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Korszerűbb éttermek
Három oktatási intézmény, az Álmos, 

a Kaffka és a Németh étterme is látvá-

nyosan megújult. A minap befejeződött 

beruházás összesen 100 millió forintba 

került. A felújítás azt követően valósul-

hatott meg, hogy a Hungast-Mecsek Kft. 

és az önkormányzat módosította az isko-

lai étkeztetésre vonatkozó korábbi meg-

állapodását.                                      9. oldal

Gyermektámogatás
Csaknem 18 millió forint folyt be  
a kommunális adó visszafizetése so-
rán a lakosok által felajánlott pénzből 
a rászoruló zuglói gyermekek számá-
ra. A Zuglóiak Egymásért Alapítvá-
nyon keresztül, pályázat útján, végül 
több mint kétszáz gyerek részesülhet 
az egyszeri, legfeljebb 90 ezer forintos 
támogatásban.                                          8. oldal

Jubileumi megemlékezés '56-ról
Hatvan évvel ezelőtt a fegyveres fel-

kelők napokig tartották magukat  

a Thököly út és a Dózsa György út ta-

lálkozásánál. A heves harcok miatt egy 

olasz újságíró a tudósításaiban egye-

nesen pokoli kereszteződésnek nevez-

te a környéket. A forradalmat követő 

megtorlások során pedig 11 zuglóit 

végeztek ki. Mindez Eörsi László tör-

ténész könyvéből derül ki, amelyet az 

önkormányzat támogatásával adtak 

ki Zugló 1956 – Fegyveres ellenállás  

a XIV. kerületben címmel. A kötetet az 

ünnepi rendezvénysorozat részeként 

mutatták be a Lipták Villában. Az év-

fordulós megemlékezést október 23-án 

a Zuglói Filharmonikusok a forradalom 

egyik szimbólumává vált Egmont-nyi-

tánnyal kezdték a Bosnyák téri temp-

lomban. Az ünnepség gyertyagyújtás, 

majd egy rövid séta után a megújult For-

radalom terén folytatódott. A kerület ve-

zetői, országgyűlési képviselői, a képvi-

selő-tesület tagjai, valamint pártok, civil 

szervezetek és magánszemélyek együtt 

emlékeztek az 1956-os forradalom  

és szabadságharc 60. évfordulójára, 

majd hajtottak fejet Zugló 56-os hősei-

nek és áldozatainak emléke előtt. A jubi-

leumi rendezvények Mozart Requiemjé-

vel zárultak, a Filharmónia október 31-i 

ünnepi koncertjén.                             3. oldal

Szakrendelő-felújítás

A parkolójegy-kiadók beszerzése, 
emlékhely létesítése, a térfigyelőka-
mera-rendszer bővítése, ingyenes 
védőoltás biztosítása, a szakren-
delők felújítása – ezekről is döntött 
októberi ülésén Zugló képviselő-tes-
tülete. A képviselők kezdeménye-
zik a Zuglót átszelő vasútvona-
lak zajvédelemmel való ellátását.  
Újra napirendre tűzik az Örs vezér 
terei aluljáró akadálymentesítését, 
valamint a fővárossal közös pályá-
zatot nyújtanak be a Rákos-patak 
fejlesztésére.                 5. oldal
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Megújulhat a 
Vezér út egy része

Az úttest és a zöldfelület megújításával sze-

retnék élhetőbbé, rendezettebbé tenni a terü-

letet a szakemberek – hangzott el az október 

25-i lakossági fórumon. Az önkormányzat egy 

fővárosi pályázat segítségével újítaná meg  

a szakaszt. A pályázatot november 30-ig kell 

benyújtani, és ha nyer, akkor újabb lakossági 

fórumok után konkrét tervek következnek.  

A fórumon részt vett Szabó Rebeka alpol-

gármester és Sógor László önkormányzati  

képviselő is.                       (potos)

Északi vendégek

Huszonkét norvég óvodapedagógus ismerke-

dett a Meseház Óvoda szakmai munkájával.  

A „mozgáskotta” módszer, illetve az INPP (ideg-

rendszer-fejlesztő mozgásterápia) módszer 

egyaránt ismertté tette a zuglói óvodát a hazai 

és a nemzetközi szakmai körökben.               RT

Zárlat okozta a tüzet 
a zsinagógában

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

vizsgálata szerint az imaterem oltáránál ke-

letkezett elektromos hiba okozhatta a tüzet 

október 25-én nem sokkal éjfél után a Thököly 

úti zsinagógában.  

A tűzben senki sem sérült meg, az épület 

azonban súlyosan megrongálódott, és a zsina-

góga Tóra-tekercsei is elégtek. 

Harrach Péter, a Zuglói Cserepes Kulturális 

Non-profit Kft. Lipták villai tagintézményének 

vezetője az eset után segítséget ajánlott fel  

a felekezetnek. Az intézményvezető lapunk-

nak elmondta: a tűzeset után felkínálta a hit-

közösségnek, hogy a helyreállítás ideje alatt 

azokon a pénteki napokon, amikor az irányítá-

sa alatt álló intézményben nincs rendezvény, 

ott tartsák meg az istentiszteletet. A termet 

természetesen térítésmentesen bocsátják  

a hívek rendelkezésére.      Papp

Az önkormányzat még 2013-ban pályá-

zott az EGT Alap támogatására, amellyel 

243,9 millió forintot nyert az iskola ener-

getikai korszerűsítésére. A rendhagyó 

tanórát abban a tanteremben tartották, 

amely elsőként újult meg. 

Karácsony Gergely polgármester egye-

bek mellett a fejlesztés forrásáról, az isko-

lában folyó beruházásról és az energia-

hatékonyság fontosságáról beszélgetett 

a diákokkal, közben kikérte a vélemé-

nyüket a felújításról is. Kiderült, hogy  

a diákok korukhoz képest meglepően 

sokat tudnak a hőszigetelés, a megújuló 

energia, valamint a környezetvédelem 

és az energiahatékonyság összefüggé-

séről. Gulyás István, a Zuglói Energia-

hatékonysági Tanácsadó Iroda vezetője 

interaktív makettek felhasználásával  

az épületek szigetelésére használt anya-

gokkal és eszközökkel ismertette meg  

a gyerekeket. A vállalkozó szellemű tanu-

lók a polisztirol hőszigetelőre ülve megta-

pasztalhatták annak hőmegtartó hatását.  

A rendhagyó tanórán Horváth Gizella,  

a Móra Ferenc Általános Iskola igazgató-

ja bejelentette, hogy a tanintézetet ökois-

kolává alakítják, ennek megvalósítására 

már be is nyújtották a pályázatot.  

 Papp Dezső

Tanóra az energiáról
Interaktív tanórát tartottak az energiahatékonyságról a Móra negye-

dikes diákjainak Karácsony Gergely polgármester, Gulyás István,  

a ZETI vezetője és Tóth Csaba országgyűlési képviselő részvételével.

Az idősekért az 
idősekkel

A kerület idősügyi stratégiájáról, valamint  

a nyugdíjasok ellen irányuló bűncselek-

ményekről beszélgettek október 28-án  

az idősügyi kerekasztal résztvevői.

– Tökéletes stratégiát akarunk kidolgozni 

– mondta Hevér László György, az idősügyi 

kerekasztal elnöke. Hozzátette: sokat egyez-

tetett Karácsony Gergely polgármesterrel, aki 

támogatja a törekvést, de mindketten úgy lát-

ják, nincs értelme egy félkész, változtatások-

ra szoruló programot hirdetni. Megállapod-

tak egyebek mellett abban, hogy megvárják  

a főváros nyugdíjasotthonokkal kapcsolatos 

koncepcióját. Sokacz Anikó civil és nemzeti-

ségi tanácsnok szerint figyelni kellene arra is, 

hogy azok az idősekkel foglalkozó szervezetek  

is támogatást kapjanak, amelyek valamiért 

nem pályázhatnak az önkormányzatnál. 

A beszélgetésen a kerület rendőrkapitánya, 

Váradi Attila azt mondta, a ZKNP-vel karölt-

ve kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre, 

akiktől azt kérte, hogy ha valamelyiküket 

megtámadják, becsapják, meglopják, ne szé-

gyelljék bejelenteni a rendőrségen.

A kerekasztal társelnöke, Gyügyei Atti-

la azt tanácsolta a nyugdíjasoknak, hogy  

ne legyenek olyan jószívűek, és ne bízzanak 

meg mindenkiben. 

Szabó Rebeka alpolgármester megköszönte 

Hevér László Györgynek, hogy szívén viseli az 

idősek sorsát, és sok javaslatot tesz annak 

érdekében, hogy javuljon a nyugdíjasok élet-

minősége. Ilyen ötleteket a jövőben is várnak – 

tette hozzá az alpolgármester.                               PR

A Szent István Gimnázium tan-

testülete a révkomáromi Selye 

János Gimnázium és a székelyud-

varhelyi Tamási Áron Gimnázium 

nevelőtestületét látta vendégül  

október 28-án és 29-én.

A három intézmény 2005 júniusa óta ápol 

testvérvárosi kapcsolatot egymással, az 

együttműködést és a mostanihoz hasonló 

nemzetközi találkozókat is a Szent István 

Gimnázium kezdeményezte. A vendég 

iskolák küldöttsége két napot töltött Bu-

dapesten. Megismerkedtek a Szent István 

Gimnáziummal és Zuglóval, ízelítőt kaptak 

a főváros nevezetességeiből, és egy egri ki-

ránduláson is részt vettek. 

A két nap fő eseményei azonban az Ajtósi 

Dürer sori iskola dísztermében zajló esti 

beszélgetések voltak, amelyekhez a zenét 

a Szent István Gimnázium tanáraiból álló 

Teach Boys zenekar szolgáltatta. A ren-

dezvényt a kerületi és a Fővárosi Önkor-

mányzat mellett a Miniszterelnöki Hivatal 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága 

is támogatta.                                           Riersch

Nemzetközi pedagógustalálkozó
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A Bosnyák téri Páduai Szent Antal-temp-

lomban Bárány Béla plébános emlé-

keztette hallgatóságát, hogy 1956-ban  

a templom is a fegyveres cselekmény hely-

színe lett: a karzaton elhelyezkedő szovjet 

katonák egy ártatlan ember öltek meg.  

