyánokat, katonai kitüntetéseket. 
Herendi, Zsolnai, Meiseni. Teljes hagyatékot. Képes-
lapokat, könyveket stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 
06-20-807-2906; 06-70-398-8851

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
antik órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-
0151, email: herendi77@gmail.com

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

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök, 
bölcsész) ÉLETJÁRADÉKI vagy ELTARTÁSI SZER-
ZŐDÉST kötne, kölcsönös szimpátia és bizalom 
esetén. Lovas Zsolt, tel: 06-30-4876169.

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

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal szakta-
nártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-0134

ANGOLÓRÁK ZUGLÓBAN! DIPLOMÁS nyelvta-
nárnő vállal korrepetálást, valamint továbbtanulásra, 
vizsgákra való felkészítést. Kérésre házhoz is me-
gyek. Tel.: 06-20-225-5260

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, 
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. 
Házhoz megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES 
szakmai gyakorlattal. Tel: 06-70-678-3207

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

MASSZÁZS a Bosnyák tér közelében! XIV. Lőcsei 
út 43. LŐCSEI SZALON. Váll-,  nyak-, gerinc-, csí-
pőfájdalom, izommerevség? Enyhítse természetes 
módon! Stressz, kimerültség? Frissítő masszázs a 
megoldás! 2 féle cellulit kezelés a bőr szépségé-
ért, egészségéért; Talpmasszázs belső szerveinek 
jobb működéséért. Nelli masszázskuckója. Tel: 06-
70-318-8701. 

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, min-
dennap! 40 perc: 2490 Ft, 70 perc: 3990 Ft, 90 
perc: 4890 Ft. Tel: 06-20-43-44-322, Kata. XIV. 
Bíbor utca 14-16. 6/13. 97-es csengő. www.zug-
lomasszazs.iwk.hu

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb nagyobb 
takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-294-22-27

Idősebb urat keresünk kerítésfestéshez, terület 
rendbetartáshoz. Kipufogó Klinika 1141. Budapest, 
Fogarasi út 189. Tel:3838055 /Benkőné

Idős emberek MINDENNAPI ÉLETÉNEK SZER-
VEZÉSÉBEN (orvos látogatás, bevásárlás, séta) 
segítenék. Ha szükséget szenved törődésben, 
segítségre szorul a mindennapi életvitelben, sze-
retettel várom hívását. Bori-Szabó Orsolya, tel: 06-
30-6005530.

AGILIS, ZUGLÓI, 65 év feletti NYUGDÍJAST kere-
sek (lehetőség szerint a Stadionok közelében lakót) 
fogászati munkák szállítására Budapestre és vonzás-
körzetébe. A szállítás tömegközlekedéssel és vonat-
tal történik. Tel: 06-1-220-6469. 

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon 
telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, 
villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZ-
VEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 
260-48-70, 06-20-979-0624.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmunkás 
vállal lépcsőházak, pincék, tároló helységek, épüle-
tek külső és belső festését, számlaképesen. Tel: 06-
30-609-4294

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, penészes falak szakszerű rendbehozatalát. Hosszú 
távú garanciával. Tel: 285-2882, 06-30-9481-376.

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, 
javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
minden megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-
70-341-9489, 06-20-341-0043 

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid hatá-
ridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 
06-20-934-57-28

Zuglóban az ADRIA SÉTÁNYHOZ közel eladó egy 
57nm2es, 2+ félszobás, étkezős, erkélyes, HÁZKÖZ-
PONTI FŰTÉSES, TEHERMENTES öröklakás. Irány-
ár: 20,9 millió Ft. Tel: 06-20-348-58-96.

Szolgáltatás Oktatás

Egészség, életmód

Számítógép

Művészet

Egyéb

Régiség

Ingatlan

Redőny, reluxa

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kiraka-
tok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszige-
telő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! 
Nagy Miklós Tel.: 06-30-2664-666

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, 
rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Ta-
más technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20-342-7898

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szak-
mai gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezeték szerelés. 
Társasházaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvez-
mény. Zuglói víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószer-
viz. Tel: 06-1-363-3272, 06-30-951-7849

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! 
Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! www.
burkolomester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parket-
tacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garan-
ciával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-
23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vál-
lal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, 
víz-, gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak rendel-
kezésre. Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. 
Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szobák teljes 
körű felújítása, javítása. Képek, karnisok, lámpák 
felszerelése, „fürdőkád cseréje kabinra”. Tel.: 06-30-
782-2025

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu  
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, 

festését, hőszigetelő üvegezését  
és szigetelését 1 év garanciával.  

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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, szerelvények javítása, cseréje, 
gázkészülékek javítása, csőtörés, hibaelhárí-

tás azonnal. Gáz- és fűtésszerelés, javítás.  
40 éves gyakorlattal.  

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

kedvezménnyel. Takarítással és  
bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

54 éves megbízható hölgy gyakorlattal és 
referenciával lakás és irodatakarítást vállal. 