Az atya szavait követően a Zuglói Filhar-

mónia Záborszky Kálmán vezényletével 

Beethoven Egmont-nyitányát adta elő.

A koncert után a templom falán elhe-

lyezett emléktáblánál Karácsony Ger-

gely polgármester, Tóth Csaba, Zugló 

MSZP-s országgyűlési képviselője, vala-

mint Szabó Rebeka és Rozgonyi Zoltán 

alpolgármesterek helyezték el a meg-

emlékezés virágait és gyújtottak gyer-

tyát a hősök és áldozatok tiszteletére.

Az emlékezők ezt követően a felújí-

tott zuglói Forradalom terére vonul-

tak, ahol előbb Faludy György 1956,  

te csillag című verse hangzott el Jordán 

Tamás színművész tolmácsolásában, 

majd az ünnepi beszédek következtek.

 „Ötvenhat szépsége éppen a sokszínű-

ségében rejlik” – emelte ki beszédében 

Karácsony Gergely, hozzátéve: a forra-

dalmi napokban a magyarok összefogá-

sa olyan csodát tett, amely megrengette 

az egész világot. 

„Ötvenhat emléke nem relativizálható” – 

jelentette ki Szatmáry Kristóf, Zugló 13. szá-

mú választókerületének fideszes ország- 

gyűlési képviselője. Megjegyezte: a múlt 

arra is figyelmeztet, hogy nehéz időkben  

a magyarság csak magára számíthat. 

„Valódi nemzeti egységet csak a szabad-

ság alkotó energiákat felszabadító vilá-

ga teremthet” – hangoztatta Tóth Csaba 

országgyűlési képviselő, hozzáfűzve:  

a mai magyar demokratáknak ez a cél-

juk, számukra ez ötvenhat öröksége.

A beszédeket követően a kopjafák kö-

zött álló emlékművet a Zuglói Filhar-

mónia zenei közreműködése mellett 

koszorúzták meg a résztvevők. 

Az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékeztek

Az eseményen megjelenteket Garay 

Klára, a Zuglói Cserepes Kulturális 

Non-profit Kft. ügyvezetője köszön-

tötte, majd a könyv kiadásában aktív 

szerepet vállaló Karácsony Gergely 

polgármester beszélgetett Eörsi Lász-

ló történésszel a mű megszületéséről, 

illetve a zuglói fegyveres harcokról. 

Az 1956-os Intézet munkatársa el-

mondta: könyve megírásában elsősor-

ban levéltári forrásokra támaszkodott.  

Emlékeztetett, hogy a megtorlás során 

11 zuglóit végeztek ki. 

Az oldalt összeállította:

Papp Dezső                        

Hiánypótló mű a zuglói ellenállásról
A forradalom és szabadság-

harc 60. évfordulójára je-

lent meg Eörsi László Zugló 

1956 – Fegyveres ellenállás a 

XIV. kerületben című könyve.  

Az önkormányzat által ki-

adott hiánypótló munkát  

a Lipták Villában mutatták be.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 60. évfordulójára emlékeztek október 23-án a ke-

rület lakói. Az önkormányzat rendezvényén a városrész vezetői, a politikai pártok, az intézmények és  

a civil szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-templom 

falán elhelyezett emléktáblánál és az emléknapra felújított Forradalom terén hajtottak fejet Zugló ötven-

hatos hőseinek és áldozatainak emléke előtt.

A szabadságharc zuglói fegyveres ellenállásáról megjelent könyvéről kérdezte munkatársunk Eörsi László történészt.  

– Hogyan épül fel a Zuglóról szóló könyve?

– Előbb kronológiai sorrendben mutatom be a XIV. kerületi eseményeket, majd a zuglói felkelők életrajzaival ismertetem meg az olvasókat. 

Könyvem a zuglói felkelők névjegyzékével, az ellenük hozott ítéletek ismertetésével és a halálos áldozatok listájával zárul. 

– Milyen illusztrációk találhatók a kötetben?

–  A harcok után készült fotók, rendőrségi fényképek, nyomozati helyszínrajzok és jelentések másolatai, illetve a zuglói felkelők portréi.

– Kit tart a zuglói események legemblematikusabb személyiségének?

–  A Rákosi és Kádár börtönét is megjárt Toller Károly szociáldemokrata politikust.

– A könyv megjelenésével lezárta a zuglói események kutatását?

– A kötetem a fegyveres ellenállást mutatja be, viszont a helyi munkástanácsok tevékenysége még nincs feldolgozva, úgy gondolom, 

érdemes lenne ezzel is foglalkoznom. 

Ünnepi koncert
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-

fordulója alkalmából adott ünnepi hangversenyt 

a Zuglói Filharmónia a Bosnyák téri templomban. 

Az eseményen megjelent Karácsony Gergely pol-

gármester is. A templomot zsúfolásig megtöltő 

közönséget Bárány Béla atya, a Páduai Szent 

Antal-templom plébánosa köszöntötte. Béla atya 

beszédében kiemelte: a szabadságharc során 

Zuglóban 27-en estek el. Ezen az estén értük és 

minden szabadságharcosért szól a Requiem –

mondta. Mozart gyászmiséjét a Zuglói Filharmó-

nia adta elő, Záborszky Kálmán vezényletével.  

A koncerten Geszthy Veronika énekes, Fran-

cesca Provvisionato olasz operaénekesnő, Cser 

Krisztián és Varga Donát operaénekes, valamint 

a Szent István Király Oratóriumkórus énekelt. 
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Tisztségviselők
Polgármester

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

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpol-
gármesteri 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 bejelentkezés az 
alpolgármesteri titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefonszámon 
és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Jegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői 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 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

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 a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a 
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen. Folyamatos bejelentkezés a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között

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 Fő-
város XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és 
területek listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló 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 került a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 
11-17.).

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

november 2.,
december 1.,

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

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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Az ülés megkezdése előtt a képviselők 

egyperces néma felállással emlékeztek 

az 1944. október 15. utáni vészkorszak 

és az 1956-os forradalom és szabadság-

harc áldozataira.

Karácsony Gergely polgármester 

(Párbeszéd) szokásos tájékoztatójá-

ban elmondta: az elmúlt időszakban  

a Mundo központ befektetőjével a jogi 

garanciákról folytak a megbeszélések. 

A kerületvezető arról is beszámolt, 

hogy a Városliget Zrt. és Persányi Mik-

lós kormánybiztos kezdeményezi a 

Városliget-törvény módosítását, hogy  

a Liget-projekt keretében lehetőség 

nyíljon a környező kerületek zöldfelü-

leteinek megújítására. 

Pályázatkiírás 
A fizetős parkolási övezetek kiépítésére 

a képviselő-testület nyílt közbeszerzési 

eljárást írt ki, parkolójegy-kiadó automa-

ták beszerzésére, üzembe helyezésére, il-

letve azok karbantartására. A képviselők 

egyúttal arról is döntöttek, hogy a par-

kolójegy-kiadó berendezéseket a kerület 

egy összegben vásárolja meg. 

A döntést heves vita előzte meg. Vár-

nai László képviselő (CivilZugló Egye-

sület) úgy vélte, a parkolási övezetek 

nem oldják meg a problémát, csak  

a kerület más pontjaira tolják át a Zug-

ló utcáit P+R parkolónak használókat. 

Hozzátette: arra sem lát garanciát, hogy  

a fizetőparkolás nem lesz veszteséges. 

A megvásárlásra kiválasztott jegyki-

adó automatákat túl drágának tartja, 

szerinte a célnak szerényebb felszerelt-

ségű eszközök is megfelelnének.

Barta János képviselő (LMP) azt mondta: 

a jelenlegi budapesti parkolási rendszer 

nem jó, így nagy a kockázata annak, hogy 

a térítéses parkolás ráfizetéses lesz. Mi-

előtt bármi is történne, fel kellene mérni, 

hogy a legkritikusabb helyen, az Örs ve-

zér tere környékén a parkolóhelyek hány 

százalékát foglalják el az ott élők autói.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester  

(Fidesz) kihangsúlyozta: frakciója az 

alapkérdésekre választ kapott, nincs 

akadálya a közbeszerzési pályázat kiírá-

sának. Megjegyezte: az viszont elgondol-

kodtató, hogy a parkolóórák felszerelési  

és üzemeltetési költsége miként arány-

lik a bevételhez. 

Karácsony Gergely képviselői kérdések-

re reagálva kifejtette: az automatákat 

egy összegben vásárolják meg, mert így  

a legolcsóbb, ennek a fedezete megvan az 

önkormányzat kasszájában. Az előírások 

szerint a berendezéseket csak az önkor-

mányzat vagy annak cége üzemeltetheti. 

Emlékhely az áldozatoknak 

A képviselők egyöntetűen támogatták, 

hogy a Stefánia út 93. szám előtti közte-

rületen az önkormányzat emlékhelyet 

létesítsen a vészkorszak zuglói áldoza-

tainak emlékére. 1944-ben a Thököly út–

Stefánia út kereszteződésénél lévő épü-

let nyilasbázis volt, ahol zuglóiak százait 

kínozták meg és végezték ki. Emellett  

a grémium azt is jóváhagyta, hogy  

a kerület az Ifjúság útján lévő ingatlan-

ját olimpiai pályázati garanciavállalás 

keretében 2024. október 30-ig térítés-

mentesen a Budapest 2024 Non-profit 

Zrt. használatába adja. A garanciaválla-

lás csak akkor lép hatályba, ha Magyar-

ország nyeri el a XXXIII. nyári és a XVII. 

paralimpiai játékok rendezési jogát.

A testület 7,5 millió forintot szavazott 

meg a zuglói térfigyelő rendszer mű-

szaki fejlesztésére és javítására, illetve 

2,6 millió forintot biztosított a Mexikói 

út–Thököly út kereszteződésében térfi-

gyelő kamera telepítésére. A képviselők 

jóváhagyták még a Füredi úti lakótelep 

térfigyelő rendszerének további re-

konstrukcióját. Ezen túlmenően a tes-

tület kinyilvánította, hogy nem mond 

le az Örs vezér terei aluljáró akadály-

mentesítéséről, ezért felkérte a polgár-

mestert, hogy az ügyben kezdjen újra 

tárgyalásokat a Fővárosi Önkormány-

zattal. Emellett készítessen egy olyan 

tervdokumentációt, amelynek alapján 

megbecsülhetők a költségek, illetve tár-

gyaljon az Örs vezér terén működő be-

vásárlóközpontok menedzsmentjével az 

akadálymentesítéshez nyújtandó anyagi 

hozzájárulásról. Az ülés résztvevői Ka-

rácsony Gergely polgármestert azzal is 

megbízták, hogy vegye fel a kapcsolatot 

a MÁV-val, és kezdeményezze a kerüle-

ten áthaladó körvasút és a szolnoki vo-

nal zajcsillapításának megoldását.    

A képviselők támogatták, hogy a kör-

nyezettudatos és lokálpatrióta nevelés 

elősegítésére bevonják az őszi faültetési 

programba a zuglói óvodákat, általános 

és középiskolákat.

Szűrővizsgálat és védőoltás
A képviselők támogatták a zuglói önkor-

mányzati tulajdonú óvodák nagycso-

portosainak jövő évi lisztérzékenységi 

szűrővizsgálatára vonatkozó javaslatot, 

melynek megvalósítására 3 millió forin-

tot hagytak jóvá. A grémium emellett ar-

ról is határozott, hogy a zuglói gyerekek 

számára ingyenessé teszi a bárányhimlő 

elleni védőoltást, amihez 18 millió forin-

tos keretösszeget biztosított. 

A testület arról is határozott, hogy  

a kerület konzorciumi együttműködési 

megállapodást köt Budapest Főváros 

Önkormányzatával a Rákos-patak teljes 

zuglói szakaszának VEKOP-pályázat ke-

retében történő fejlesztésére. 

A képviselő-testület eldöntötte, hogy 

felújíttatja a Zuglói Egészségügyi Szol-

gálat Hermina úti és Örs vezér terei 

szakrendelőjét. Az utóbbi renoválását 

várhatóan már jövőre elkezdik. Az elő-

zetes kalkulációk szerint a megvalósí-

tás 600 millió forintba kerül majd. 

A nyári utcai ivóvíznyerési lehetősé-

gek bővítésére a testület elhatározta, 

hogy 1,8 millió forintért kilenc, tűz-

csapra szerelhető ivócsapot vásárol, és 

azok üzemeltetésére megállapodást köt  

a Fővárosi Vízművekkel. Szabó Rebeka 

alpolgármester (Párbeszéd) a javaslat-

tal kapcsolatban kifejtette: egy magyar 

találmányról van szó, amely a főváros-

ban már 43 helyszínen üzemel. A króm-

ból készült, higiénikusan használható 

ivókút takarékosan működik. Felszere-

lésével a tűzcsap eredeti funkciója nem 

változik meg.        Papp Dezső

Parkolójegy-kiadók beszerzése, emlékhely létesítése, térfigyelőkamera-rendszer bővítése, ingyenes vé-

dőoltás biztosítása, óvodások lisztérzékenységi szűrése, Örs vezér terei szakrendelő felújítása – egye-

bek mellett ezekről döntött októberi ülésén Zugló képviselő-testülete. A tanácskozáson megjelentek el-

határozták továbbá, hogy kezdeményezik a Zuglót átszelő vasútvonalak zajvédelemmel való ellátását, 

újra napirendre tűzik az Örs vezér terei aluljáró akadálymentesítését, illetve a Rákos-patak fejlesztésére  

a fővárossal közös pályázatot nyújtanak be.   

Felújítják mindkét zuglói szakrendelőt
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Puskás Ferenc zuglóiságáról a ha-

lálát követően, 2007-ben elsőként  

a XIV. kerületben emlékeztek meg,  

a Columbus utcai ház falára felkerült 

emléktáblával. De a híres csapat másik 

gólvágója, a csatár Hidegkuti Nándor is 

kötődött a kerülethez. A kiváló futbal-

lista a háborút követően a Herminame-

zei AC színeiben focizott, innen került 

az MTK-ba, majd a világverő 11-be. A 

Rákos-patak menti sportpálya azonban 

nem véletlenül egy harmadik játékos, 

Lantos Mihály nevét viseli. 

– Itt laktunk a sporttelep közelében,  

a férjem ráadásul a BVSC-ben (illetve 

annak elődjeiben, a MÁV Konzum Előré-

ben és a Budapesti Vasutas Előre SC-ben) 

nevelkedett. Misi sosem hangoskodott, 

tisztelte a többieket és az ellenfelet, min-

dig csak a játékkal törődött, megpróbált 

a pályán a legjobban teljesíteni – mesélte 

az özvegye, Lantos Mihályné. – Edzőként 

is ez volt jellemző rá. Az igazságtalanság 

azonban mindig nagyon bántotta őt.  

A család életében a szilveszter örökre 

különleges évforduló marad. 1965-ben, 

éppen az év utolsó napján született 

meg a lányunk, majd 24 évvel később,  

1989-ben szintén pont ezen a napon 

hunyt el a férjem. 

Az élet furcsasága, hogy a családja csak 

hírből ismerhette a futballkarrierjét. 

Lantos Mihály első felesége ugyanis a 

tízszeres világbajnok asztaliteniszező 

Farkas Gizella volt, második, tanítónő 

feleségével csak 1964-ben ismerkedett 

meg, a lánya Pireuszban, görögországi 

edzősködése helyszínén született, a lány- 

unokái pedig a korai halála miatt már 

nem is ismerhették őt. 

A Cserepes Kulturális Nonprofit Kft.  

a család beleegyezésével idén Lantos 

Mihály néven egy életműdíjat alapított, 

melyet ötévente kívánnak átadni. Az 

első díjazott nemrég Hencsei Pál sport-

történész és Szemők Béla, a BVSC legen-

dás elnöke volt.                          Riersch 

6

Életműdíjat neveztek el róla
Az Aranycsapat, minden idők legjobb magyar futball-válogatottja há-

rom focistával is kötődik Zuglóhoz. A Columbus utcában lakott Pus-

kás, az MTK-ban játszott Hidegkuti, és ugyancsak a kerületben élt 

Lantos Mihály, a csapat talán legcsendesebb tagja. 

Interjú  
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Így döntötték le a Sztálin-szobrot

1956. október 23-a egyik emblematikus 

eseménye a Sztálin-szobor ledöntése 

volt. Ennek ellenére a másnapi újságok 

a Szabad Nép rövid tudósítását kivéve 

csak egy apró bekezdésben említették 

meg a szobordöntést, pedig az emlék-

mű eltávolítása szinte valamennyi szer-

vezet követelései között szerepelt. 

Tömegverbuválás 
Az események egyik résztvevője, a Ka-

nadában élő Vizinczey István (Stephen 

Vizinczey) író 1986-ban a szamizdatként 

terjesztett Beszélőnek adott interjút. Eb-

ben azt állította: az egyetemisták októ-

ber 22-i gyűlésén szólt neki egy filmgyári 

ismerőse, hogy másnap ledöntik a Sztá-

lin-szobrot, ha csatlakozni akar, délelőtt 

legyen a Margit híd budai hídfőjénél. 

Október 23-án három, drótkötelek-

kel felszerelkezett traktorral indultak  

a Margit hídtól a Városliget felé. A Sztá-

lin tér közelében egy mellékutcában 

parkoltak le, majd elmentek körülnézni.  

A téren csak néhány járókelő és a posztos 

rendőr tartózkodott. Ekkor döbbentek 

rá, hogy tervük a teret megtöltő emberek 

nélkül kivitelezhetetlen, hiszen így a ren-

dőr pillanatok alatt tud intézkedni. 

Vizinczey úgy döntött, taxiba ül, és elin-

dul tömeget verbuválni. A belvárosban 

mindig oda ment, ahol a legtöbb tünte-

tőt látta, majd elkiáltotta magát: „Döntik  

a Sztálin-szobrot. Gyertek a Sztálin térre.” 

Két órával később, amikor visszatért  

a traktorokhoz, már több száz ember 

várakozott a téren, így nekiláthattak 

tervük kivitelezésének.

Irány a Sztálin tér
Az USA-ban élő Pongrácz András más-

képp emlékszik a kezdeti lépésekre.  

A Kortárs Online közlése szerint a Cor-

vin közben harcolt hat Pongrácz testvér 

legfiatalabbja október 23-án délután épp 

a Nagykörúton járt. A Nemzeti Színház 

mögött az egyetemisták éppen 16 pontos 

követelésüket olvasták fel az emberek 

éljenzése közepette. Pongrácz szerint ezt 

követően határozták el, hogy ledöntik  

a Sztálin-szobrot. 

A Liget felé menetelve a tömeg akkorá-

ra duzzadt, hogy elfoglalták az úttestet 

is. A forgalom megállt. A sofőrök kí-

váncsian érdeklődtek, hogy mi törté-

nik. Amint megtudták a szándékukat, 

azonnal felajánlották a járműveiket, így 

azokkal mentek tovább.  

Szobordöntés lángvágóval 
Vizinczey szerint – miután drótköte-

lekkel lehetetlennek látszott a szobor-

döntés – egy debreceni fiú javasolta, 

hogy használjanak lángvágót, amit egy 

közeli üzem munkásai hamarosan meg 

is hoztak. Pongrácz viszont úgy emlé-

kezett, hogy egy gépipari technikumba 

járó fiú ötletére annak iskolájába in-

dultak az eszközért.

Miközben a lángvágóra vártak, kialud-

tak a teret megvilágító MÉMOSZ-szék-

ház fényszórói. A téren koromsötét lett. 

Ekkor Vizinczey az egyik traktorossal 

és egy diákkal bement az épületbe. 

Csupán egy idősebb embert találtak 

az emeleten, aki azt állította, hogy 

központilag kapcsolták ki a lámpákat. 

Vizinczey nem hitt neki, korábban  

a főiskolán színészetet is tanult, így nem 

jelentett számára gondot mindenre el-

szántnak mutatkozva megfenyegetni 

az embert, hogy kidobja az ablakon, 

ha nem kapcsolja vissza a lámpákat.  

Az alakítás tökéletes volt, a férfi meg-

ijedt, odament a kapcsolóhoz, és a fény-

szórók kigyulladtak. 

Mire visszaértek a térre, megérkezett  

a lángvágó is. A szobrot először térd alatt 

vágták el. Miután a sokaságot biztonsá-

gos távolságba küldték, a meggyengített 

emlékművet a járművekhez kötött drót-

kötelekkel nagy recsegés-ropogás köze-

pette lerántották a talapzatáról.