Tel: 06-30-6685-605.

VÍZSZERELÉS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 
csőtörés, hibaelhárítás, csapok, szelepek 
cseréje, mosógépek és mosogatógépek 
bekötése, egyéb vízszerelési problémák 

megoldása. Tel: 06-30-204-6530

Zsazsa galéria azonnali  
készpénzért vásárol! Arany-ezüst dísz-

tárgyakat, briliáns ékszereket kimagasló 
felárral! BOROSTYÁNT  

és korallt ARANYÁRBAN MEGVESSZÜK!  
13. ker, Hollán Ernő u.4,  

Tel: 350-43-08, 06-70-884-40-84.

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

KARBANTARTÓ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák működtetése során felmerülő napi,  eseti és tervezett karbantartási, kisebb felújítási 
munkák elvégzése.  
Feltétel: Szakmunkás végzettség, erkölcsi bizonyítvány.
Előny: B kategóriás jogosítvány, Asztalos, Villanyszerelő, festő, vagy kőműves-burkoló végzettség.
A munkaidő teljes, napi 8 órás.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak 
címezve a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

KERTÉSZ ÁLLÁS
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák udvarán végzendő  fenntartási,  kertészeti, idényjellegű feladatok ellátása (kaszálás, 
gyomlálás, permetezés, metszés, növény ültetés, öntözés, hótakarítás és síkosságmentesítési, faápolási 
feladatok elvégzése)
Feltétel: mezőgazdasági vagy kertészeti végzettség, fizikai munkabírás (emelés, vermelés, cipekedés), erkölcsi 
bizonyítvány.
Előny: kisgépkezelői gyakorlat, növényvédelmi képesítés(kiskönyv), B kategóriás  jogosítvány, kerületi lakhely.
A munkaidő teljes, napi 8 órás.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak 
címezve a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

TAKARÍTÓ ÁLLÁS
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák napi takarítási feladatainak elvégzése, igény szerint udvar és sportpályák rendben 
tartása, nagytakarítás végrehajtása.  
A munkaidő teljes és részmunkaidős (4, 6 és 8 órás), mely kora reggeli, délutáni valamint osztott munkarendben 
történhet.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak 
címezve a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

PORTÁS ÁLLÁS
Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák portaszolgálatának, ügyeletének ellátása, belépök nyilvántartása, kulcsok kezelése.
Feltétel: 8 általános iskolai végzettség, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, határozott fellépés, jó 
kommunikációs képesség.
Előny: Középfokú végzettség, vagyonőri képesítés
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak 
címezve a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Hirdetések 

HELYISÉGBÉRBEADÁS

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Egressy út 73/C fsz. 1. 31900/6/A/1 37 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 59.200 171.376 2016.09.16. 2016.09.30.

Erzsébet kir. útja 11. 31635/2/A/24 35 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 58.000 71.174 2016.09.16. 2016.09.30.

Kövér Lajos u. 44. 31851/3 48 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 76.800 1.707.005 2016.09.16. 2016.09.30.

Róna u. 143.  
(Bosnyák utca 1/A)

31837/0/A/31 65 raktár villany, víz, 
csatorna, gáz 88.000 1.318.528 2016.09.16. 2016.09.30.

Telepes u. 1/A 31255/0/A/32 119 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 179.000 1.426.789 2016.09.16. 2016.09.30.

Telepes u. 1/A 31255/0/A/31 140 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 262.000 247.500 2016.09.16. 2016.09.30.
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Nagy Péter 23 évesen elérte azt, 

ami sok idősebb sporttársának so-

sem adatott meg. A zuglói tenisze-

ző tiszteletére ugyanis egy rangos 

nemzetközi versenyt rendeztek. 

A Magyar Tenisz Szövetség elhatároz-

ta, hogy a sportág népszerűsítése érde-

kében megpróbál minél több versenyt 

Magyarországra hozni. Az őszre példá-

ul öt Future-versenyt (a világranglistán 

nagyjából a 300. helytől fölfelé lévő férfi 

teniszezők versenye) terveztek itthon-

ra, melyből háromnak az  összdíjazása 

egyenként 10-10 ezer dollár, kettőé pedig 

a 25 ezret is eléri. A szövetség az egyik 

verseny rendezésére a zuglói Mini Gar-

ros Teniszcentrumot kérte fel, mond-

ván, ebben a kis klubban nevelkedett 

a hazai teniszsport egyik kiválósága, 

a fent említett 24 esztendős Nagy Peti.

– Fantasztikus érzés azon a pályán ver-

senyezni, ahol háromévesen először 

ütőt ragadtam – mondta a szeptem-

ber 5–11 közötti verseny „névadója”.  

– A pályát immár több mint harminc éve 

a szüleim üzemeltetik, így gyerekként 

magam is sok időt töltöttem itt. Kissrác- 

ként imádtam focizni is, 16 éves ko-

romig a két sportágat párhuzamosan 

űztem. Akkor azonban választanom 

kellett, és én a tenisznél maradtam.