A szobordöntés egyik zuglói szemta-

núja, Fülöpné Rácz Mária 1956-ban 13 

éves volt, és az Ilka utcában élt a szüle-

ivel. Amikor hírét vették, hogy ledöntik 

a Sztálin-szobrot, az édesanyja a testvé-

reivel kivitte a térre. Akkor értek oda, 

amikor lángvágóval átvágták a szobor 

lábát. Amint az emlékmű megingott, 

síri csend töltötte be a teret. Amikor  

a bronztest a földre zuhant, hatalmas 

örömkiáltás tört ki, ismeretlen embe-

rek ölelgették egymást. 

A szobor utóélete
Amikor a szobor már a földön feküdt, 

drótkötelet kötöttek a nyakára, és az 

egyik jármű megindult vele az Oktogon 

felé. Végül a Blaha Lujza térig vontat-

ták, ahol a nép rövid idő alatt darabok-

ra törte és széthordta. 

Napjainkban csupán három szoborda-

rab hollétéről tudni. Az egyik Sztálin 

jobb kézfeje, amelyet a szobordöntők 

Pécsi Sándor Kossuth-díjas színésznek 

adtak, aki azt a kertjében helyezte el. 

A színművész halála után a család el-

ásta a töredéket, amit csak 1986-ban 

vettek elő és adtak el a Nemzeti Múze-

umnak. 2008 nyarán került elő Sztálin 

öt és fél kilós szeme, illetve a 36 centi-

méteres, kilenckilós bal füle. Ez utób-

bit az egyik szobordöntő, Kiss Mik-

lós rejtegette évtizedeken keresztül  

a pincéjében. Hogy a többi darabbal 

mi történt, hol és kiknél bújik meg, 

nem lehet tudni.

Papp Dezső 

E heti sétánk a Városliget szélén álló 56-os emlékműhöz vezetett. Ennek a helyén állt egykor a gyűlölt Sztá-

lin-szobor, melynek történetét a Zuglói Lapok tavaly július 9-i számában adtuk közre. Mostani cikkünkben 

Mikus Sándor művének utolsó óráit elevenítjük fel, amikor a nagyvilág borzongó csodálatára a nép 1956. 

október 23-án este pár perccel fél tíz után ledöntötte a zsarnokságot jelképező alkotást.

Zuglói séták

Kedden este 9 óra 37 perckor a budapesti dolgozók ledöntötték Sztálin nyolcmé-

teres óriás szobrát. Csonkán rogyva bukott nagy ívben az emelvény lépcsőire. Már 

6 órától tízezrek álltak a téren, fenn a talapzaton pedig ötven-hatvan ember sür-

gött, segédkezett. Fakult drapp színű ruhás munkás jelent meg társával a szobor 

bronzkarján, még feljebb kúsztak s kötelet dobtak a nyakára. Csörlős teherkocsik 

húzták meg a drótkötelet. Az első kísérlet nem sikerült. Munkások jelentek meg 

hegesztőpisztollyal, bevágták a szobor lábát, s az elszakadt kötelet újra kötötték.  

Ez is kevésnek bizonyult. Még mélyebben be kellett vágni a bronzot. Így dőlt le óriási 

örömujjongás közepette a szobor.

A téren körülbelül 50-70 ezerre becsült tömeg szorongott, hol a Himnuszt, hol  

a Kossuth-nótát énekelve. A tüntetők tízezrei követelték, hogy Nagy Imre elvtársat 

azonnal vegyék be a vezetésbe.

Szabad Nép, 1956. október 24.
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Több száz gyerek kaphat támogatást az új programokból

– 2014-ben, a választási kampány során 

Karácsony Gergely polgármester szemé-

lyesen ígérte meg, hogy a kommunális 

adót, amit véleményünk szerint a koráb-

bi önkormányzat igazságtalanul szedett 

be, visszafizetjük a zuglói polgároknak 

– magyarázta Szabó Rebeka alpolgár-

mester. – Ez a folyamat már tavaly el-

kezdődött, és ez év szeptember végére 

a visszatérítendő adó 82%-át vissza is 

utaltuk, azok maradtak csak ki, akik még 

nem adták meg az adataikat. A folyamat 

során a lakosoknak arra is volt lehetősé-

gük, hogy a nekik járó összeget felajánl-

ják a zuglói iskolák felújítására vagy  

a rászoruló gyerekek támogatására. 

A kerületi polgároknak köszönhetően 

az előbbi számlára októberig 10,2 mil-

lió forint, utóbbira pedig idén június 

2-ig csaknem 18 millió forint érkezett.  

A képviselő-testület határozatban dön-

tött arról, hogy a zuglói rászoruló gyer-

mekek támogatási alapjának számlájára 

befolyt összeget átadja az önkormányzat 

alapítványának, a Zuglóiak Egymásért 

Alapítványnak. Szabó Rebeka szociális 

ügyekért felelős alpolgármestert pedig 

felkérték arra, hogy dolgozza ki a fel-

használás részletes céljait és szabályait.  

– Olyan pályázati rendszert akartunk lét-

rehozni, amely hiánypótló – magyarázta 

Szabó Rebeka. – A rászoruló gyerekek 

azon igényeit szeretnénk kielégíteni az 

új támogatási formával, amelyekre más 

kerületi támogatásban nincs lehetőség.

Nem feltétel a jó tanulmányi átlag

A kommunális adó visszafizetése során 

felajánlott pénzt ezért a kedvezőtlen szo-

ciális helyzetben lévő zuglói gyermekek, 

diákok egyedi szükségleteinek természet-

beni támogatására, illetve olyan konkrét 

eszközök vagy szolgáltatások beszerzésé-

re fordítják, amelyek hozzájárulnak az 

érintettek testi, lelki gyógyulásához, fejlő-

déséhez, valamint tanulmányaik, sport-, 

művészeti tevékenységük sike-

res folytatásához, esetleg kultu-

rális, közösségi eseményekben 

való részvételükhöz. A ZEA által 

nyújtott anyagi segítség 21 éves 

korig vehető igénybe, és nincs 

tehetséghez kötve. A támogatás 

egyszeri, egyösszegű és maxi-

mum 90 000 forint.

A pályázatnak természetesen 

vannak feltételei. A részletes leírás mind 

az önkormányzat, mind az alapítvány 

honlapján elolvasható.

– A kérelmeket folyamatosan, egészen 

2017. október 15-ig be lehet nyújtani, 

de az is elképzelhető, hogy később mó-

dosítjuk, kitoljuk a határidőt – folytatta 

az alpolgármester. – A jelenleg rendel-

kezésre álló majdnem 18 millió forint 

minimum kétszáz fiatal támogatására 

elegendő, de folyamatosan érkeznek be 

felajánlások, illetve sokan nem a maxi-

mális összeget fogják megkapni, biztos 

vagyok benne, hogy még több zuglói 

gyermeknek tudunk majd segíteni.

Ötvenkét diák kapott ösztöndíjat

A Zuglóiak Egymásért Alapítványt 26 

évvel ezelőtt hozta létre az önkormány-

zat. A ZEA több olyan programban is 

részt vesz, amely a zuglói gyermeke-

ket, fiatalokat, rászorulókat támogatja. 

Ezekről a programokról a képviselő-tes-

tület dönt, és biztosítja hozzá a forrást.  

Az alapítvány kuratóriuma pedig ab-

ban segít, hogy ezek a támogatások  

a megfelelő célcsoporthoz jussanak el.  

A kuratórium elnökének már az alapí-

táskor Hajnal György atyát kérték fel, 

aki azóta is betölti a tisztséget. 

–  1993 óta minden évben ösztöndíj-

jal segítjük a 11–12. évfolyamos zuglói 

diákokat – mondta lapunknak Hajnal 

György. – A kuratóriumnak megvan az 

a döntési szabadsága, hogy a jelentke-

zők közül kinek és milyen mértékben 

nyújtson támogatást, de hála istennek 

annak ellenére, hogy mindig több a je-

lentkező, mint a lehetőség, soha nem 

volt kifogás a határozatunk ellen.  

Hevér László György, a 11. számú vá-

lasztókerület képviselőjének javaslatára 

Zugló képviselő-testülete 2015-ben kibő-

vítette a ZEA 23 éve működő ösz-

töndíjpályázatának a rendszerét. 

Az MSZP-s politikus kezdemé-

nyezésére a 11–12. évfolyamos 

diákok mellett a tavalyi tanévtől 

a 7–8. osztályos, kimagasló te-

hetségű és kreativitású tanulók 

is igényelhették ezt a fajta támo-

gatást. Tavaly 26 általános és 16 

középiskolás, idén pedig 34 álta-

lános és 18 középiskolás tanuló pályázott 

a 100 000 forintos ösztöndíjra.  

– A testület három-három millió forintot 

különített el erre a célra, amely mindkét 

célcsoportból harminc pályázó támoga-

tását fedezi. Mivel a 7–8. évfolyamon 

jóval több volt a jelentkező, a kura-

tórium döntött az átcsoportosításról 

– tudtuk meg Hevér László Györgytől.  

–  A tavalyi maradványösszeget a Zug-

lói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület konfliktuskezelő programjának 

támogatására fordíthatta a ZEA, és 

idén is megkeressük a legmegfelelőbb 

célt a hatmillió forintból maradt pénz  

felhasználására. 

A képviselő az MSZP-frakció nevében 

köszönte meg a kommunális adó visz-

szafizetése során tett felajánlásokat. 

Mint mondta, ő a körzetében található 

intézménynek, az Álmos Vezér Gimná-

zium és Általános Iskola alapítványá-

nak szánta saját adó-visszatérítésének 

összegét.              Forrai-Kiss Krisztina

Csaknem 18 millió forint folyt 

be a kommunális adó visszafi-

zetése során a lakosok által 

felajánlott pénzből a rászoruló 

zuglói gyermekek támogatásá-

ra. Azt, hogy az önkormányzat 

milyen formában ossza szét az 

érintettek között az összeget, 

Szabó Rebeka alpolgármes-

ter vezetésével dolgozták ki.  

A Zuglóiak Egymásért Alapítvá-

nyon keresztül végül több mint 

kétszáz gyerek részesülhet az 

egyszeri, legfeljebb 90 ezer fo-

rintos támogatásban.