Nagy Péter pályafutása azonban sokáig 

kérdőjeles volt. Öt éve például Ameri-

kába, a texasi Corpus Christi Egyetemre 

került, ahol jóval kevesebb ideje jutott 

a teniszezésre. Mégis ez adott lökést ah-

hoz a számára, hogy a játékot folytassa, 

így miután hazatért, ismét belevetette 

magát a sportágba. Ennek pedig meg is 

lett az eredménye. Peti először itthon, 

majd külföldön is versenyeket nyert, 

bekerült a Davis-kupa-csapatba, mely-

nek színeiben nagyon komoly sikere-

ket könyvelhetett el. Tavaly például 

megverte a világranglista 231. helyén 

álló bosnyák Tomislav Brkicet, idén pe-

dig szintén egy Davis-kupa-találkozón  

a 89. helyen álló izraeli Dudy Sellát is le-

győzte. Peti nagy szerepet vállalt abban, 

hogy a magyar férfi teniszválogatott az 

euroafrikai zóna III. csoportjából két 

év alatt a világcsoport közelébe jutott.

– Ez az első teljes évem, aminek meg 

is látszik az eredménye. A világrang-

listán rövid idő alatt a 850. hely kör-

nyékéről az 500.-ra ugrottam, kö-

szönhetően néhány jó eredménynek. 

Varsóban sikerült megnyernem egy 

Future-versenyt, a horvátországi Bol-

ban pedig kétszer is döntőt játszhattam.

A jó szereplésének köszönhetően a zug-

lói Future-versenyen Peti a második 

kiemelt volt, ennek megfelelően az esé-

lyesek közé tartozott. A 32-es főtábláról 

simán jutott a legjobb négy közé, ahol 

régi riválisával, a korábbi Davis-kupa-

csapattag Balázs Attilával találkozott. 

Kettejük párharcát ezúttal az idősebb 

és rutinosabb versenyző nyerte, Balázs 

később a fináléban legyőzte chilei el-

lenfelét, így a 18 világranglistás pontot 

ő kapta, ám Peti is előrébb tudott lépni 

a négy közé kerüléssel, a kapott pon-

tok révén ugyanis bőven az ötszázon 

belülre került. Ő azonban nem szeret-

ne mindezzel megelégedni, és legszí-

vesebben még ebben az esztendőben 

a 300-350. helyek közelébe kerülne,  

a Davis-kupa-csapattal pedig már jövőre 

kipróbálná magát a világcsoportban is. 

R. T.

A Magyar Paralimpiai Bizottság döntése 

alapján egy zuglói úszónő, a hetedik olim-

piájára készülő Ráczkó Gitta vihette a ma-

gyar csapat zászlaját a megnyitó ünnep-

ségen. Gitta legjobb barátnője, a szintén 

zuglói úszó, Engelhardt Katalin is a hetedik 

paralimpiáján vehetett részt, de ezúttal 

egyiküknek sem sikerült döntőbe jutnia. 

A zuglói különítmény legnagyobb sikerét 

a BVSC-Zugló asztaliteniszezője, Pálos Pé-

ter érte el a riói paralimpián. Az S11-es 

(enyhén értelmi fogyatékos) kategóriá-

ban versenyző pingpongos címvédőként 

érkezett Rióba, s bár az elmúlt időszak-

ban több sérüléssel is bajlódott, a szám 

egyik esélyesének számított. Péter végül  

a bronzmeccsen 38 perc alatt 3-2-re győ-

zött. Ha az eredménnyel és a játékával 

nem is volt maradéktalanul elégedett,  

a célját elérte: London után Rióból is érem-

mel térhetett haza a paralimpiáról. Az első 

kerekesszékes szépségverseny győztese, 

Illés Fanni is zuglói kötődésű. A harmadik 

paralimpiáján szereplő sportolónő élete 

legjobb eredményét érte el Rióban. Az S5-

ös sérültségi kategóriában a 100 méteres 

mellúszásban az ötödik helyen végzett. 

Parasportolóink Rióban is magas szinten 

teljesítettek, s ha nem is tudtak mindany-

nyian érmeket szerezni, a teljesítményük-

re mindnyájan nagyon büszkék lehetünk.

Riersch Tamás

A paralimpikonok is remekeltek Rióban
Alig több mint két héttel az augusztusi olimpiai játékokat követően, szeptember 7–18. között rendezték Rióban a XV. Pa-
ralimpiai Játékokat, melyen 22 sportágban 164 ország több mint 4000 sportolója, köztük 43 magyar vett részt. Kerületünk 
hagyományaihoz híven ezúttal is több versenyzővel képviseltette magát.

Sport

Cél a Davis-kupa világcsoportja
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Mozaik

Ismerjük egymást.

Gvadányi u. 65. Nyitva: 6-20 h
Kerepesi út 89. Nyitva: 0-24 h

320.90

174.90

315.90
332.90
322.90

*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!

Spóróljon GOLD
motorvédelemmel!