A kommunális adó visszafizetése során a lakossági felajánlásokból 2016. október 

20-ig 10 139 251 forint érkezett be a zuglói iskolák felújítására. A képviselő-testület 

szeptember 12-én határozatban döntött arról, hogy ebből az összegből 10 052 827 

forint a Heltai Gáspár Általános Iskola nyílászáróinak cseréjéhez használható fel.  

A pénzt azóta átadták az intézménynek, Így ezenfelül jelenleg 86 424 forint áll ren-

delkezésre a számlán.

A pályázatok benyújtásának pontos 

menetrendje és részletes feltételei  

az  Önkormányzat, illetve  az Alapít-

vány  honlapján olvashatók.
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A fejlesztések aztán valósultak meg, hogy 

a Hungast-Mecsek Kft. és az önkormány-

zat módosította az iskolai étkeztetésre 

vonatkozó korábbi megállapodását.  

A zuglói iskolások étkeztetését végző cég 

vállalásának megfelelően felújította az 

intézmények tálalókonyháit és étterme-

it.  – Minden megváltozott. Új eszközök, 

gépek, berendezések segítik a munkát, 

a kényelmet modern székek, asztalok 

biztosítják, de a lámpatestek és a burko-

lat is más lett – mondta az átadón a cég 

ügyvezető igazgatója, Kérfalusi Attila.

Már a korábban felújított Móra Fe-

renc Általános Iskolában is lenyűgö-

zött minket a látvány, és ugyanazt a 

színvonalas munkát vártuk el ezeknél  

a munkálatoknál is – jegyezte meg Haj-

du Flórián alpolgármester, hozzátéve: 

örülnek, hogy a hosszas egyeztetés és 

előkészületi folyamat után ilyen szé-

pen megújultak az éttermek. – Emellett 

köszönjük a gyerekeknek, a szülőknek, 

a pedagógusoknak, hogy jól viselték  

az átmeneti időszakot – hangsúlyozta 

az alpolgármester. 

Az önkormányzat tavaly módosította  

a céggel kötött szerződést, melynek ér-

telmében a Hungast-Mecsek Kft. vállal-

ta, hogy 150 millió forintért felújítja a tá-

lalókonyhákat, éttermeket. – Ez a három 

beruházás 100 millió forintba kerül,  

a fennmaradó összegből a Városligeti 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-

lános Iskola részlege újul meg. A beruhá-

zás már tart, várhatóan december elején 

végeznek – magyarázta Zugló MSZP-s or-

szággyűlési képviselője, Tóth Csaba. 

Potos Rita

Oktatás, nevelés

Korszerűbb lett három iskola étterme

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában, a Kaffka Margit Általános Iskolában és a Németh Imre 

Általános Iskolában is megújult a tálalókonyha és az étterem. Az összesen 100 millió forintos beruházást 

október 27-én adták át. 

Neumann János Számítás-
technikai Szakgimnázium
Sajátos módszerrel emlékezett a zuglói 

számítástechnikai iskola közössége az 

1956-os forradalom 60. évfordulójára. 

Az iskola egyik korábbi diákja, Mérő Bá-

lint, aki az informatikai fejlesztéseivel 

már középiskolás diákként felhívta ma-

gára a figyelmet, ezúttal egy olyan tele-

fonos applikációt fejlesztett ki, melynek 

segítségével a mai diáktársai történel-

mi időutazást tehettek.

–  Az applikáció lényege, hogy a diákok 

egy pontos menetrendet és útvonalat 

kapnak, tájékozódhatnak a rájuk váró 

feladatokról, illetve a saját és a többi 

csapat pontjairól is értesülhetnek – 

mondta a programfejlesztő. – És ehhez 

menetlevélre sincs szükségük.

A történelmi időutazásból persze az is-

kola pedagógusai is kivették a részüket, 

akik az 56-os állomásokat berendezték, 

ám a Mérő-féle applikáció sok gondot 

levett a vállukról, többek között a diá-

kokat sem kellett motiválniuk a játék-

ban való részvételre. Lapzártánkkor 

érkezett a hír, hogy a neumannos tör-

ténelmi játék a Blinken OSA Archívum 

és a Történelemtanárok Egylete által 

kiírt, '56-ról hitelesen tanári pályáza-

ton a szakmai zsűri értékelése alapján 

az első helyen végzett.

–  Iskolánk 2012-ben akkreditált tehet-

ségponttá, egy évvel később pedig ki-

válóra minősített tehetségponttá vált 

– mondta Menyhárt Erika igazgatónő. 

– Idén pedig már a nemzetközi lehető-

ségek felé is nyitni tudtunk azzal, hogy 

a hazai iskolák közül az elsők között be-

kerültünk az Európai Tehetségtámoga-

tó Hálózatba. Remélhetőleg jövőre egy-

re több európai tehetségponttal tudunk 

majd együttműködni.

Herman Ottó Általános Iskola
Az intézményt kérte fel a Microsoft az 

innovatív iskolai programja magyar-

országi koordinálására. A megtisztelte-

tésről Tószegi Attila igazgató elmondta, 

ez a program külföldön már működik, 

most pedig Magyarországon is be akar-

ják vezetni. A Herman az után kapta  

a felkérést, hogy már a 2012–13-as tan-

év óta együttműködik a Microsofttal, sőt 

2013-ban az első magyar iskolaként lett 

innovatív intézmény, és az iskolát kérték 

fel a hálózat kiépítésére. A Hermanban 

a következő években innovatív iskolai 

tanárokat is képeznek majd.                RT

Újabb sikerek a kerületi oktatásban Megint lesz szűrés
A képviselő-testület támogatta a zuglói önkor-

mányzati tulajdonú óvodák nagycsoportosainak 

lisztérzékenységi vizsgálatát. A Csipkerózsi-

ka projekt keretein belül csaknem ezer gyerek 

szűrővizsgálatát végezhetik el a 2016/2017-es 

tanévben. Tavasszal szűrték először a kicsiket 

lisztérzékenységre, és a tervek szerint jövő 

tavasszal ismét kiderül, hány zuglói nagycso-

portosnál van jelen a betegség. A tapasztalatok 

szerint kevesen gondolják, hogy a látszólag 

egészséges gyerekük gluténérzékeny. – Olyan 

szövődményei lehetnek, mint a cukorbetegség, 

a pajzsmirigybetegség, a bőrkiütés, a daga-

natos megbetegedések, csontritkulás, vas- és 

kalciumhiány vagy a fejlődésben való vissza-

maradás, a nemi érés késése – magyarázta  

dr. Varga Péter, az egészségügyi bizottság elnö-

ke, aki hálás azért, hogy a testület egyhangúlag 

elfogadta a szűrésre vonatkozó előterjesztését. 

A vizsgálat előtt tájékoztatják a szülőket,  

és beleegyező nyilatkozatot kérnek a szakem-

berek. A szűrést az óvónőkkel együttműköd-

ve egy mentőtiszt és egy védőnő végzi. Meg-

szúrják a gyerekek ujjbegyét, és mindössze  

egy csepp vérből pár perc alatt kiszűrhető  

a betegség.                    (potos)
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HELYISÉGBÉRBEADÁS

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Bu-
dapest 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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Amerikai út 51. 31572/2/A/9 40 tároló villany, víz, 
csatorna, gáz 36.000 578.693 2016.09.30. 2016.10.14.

Dózsa György út 17. 32734/0/A/66 61 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 127.500 1.159.795 2016.10. 28. 2016.11. 11.

Egressy út 73/C fsz. 1. 31900/6/A/1 37 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz  53.280  171.376 2016.09.16. 2016.09.30.

Erzsébet királyné 
útja 11. 31635/2/A/24 35 üzlethelyiség villany, víz, 

csatorna, gáz 52.200 71.174 2016.09.16. 2016.09.30.

Erzsébet királyné  
útja 43/A. 30385/14/A/36 84 üzlet villany, víz, 

csatorna, gáz 114.000 1.778.387 2016.09.16. 2016.09.30.

Erzsébet 
királyné útja 73. 30372/3/A/12 16 egyéb helyiség villany, víz, 

csatorna, gáz 32.000 711.754 2016.09.16. 2016.09.30.

Fűrész u. 23. alagsor 31337/0/A/12 109 egyéb helyiség villany, víz, 
csatorna 73.000 4.522.930 2016.09.16. 2016.09.30.

Gyarmat u. 40. 31542/3/A/3 120 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 212.000 634.484 2016.09.16. 2016.09.30.

Hungária körút 102. 32362/1/A/189 171 üzlet

víz, csatorna, 
elektromos 

áram, házköz-
ponti fűtés

230.000 2.696.023 2016.09.16. 2016.09.30.

Lengyel u. 28. 40031/10/A/33 108 üzlet villany, víz, 
csatorna 135.000 80.377 2016.09.16. 2016.09.30.

Nagy Lajos király 
útja 82/b  31903/7/A/72 214 üzlet villany, víz, 

csatorna, gáz 341.000 594.130 2016.09.16. 2016.09.30.

Nagy Lajos király 
útja 126. 31756/0/A/108 87 üzlet villany, víz, 

csatorna, gáz 115.000 83.741 2016.09.16. 2016.09.30.

Nagy Lajos király 
útja 136. 31742/0/A/18 39 üzlethelyiség villany, víz, 

csatorna, gáz 85.800 381.781 2016.09.16. 2016.09.30.

Nagy Lajos király 
útja 138. 31741/0/B/1 88 egyéb helyiség villany, víz, 

csatorna, gáz 82.000 2.847.674 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.

Semsey Andor u. 9. 32606/0/A/2 56 üzlethelyiség, 
raktár

villany, víz, 
csatorna, gáz 79.000 2.300.158 2016.09.16. 2016.09.30.

Stefánia út 55. 32609/0/A/31 91 üzlet villany, víz, 
csatorna, gáz 42.000 220.000 2016.09.16. 2016.09.30.

Thököly út 45. as. 3. 32831/0/A/2 71 műhely villany, víz, 
csatorna, gáz 65.000 1.180.479 2016.09.16. 2016.09.30.

Thököly út 68. 32772/0/A/4 34 egyéb helyiség villany, víz, 
csatorna 16.000 1.254.171 2016.09.16. 2016.09.30.

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, kiírja a 2017. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” 
típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni  kívánó fiatalok ( „B” típusú pá-
lyázat) számára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.
Az „A” és „B” típusú pályázati felhívások teljes terjedelmükben megtalálhatóak a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján (ügyfélszolgálatán), illetve letölthetők a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu 
weboldalakról.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth Andrea szociális csoport  vezetőjénél.
Tel.: 872-91-34, e- mail: horvath.andrea@zuglo.hu
Budapest, 2016. október 4.

TÁJÉKOZTATÁS

Ha Zugló utcáin, közterületein hajléktalannak tűnő emberrel kapcsolatos bejelentése van, kérjük, 
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

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja a 3. számú egyéni választókerület lakosait, hogy esetle-
ges problémáikkal és kéréseikkel felkereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.

 VIRÁGZÓ ZUGLÓ 2016–2017 UTCAFRONTSZÉPÍTŐ 
ÉS KÖZÖSSÉGI KERTÉPÍTŐ PROGRAM

Budapest Főváros XIV. kerület  Zugló Önkormányzata 2016-2017-ben ismét meghirdeti a Virágzó Zugló 
Programot. 
A Program célja, hogy Zugló Önkormányzata és a zuglói lakosok közösen hozzák rendbe, 
tegyék virágzóvá a lakóházukhoz tartozó előkertet, utcafrontot. 
A Programra olyan magánszemélyek és lakóközösségek, intézmények vagy vállalkozások jelent-
kezését várjuk, akik vállalják, hogy részt vesznek lakhelyük utcafrontjának, előkertjének virágosítá-
sában és az elkészült terület további gondozásában. 
A Programban résztvevő lakosoknak az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az elültetendő 
cserjéket és virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges felszerelést.
Jelentkezési lap a www.viragzozuglo.hu oldalon keresztül letölthető vagy személyesen átvehető a 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelke-
ző magánszemélyek és lakóközösségek tudnak a viragzozuglo@zuglo.hu e-mail címen vagy postai 
úton. A borítékra kérjük ráírni: Virágzó Zugló 2016-2017.

                  Megyeri Szabolcs    Szabó Rebeka
                    Kertészmérnök         Virágzó Zuglóért Programért felelős Alpolgármester

Részletes tájékoztató és további információ kérhető: 
Tel: 06-30-828-02-08 • www.viragzozuglo.hu

ÖSZTÖNDÍJ

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata támoga-
tásával egyéni kérelem útján  támogatni - ösztöndíjjal segíteni - kívánja, azokat a zuglói lakcímmel 
rendelkező és/ vagy zuglói általános vagy középiskolában tanuló kimagasló tehetségű és kreati-
vitású fiatalokat, akiknek a szakmai fejlődéséhez, értékteremtő munkájának elősegítéséhez támo-
gatásra van szükségük. 
A felhívás teljes szövege a  http://zugloiakegymasert.hu/ honlap 'Pályázatok' almenüből, a http://
www.zuglo.hu/ honlap 'Hivatal-Pályázatok' almenüből, valamint átvehető Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./
Beadási határidő: 2016. november 18. (kedd) 
A kérelem 1 eredeti példánya zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy 
tértivevényes postai úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre 
megküldhető.            
További információ  a 872-9-296-os telefonszámon vagy az info@zugloiakegymasert.hu oldalon 
kérhető.

Eredményes pályázást kívánunk!
Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma

PÁLYÁZAT – Fiatal zuglói sportolók támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot ír ki 
Fiatal zuglói sportolók támogatására

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

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

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 18.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtalálható a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illet-
ve letölthető a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu weboldalakról.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy László József intézményi referensnél.
Tel.:8729-396  e-mail: nagy.laszlo@zuglo.hu

Budapest, 2016. október 17.

PÁLYÁZAT – Jól sportoló, jól tanuló diákok támogatására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot ír ki
Jól sportoló, jól tanuló diákok támogatására

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

A díjra Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén székhellyel rendelkező általános 
iskolák és középiskolák tanulói jogosultak, akik megfelelnek a korcsoportonként meghatározott 
kritériumoknak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 18.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtalálható a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illet-
ve letölthető a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu weboldalakról.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy László József intézményi referensnél.

Tel.:8729-396  e-mail: nagy.laszlo@zuglo.hu

Budapest, 2016. október 17.
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Felszedlek program: szemétgyűjtés a Rákosfalva parkban

Azt vallják, képviselőként a példamuta-

tás a legfontosabb, ezért október 29-én 

ők is kesztyűt húztak, és a szemétszedő 

csapat élére álltak. – Fontos hogy ne 

csak beszéljünk, hanem cselekedjünk 

is, sőt az emberek gondolkodásmódját 

is meg szeretnénk változtatni. A tere-

ken, parkokban lévő kukák hamar meg-

telnek, sokszor kommunális hulladék-

kal – mutatott rá a problémára Sokacz 

Anikó. Hevér László György is a szemlé-

letformálást emelte ki, és reméli, hogy 

akciójukhoz egyre többen csatlakoznak 

majd. A képviselő hozzátette: nagyon 

örül, hogy Tóth Csaba, Zugló MSZP-s or-

szággyűlési képviselője elvállalta, hogy 

a program fővédnöke lesz, továbbá 

megköszönte a Zuglói Városgazdálko-

dási Közszolgáltató Zrt.-nek, hogy tá-

mogatta az akciót.                       Potos Rita

Csaknem 2200 liter szemetet 

gyűjtöttek össze az első Fel-

szedlek Rákosfalva program 

résztvevői. A szemétszedési 

akciót Sokacz Anikó és Hevér 

László György önkormányzati 

képviselők hirdették meg. 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI KISOKOS

6 lépésben kap a ZETI-től tippeket, hogy már Ön is, kedves zuglói lakos vagy vállalkozó, egyedül is tudjon olyan megoldásokat alkalmazni, ame-
lyekkel csökkentheti a lakásrezsi költségeit! Ezek apró lépések, de az elindulásban segíthetnek.

4. rész – Vízfogyasztás csökkentésének ingyenes tippjei!

Meleg víz: így spórolhatunk a legtöbbet  
Hogyan tudunk spórolni a meleg víz és egyáltalán a víz használatával? Életvitelszerűen alkalmazható olcsó praktikákkal?  

• Ha a meleg vizes csap szivárog, akkor plusz energiaveszteséggel is számolni kell, hiszen 
az elfolyó vizet előbb fel kellett melegíteni.  

• A vízköves berendezések több gázt vagy áramot fogyasztanak, ezért tisztítsuk rendszere-
sen a vízmelegítőt a vízkőtől. Hatvan fokon a legalacsonyabb a vízkőképződés mértéke, 
érdemes ehhez az értékhez igazítani a bojlert.  

• Kisebb átmérőjű zuhanyrózsákkal akár 30 százalékkal csökkenhet a melegvíz-felhaszná-
lás. Ha vízmelegítőt cserélünk vagy építünk be, nem érdemes engedni a megalomániának. 
Ha nagyobb vízmelegítőt állítunk üzembe, mint amekkorára valójában szükségünk van, 
feleslegesen melegítünk vizet; ha nem is fogyasztjuk el, idővel újra kell melegíteni.  

• Ha hosszabb időre elutazunk otthonról, kapcsoljuk le a vízmelegítőt, a készenléti állapot-
nál a kikapcsolt állapot kevesebbet fogyaszt.  

• Ne folyassuk a vizet feleslegesen. Nemcsak a fogmosás, de a hajmosás és a zuhanyzás 
alatt is sok vizet spórolhatunk meg, ha a tisztálkodás alatt nem folyatjuk feleslegesen a vizet.  

• A mosó és mosogatógépet félprogramon használni tökéletes energiapocsékolás. Ha tehet-
jük, a mosást, mosogatást tegyük az esti órákra, így kevesebbe kerül a felhasznált energia.  

• Felejtsük el a folyó vízben mosogatást. Ne engedjük ki a csapot, ha hideg vizet akarunk, 
inkább tartsunk vizet a hűtőben erre a célra.  

Az újabb technológiák  

Érdemes a csaptelepeken lévő vízszűrőt légkeverésesre cserélni, ez ugyanis levegőt kever a kifolyó vízbe, így ugyanolyan komfortérzet és víznyomás mellett akár 25-50 százalékkal keve-
sebb vizet fogyaszthatunk. A szűrők külön is beszerezhetőek az interneten, és már léteznek olyan csaptelepek, amelyekbe gyárilag építik bele.  
A többfokozatú öblítési funkcióval ellátott vécétartállyal az élet e fontos területén is kevesebb vizet fogyaszthatunk. A napkollektoros vízmelegítő rendszer elsőre talán – viszonylag magas 
ára miatt – drága nagyberuházásnak tűnhet, viszont az évek során szinte önjáró módon hozza vissza a befektetett összeget. A napkollektor a napenergiát fordítja vízmelegítésre és keringe-
tésre, így a felhasznált erőforrás gyakorlatilag ingyen van. Egyedi házaknál, társasházaknál és lakótelepeken egyaránt gazdaságosan működtethető rendszer.  

Igazi és valós, nagyságrendekkel mérhető megtakarításhoz pedig kérje segítségünket:                              zeti@zuglo.hu 
             https://www.facebook.com/zeti.zuglo 
     
Üdvözlettel: 
Gulyás István – ZETI-irodavezető – építészmérnök, épület-energiahatékonysági szakértő 

Zöld Zugló
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Az influenzaszezon közeledte miatt már kérhető a betegség elleni védőoltás a háziorvosoknál.  

A kórokozó változékonysága miatt idén is új influenza elleni oltóanyagot állítottak elő. 

Az oltást követően nagyon ritkán lépnek fel mellékhatások – magyarázta dr. Kalmár Patrícia, Zug-

ló tiszti főorvosa. – Az influenza megterheli a szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét, ronthatja 

a vese-, máj- és vérképző szervi betegek állapotát, szövődményei pedig leginkább az időseknél,  

a gyenge immunrendszerű embereknél és a dohányosoknál lépnek fel – mondta a tiszti főorvos. 

A betegség megelőzésére készült vakcina 10-14 nap alatt fejtik ki hatását. A veszélyeztetett cso-

portok ingyen kapják az oltást, amit a háziorvosuktól kérhetnek. 

Mivel ez egy vírusos megbetegedés, a gyógyulásban az antibiotikum nem segít. A tüneti terá-

pia, vagyis a lázcsillapítás, fájdalomcsillapítás, bőséges folyadékbevitel és a sok fekvés viszont 

igen –  tette hozzá dr. Kalmár Patrícia tiszti főorvos.                                               PR

Ideje felkészülni az influenzaszezonra

A szervezet szakemberei azt vallják, 

a dadogás gyökere a legtöbb esetben 

a családból indul ki, vagy ha mégsem, 

akkor is azon belül kell megoldani.  

A hétéves Erik nagyon jól érezte ma-

gát a nyáron indult foglalkozásokon.  

A kedvenc feladata az volt, amikor 

összekeverték a lisztet és a tapétara-

gasztót, a masszából pedig különböző 

formák lettek. Ő egy vulkánt, mellé je-

gesmedvét és fókát készített. A megké-

sett beszédfejlődésű, sajátos nevelési 

igényű kisfiú beszéde sokat javult a te-

rápia végére. Nagyon szeret számolni, 

de a kilencnél mindig megakadt; mára 

szinte hibátlanul ki tudja mondani. – Kí-

váncsi voltam, fogalmam sem volt, hogy 

mi fog történni. Nem vártam csodát, de 

útmutatást szerettem volna kapni. Első 

alkalommal furcsa volt a sok ismeret-

len ember, aztán megkönnyebbültem: 

éreztem, hogy nem vagyok egyedül. 

Szembesültem azzal, hogy nem vagyok 

egyedül a problémámmal, mindenki el-

mondta a saját tapasztalatait, gondjait. 

Minden résztvevő nagyon nyitott volt 

– mondta Erik édesanyja, Vörös And-

rea. A foglalkozásokba a családokat is 

bevonták, volt olyan alkalom, hogy kö-

zösen alkottak. Andrea nagylánya egy 

órát és egy autót rajzolt akkor, amikor 

az volt a feladat, hogy ábrázolják, mit 

jelent számukra a dadogás. – A lányom 

úgy látja, nem elég, ha azt mondom 

Eriknek, hogy lassabban beszéljen, mu-

száj tudatnom vele, hogy időm is van 

rá – vélekedett Andrea. Most már esti, 

relaxációs feladatokat is végeznek, sőt 

megpróbálják elengedni a problémát. 

Azt gondolják, hogy a dadogást becso-

magolják, és kidobják a szemétbe, vagy 

lufiként engedik messzire szállni.

A gyerekek megszokott közegének vál-

tozása miatt is kialakulhat a dadogás. 

Annánál augusztus végén nagyon fel-

erősödött, mert tudta, hogy szeptem-

bertől új tanító nénije lesz, emiatt pe-

dig nagyon izgult. Aztán elkezdődött 

a tanév, a kislány összebarátkozott  

a tanárával, dadogása olyan szépen ja-

vult, hogy családja szinte elfelejtette, 

hogy Anna dadogott. 

Az alapítvány szakemberei harminc 

családdal foglalkoztak, kezdetben kis 

csoportokban, majd egyéni terápiával 

zárult a program. Módszerük fontos 

eleme, hogy nemcsak azt kezelik aki 

dadog, hanem bevonják az érintett 

családját is. – Mint minden problémá-

nál, a kiváltó okot kell megkeresni, 

nem elég, ha a felszínen söprögetünk.  

Válás, szorongás, agresszió – csak né-

hány dolog, ami miatt előjöhet a prob-

léma – fejtette ki Somogyi Tímea, logo-

pédus, családterapeuta.

Potos Rita

A dadogás családi probléma
Közös rajzolás, szótagolás, gyurmázás – néhány egyszerű feladat, 

mégis sokat segítenek a dadogás leküzdésében. A Családcentrum 

Alapítvány önkormányzat által támogatott, ingyenes dadogásterápi-

áján azonban nemcsak a gyerekek, hanem a szüleik is részt vettek.
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Dányi Gabriella a zuglói Álmos Vezér Gim-

názium és Általános Iskola tanítója. Annak 

az intézménynek a munkatársa, amely 

évek óta kiemelkedő kapcsolatot ápol  

a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-

sülettel, és amely iskolának több tanára 

polgárőrként is dolgozik. Az „Év Polgárőr 

Pedagógusa” kitüntetést korábban már az 

iskola igazgatónője, Puszter Bernadett és 

az egyik tanára, Rényi Péter is átvehette.

– Nagyon örülök ennek a díjnak, amely 

visszajelzés volt számomra is, hogy  

jól végzem a feladatomat – mondta Dá-

nyi Gabriella. 

A díjazott pedagógus elmondta, koráb-

ban nem sok kapcsolata volt a polgár-

őrséggel. Fiatalabb korában vidéki és 

fővárosi iskolákban tanított, legutóbb 

például egy belvárosi intézményben 

dolgozott. A több mint húszéves taní-

tói múltja mellett több területen is ki-

próbálta magát. Dolgozott multiknál és  

a vállalkozói szférában, volt menedzser, 

és másoknak is oktatta a szakmát, ám 

az iskolától nem tudott elszakadni. 

– Az önkéntesség mindig is vonzott – 

mesélte –, mind a mai napig tagja va-

gyok a Hospice Alapítványnak, részt 

veszek az ételosztásokban, olvastam 

és olvasok meséket a kórházban levő 

gyerekeknek. A polgárőrök tevékeny-

ségével itt, Zuglóban ismerkedtem meg. 

Előbb a lányom, majd rajta keresztül én 

is kapcsolatba kerültem a Zuglói Pol-

gárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

Én azonban nem a napi járőrmunká-

ból, hanem az ifjú polgárőrök képzésé-

ből, felkészítéséből veszem ki a részem.

Dányi Gabriella elárulta, minél több 

időt tölt a polgárőri munkával, annál 

motiváltabbnak érzi magát. Például 

szeretné a bűnmegelőzési képzéseket  

a fiatalabb – akár az alsó tagozatos – 

korosztályokra is kiterjeszteni, de az 

ifjú polgárőröket szívesen bevonná az 

idős, elesett emberek megsegítésébe.

Riersch Tamás

Ifjú polgárőroktató
Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) október 23-i nemzeti ünnep  

alkalmából megtartott rendezvényén a polgárőrmozgalomban végzett 

tevékenysége elismeréseként az „Év Polgárőr Pedagógusa” kitüntetést 

vehette át a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, Dányi 

Gabriella. Az OPSZ elnöksége nevében az elismerést dr. Túrós András, 

az OPSZ elnöke adta át a díjazottnak.

Gépkocsifeltörőt fogtak
Egy gyanúsan viselkedő, csoma-
gokkal megrakott férfira figyeltek fel 
október 13-án hajnalban a kerületi 
járőrök a Boros Mátyás utcában.  
A rendőrök két autómagnót, kü-
lönböző biztosítási papírokat, au-
tóstérképet és egy jégkaparót is 
találtak a férfinál, akit előállítottak. 
A gyanúsított azt mondta, egy kuka 
mellett bukkant a zsákmányra. Reg-
gel azonban két közeli helyszínről, 
a Csertő parkból és a Vezér utcá-
ból is gépkocsifeltöréseket jeleztek. 
Mindkét helyszínen ugyanolyan 
típusú járművet nyitottak ki. A férfi 
ezt követően is tagadni próbálta  
a bűncselekmények elkövetését, 
ám pechére az egyik autóban hagy-
ta a leesett kulcstartóját, mely nem 
mellesleg a gyermekei fényképét 
tartalmazta. A férfi ezt követően már 
beismerte a járművek feltörését.  
A rendőrök őrizetbe vették  
a 35 éves, zuglói lakhellyel rendel-
kező gyanúsítottat, akit gyorsított 
eljárásban bíróság elé állítottak.  
Az ítélet már október 15-én meg-
született, a férfi 1 év 10 hónap letöl-
tendő börtönbüntetést kapott.

Bűnügy
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EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, át-
alakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálása. Tar-
jánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök, böl-
csész) ÉLETJÁRADÉKI vagy ELTARTÁSI SZERZŐ-
DÉST kötne, kölcsönös szimpátia és bizalom esetén. 
Lovas Zsolt, tel: 06-30-4876169.

EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs pénz? Itt a 
megoldás! Életjáradék-eltartási szerződést kötünk 50 év felett! 
Havi készpénzben biztosítjuk életét! Nem kell mást tennie, 
csak minket megjelölni, mint örököst! Tel: 06-20-358-8217. 

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Családi és gyerek soro-
zatokból októberben 20%. novemberben 10% enged-
ményt adunk! Ajándék fotóalbummal! Tarjánfotó, 1145 
Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Szeretne BIZTOSÍTÁST kötni, vagy MEGLÉVŐ BIZ-
TOSÍTÁSÁT lecserélné? Forduljon hozzám bizalom-
mal!Élet-, egészség-, nyugdíj-, utas- és lakásbizto-
sítás, CASCO, GFB, kötését vállalom! szaboagnes@
tanacsado.generali.hu, tel: 06-70-331-6589

Most nyílt ZUGLÓI RÉGISÉG BOLT (Thököly út 
114.) vásárol régi bútorokat, festményeket, antik 
tárgyakat, hagyatékot, borostyánt és ezüsttárgya-
kat. Magas készpénzfizetéssel. Tel: 06-70-425-
56-69.

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

XIV. Varsó utcában vagy annak környékén, fedett, 
zárt GÉPKOCSI BEÁLLÓT bérelne MAGÁNSZEMÉLY. 
Tel: 06-30-575-01-98. 

KIADÓ GARÁZS decembertől az Ilka utcában. Te-
remgarázsban, duplazsilipes ajtóval, nagy személy-
gépkocsi számára is alkalmas. Tel: 06-20-251-6759

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

OROSZ, ANGOL TANÍTÁS, korrepetálás, fordítás, 
felsőfokú nyelvvizsgával, oktatási gyakorlattal. Egyénre 
szabott, eredményes. Tel: 06-70-521-70-73.

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készíté-
sét, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai 
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-
21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

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

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, mindennap! 
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.zuglomasszazs.iwk.hu

60 perces Thai Talpmasszázs 3500 forintért Zuglóban! 
Tudta, hogy a talpmasszázs jó hatással van a belsőszer-
veink állapotára is?  Telefonos bejelentkezés szükséges: 
0670-337-0057 Masszázs Energia Stúdió 14. kerület 
Beckó u. 26.

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

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csil-
lárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, 
régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes hagyatékot, díj-
talan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

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

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! 
Készpénzért vásárolunk antik és modern festménye-
ket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: Gorka 
Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi üvegeket, 
borostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsol-
nai, Meiseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, köny-
veket stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-
2906; 06-70-398-8851

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő külföldi 
magas áron, helyszínen, készpénzért vásárol antik és 
modern festményeket, bútorokat (figurálisak előnyben) 
ezüsttárgyakat 6-12-es evőeszközöket, aranyakat, 
elefántcsontokat, kardokat, asztali álló, fali - és karórá-
kat, porcelánokat (Herendi, Zsolnay) Kovács Margit, 
Gorka Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, szőnyegeket, 
bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes hagyatékot, ér-
tékbecslés, kiszállás díjtalan. Életjáradéki szerződést 
is vállalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel: 06-1/789-
1693, 06-30-382-7020 

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

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes fel-
vásárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, fali- és 
zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnai, 
Hummel, Kovács Margit porcelánokat, kitüntetéseket, 
képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall és antik ék-
szereket, régi bizsukat, lakberendezési tárgyakat és ha-
gyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 15. kerület, 
Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). 
Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség, életmód

Számítógép

Egyéb

Régiség

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

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

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- 
ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szige-
telést, mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti 
László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra is. 
Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Kony-
ha- és beépített szekrények méretre készítése. Tel.: 
06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzés-
sel, határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  
Tel.: 06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parketta-
csiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanci-
ával, 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 vállal, 
mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, 
gáz-, villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezés-
re. Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel: 06-
30-457-2666, 06-20-514-7876 

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon te-
lepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villany-
tűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, 
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-
20-979-0624. 

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

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, 
parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanysze-
relés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és aszta-
losmunkák, takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-
30-251-3800

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁSt, BURKOLATJA-
VÍTÁST vállalunk. Igény szerinti vízsszereléssel. Tel: 
06-30-783-64-60

HŐSZIGETELÉS. Társasházak, családi házak, épít-
mények teljes illetve részleges külső hőszigetelését 
vállalják képzett szakemberek. Tel: 06-30-609-4294

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítá-
sa. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

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

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

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

NEM LESZ GÁZSZÁMLÁJA! Energiatakarékos új la-
kások eladók Kövér Lajos utca 8. szám alatt épülő új 7 
lakásos társasházunkban. TEL: 06-1-422-12-46

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, hibaelhárítás 

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

Zsazsa galéria azonnali  
készpénzért vásárol! Arany-ezüst dísztárgya-

kat, briliáns ékszereket kimagasló felárral! 
BOROSTYÁNT  

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

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

FOGTECHNIKUS! Fogsorjavítása, készítése. 
Rövid határidőn belül. Orvosi háttérrel. 

14. kerület, Rákospatak utca. 
Tel: 06-20-531-4161.

ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes érrendszer 
tisztítása. A világon egyedülálló módszer! 

Akciós állapotfelmérés! 
SONOTERÁPIA  Örs vezér tere 16. 

Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat/házakat 
keres ügyfeleinknek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének 

lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
laurus.ingatlan.com, 
tel: 06-20-9-600-600

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Hirdetések 

Redőny, reluxa

Ingatlan
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Ennek lett az eredménye a riói olimpia, 

melyen hat sportolóval képviseltethet-

ték magunkat. Minderről, illetve a jövő 

elképzeléseiről is szó esett a hagyomá-

nyos, olimpiai ciklusnyitó tisztújító köz-

gyűlésen, melyen a küldöttek az olimpiai 

értékelést követően az új elnökségről és a 

felügyelőbizottság tagjairól is szavaztak. 

– Szeretném megerősíteni, hogy az ön-

kormányzat és a klub a jövőben is együtt 

fog működni – mondta Karácsony Ger-

gely polgármester, a zuglói klub tiszte-

letbeli elnöke. – Az egyesülettel közösen 

nagy terveink vannak, amelyeket ter-

mészetesen szeretnénk is megvalósí-

tani. Nagyon sok zuglói gyerek sportol 

az egyesületben, emiatt nekünk is szív-

ügyünk annak eredményes működése.

Az október 21-i közgyűlés egyhangú 

döntése volt, hogy a klubot az elkö-

vetkezendő négy évben is Szatmáry 

Kristóf elnök irányítsa. A küldöttek 

ugyancsak egyhangúlag döntöttek ar-

ról is, hogy Tóth Sándor maradjon az 

alelnök. A két tisztségviselő automa-

tikus tagjává vált az elnökségnek is, 

melyben még a zuglói önkormányzat 

részéről dr. Sinkovits Péter, illetve dr. 

Papcsák Ferenc, Börzsey Károly, Feke-

te Attila, Szentpáli Gábor, valamint új 

tagként Balog Ádám, az MKB Bank Zrt. 

vezérigazgatója és Illés Dávid, a Volvo 

Hungária Kft. ügyvezető igazgatója 

kapott helyet. A küldöttek a felügye-

lőbizottság tagjait is megválasztották. 

A háromtagú testület elnöke Rozgonyi 

Zoltán zuglói alpolgármester, tagjai pe-

dig Pataki Rózsa és Kiss Ervin lettek.

A küldöttek október 21-én tehát a foly-

tonosságra szavaztak. Azaz tovább 

folytatódhat a négy éve megkezdett 

munka. Ennek az eredménye, hogy 

már elkezdődött az új 50 méteres 

uszoda építése, hogy már zajlanak az 

egyeztetések a leendő kézilabdacsar-

nokról, s hogy már készülnek a tervek 

az újabb fejlesztésekről is. Az ünnepi 

eseményen még egy jó hír elhangzott. 

Az idei évtől már a szakmai munkára – 

az edzők honorálására és a versenyzők 

finanszírozására – is több pénz jut, kö-

szönhetően annak, hogy már nemcsak 

rangban, hanem támogatottságban is 

utolérte a BVSC-Zugló a többi kiemel-

tet, a Fradit, az Újpestet, a Honvédot,  

a Vasast és az MTK-t.

A folytatásra szavaztak
A BVSC-Zugló az elmúlt olimpiai ciklusban nagyon messzire jutott. 

Azzal, hogy a zuglói önkormányzat átvette az államtól a Szőnyi úti 

sporttelepet, hogy beindulhattak a fejlesztések, s hogy a klub beke-

rült a hat kiemelt fővárosi egyesület közé, lehetőség nyílt arra, hogy 

az utánpótlás- és a versenysport terén is előrébb léphessenek.

A BVSC-Zugló az elmúlt évek 

szakmai és infrastrukturális fej-

lesztéseinek köszönhetően újra 

komoly tényezőnek számít „vizes 

berkekben” is. Alig három éve 

még a csődtől kellett megmenteni  

a klubot, de azóta folyamatosan 

zajlanak a fejlesztések. A napok-

ban kezdődött meg egy új, nyolcsá-

vos, 50 méteres kültéri medence 

építése a Szőnyi úton, mintegy 870 

millió forintos költségvetéssel.

– A kivitelező október elején vette bir-

tokba a szabadtéri strandunk melletti te-

rületet, ahol azóta is gőzerővel zajlanak  

a munkálatok – nyilatkozta lapunknak  

a BVSC-Zugló elnöke. Szatmáry Kristóf el-

mondta: 70 százalékban a társasági adó-

ból, 30 százalékban a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium támogatásával megvalósu-

ló beruházás a tervek szerint 2017 elejére 

készül el, a lefedhető létesítmény a nyári 

budapesti vizes vb tartalék-, illetve edző-

medencéje lesz.

– Nemcsak azért esett a BVSC-Zugló 

Szőnyi úti telepére a választás, mert kö-

zel van a versenyek helyszínéhez, ha-

nem azért is, mert az utóbbi pár évben 

európai színvonalú körülményeket ala-

kítottak itt ki – hangsúlyozta az egyesü-

let elnöke, hozzátéve: a beruházásnak 

köszönhetően a Szőnyi úti vízfelület  

– a kültéri strandmedencével és az új 

nagymedencével együtt – eléri majd  

a 3500 négyzetmétert. 

– Az uszodafejlesztéssel párhuzamo-

san egyéb beruházások is történnek  

a BVSC-nél. Többek között a zuglói ön-

kormányzattal karöltve egy kézilabda-

csarnok épül a Móra Ferenc Általános 

Iskola udvarán, mely létesítményt az 

iskola, az önkormányzat és az egyesület 

közösen használ majd. De meg fog újulni  

a Szőnyi úti székház is, mely beruházást 

30 százalékban a kerületi önkormányzat,  

70 százalékban pedig a Magyar Labdarú-

gó Szövetség finanszíroz majd. Ezen kívül 

tovább folytatódik az asztalitenisz-csar-

nok rekonstrukciója is, illetve a Szőnyi 

úti műfüves csarnokot is felújítják, amely 

több csapatsportág számára is edzéslehe-

tőséget biztosít majd – ismertette a terve-

ket Szatmáry Kristóf.

       Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Vízi nagyhatalom a Szőnyi úton Újra nyitott
tornatermek

Az év végi esős hidegben is lehetőségünk lesz 

kulturált körülmények között és térítésmen-

tesen sportolni. A képviselő-testület ugyanis 

elfogadta a „Nyitott tornatermek Zuglóban” 

program folytatását. Eszerint az év utolsó két 

hónapjában a Móra Ferenc és a Kaffka Margit 

általános iskolák tornatermét minden szom-

baton 9.00 és 13.00 között újból megnyitják  

a lakosság előtt.

– A „Nyitott tornatermek Zuglóban” prog-

ram egy régi XIV. kerületi hagyomány volt, 

melyet néhány év szünetet követően ebben 

az évben sikerült újraéleszteni – mond-

ta Lévai Sándor önkormányzati képviselő,  

a program előterjesztője. 

A hideg idő beálltával csökken a sportolási le-

hetőségek köre, a mozogni vágyók a termekbe 

szorulnak, melyek kapacitása véges. A „Nyi-

tott tornatermek Zuglóban” program ráadásul, 

ha az időjárás is engedi, a fenti időpontokban 

a szabadtéri műfüves sportpályák használatát 

is lehetővé teszi. 

Lévai Sándor elmondta, hogy a novemberi tes-

tületi ülésen a program jövő évi folytatásáról 

is tárgyalni szeretnének majd, ám ez esetben 

csak elvi döntést hozhatnak, hisz az iskolák 

működtetését januártól az önkormányzatok-

tól a Klik veszi át, így a zuglói tornatermek is 

Klik-irányítás alá kerülnek.
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