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Időseket csap be
Magát önkormányzati dolgozónak ki-

adó trükkös tolvaj jelent meg Zuglóban,  

aki Zsuzsaként mutatkozik be kiszemelt 

áldozatainak. A rendőrség és a szociális 

szolgáltató is figyelmezteti a kerület-

ben élő időseket, hogy ismeretleneket  

semmiképp ne engedjenek be a lakásuk-

ba, és  ne írjanak alá semmit, ha erre  

kérik őket!                       13. oldal

BVSC-szoborpark
Az egy évvel ezelőtt elhunyt dr. Fenyvesi 

Csaba nemcsak a páston, hanem sport-

vezetőként, illetve orvosként és rákkuta-

tóként is egyedülálló életművet hagyott 

hátra. Bronz mellszobra az első eleme  

annak a Szőnyi úti szoborparknak, 

amellyel a zuglói klub az egyesület leg-

nagyszerűbb sportolói és vezetői előtt  

kíván tisztelegni.                                  15. oldal

Lakossági adók nélkül is nőnek a bevételek
A kerület két évvel ezelőtt hivatalba lé-

pett polgármestere a lejárató cikkeket 

cáfolva azt mondja: nem igazak azok 

a hírek, hogy jövőjét az országos politi-

kában képzelné el, ugyanis 2019-ben is 

Zugló polgármester-jelöltje kíván majd 

lenni. Feltéve, hogy lesz rá lehetőség –

teszi hozzá -, minthogy hallani híreket 

arról, hogy addig esetleg megszüntet-

nék a fővárosi kerületek  önállóságát. Az 

elmúlt két évet összegezve a polgármes-

ter az egyik legjelentősebb eredmény-

nek a kommunális adó visszafizetését 

említi. Ugyanakkor fontosnak tartja azt 

is, hogy a beruházások szempontjából 

Zugló a fővárosi kerületek középme-

zőnyében jár. 2015-ben például többet 

költöttek fejlesztésekre, mint a megelő-

ző ciklus bármelyik esztendejében, a 

választási évet kivéve. További, jelen-

tős beruházások is küszöbön állnak: 

2019-ig felújítják a főbb köztereket, az 

egyes lakóövezetek megújítására pedig 

a  helyi közösségek bevonásával készül-

nek tervek. Zugló bevételei anélkül nőt-

tek, hogy a lakosságot megadóztatnák  

– emeli ki Karácsony Gergely. Ugyan- 

akkor a további bevételnövekedés 

egyik zálogának tartja a fizető parkolás 

mielőbbi elindítását, amely a kerület 

költségvetésén túl a zuglóiak kényelmét 

is szolgálja majd.                               3. oldal

A főváros a hatalmas lakossági igény el-

lenére évek óta nem tesz semmit, ezért 

az MSZP-frakció javaslatára Zugló Ön-

kormányzata a saját költségén akadály-

mentesíti az Örs vezér tere Sugár áru-

ház felőli részét – mondta lapunknak 

Tóth Csaba. Zugló szocialista országgyű-

lési képviselője a fizetőparkolók kiala-

kításáról úgy nyilatkozott: első körben 

csaknem 8500 parkolóhelyet alakítanak 

ki a kerületben, amihez 200 automatára 

van szükség, de már tervezik a bővítést.                                 

 6. oldal

Akadálymentesítik az 
Örs vezér terét
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Kettős kiállítás 
nyílt a Civil Házban

A 225 éve született Széchenyi Istvánról, illetve 

Szent István és Szent László királyhoz kapcso-

lódó szakrális helyekből nyílt pénteken kiállí-

tás a Zuglói Civil Házban.

Millisits Máté, a Samodai József Zuglói 

Helytörténeti Műhely vezetője megnyitójában 

kiemelte: Széchenyi élete és munkássága 

ugyan nem kapcsolódik Zuglóhoz, azonban 

„a legnagyobb magyar” születésének 225. év-

fordulója alkalmat ad arra, hogy a november  

28-ig látható kiállítással ráirányítsák a kerü-

letben élők figyelmét.                               PD

Németül robotolnak

A Deutsche Telekom kezdeményezésére 

egy aacheni gimnázium partneriskolája lett  

a  Szent István Gimnázium, melynek diákjai 

ezúttal egy komplex versenyre készülnek. Egy 

legórobotot, ahhoz pedig egy számítógépes 

programot kell készíteniük A téma, hogy mi-

képpen lehet robotokkal az emberek és állatok 

kapcsolatán javítani, segíteni. A Szent István 

nemzetközi kapcsolatainak nemcsak a közös 

munka a célja, hanem egymás kultúrájának 

megismerése is.                                             RT

Öröm a Hajósban

Évtizedek után megújulhattak a Hajós Alfréd 

Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskola 

vizesblokkjai. Az Ungvár utcai, idén  52 éves 

iskola mellékhelyiségeinek felújításához az 

önkormányzat is hozzájárult, ám annak érde-

kében, hogy a mosdók és a WC-k XXI. száza-

di igényeket is kielégítsenek, a szülőknek is  

a zsebükbe kellett nyúlniuk. Az önkormányzati 

támogatásnak, illetve az iskola alapítványán 

keresztül nyújtott szülői segítségnek és céges 

felajánlásoknak köszönhetően az intézmény 

mind a hét vizesblokkja megújult. A mintegy 

16 millió forintos beruházás jócskán belecsú-

szott a tanítási évbe, az első két hónapot a diá-

koknak mosdók nélkül, mobil WC-k használa-

tával kellett átvészelniük. Minden helyiségbe 

energiatakarékos mozgásérzékelő világítás 

és víztakarékos, korszerű szenzoros csapok, 

automata vízöblítéses piszoárok és a legmo-

dernebb mosdók kerültek.                   (riersch)

A Bosnyák utcai ételosztó központ az 

alapítvány tíz éve működő családsegí-

tő programjának mintájára működik.  

A népkonyhánál elsősorban azokat vár-

ják, akik a Zuglói Család- és Gyermekjó-

léti Központon keresztül érkeznek. Őket 

az illetékesek személyesen értesítették 

a lehetőségről. 

– Elveinknek megfelelően húszféle ve-

getáriánus egytálételt kínálunk, de ma-

gyaros ízesítéssel – mondta Szilaj Pé-

terné, a Magyarországi Krisna-tudatú 

Hívők Közösségének szóvivője.  

A családos rászorulók ételhordóban 

kapják meg a napi adagokat, hogy azo-

kat otthon, a családi asztalnál együtt 

fogyaszthassák el. A zuglói népkonyha 

hivatalos megnyitóján Karácsony Ger-

gely polgármester mérte ki az első adag 

ételeket, Szabó Rebeka alpolgármester 

pedig az önkormányzat egyre erősödő 

szociális védőhálójáról beszélt.  

– Elindítottuk az adósságkezelő prog-

ramunkat, a minimumjövedelem-jut-

tatást, javítottunk a lakhatási lehe-

tőségeken, adunk tűzifa-támogatást  

és karácsonyi csomagot is – mondta.

A népkonyhának az önkormányzat biz-

tosítja a helyiséget, és jelenleg 108 rá-

szorulónak tudnak ebédet adni      FKK

Egy tál élet a rászorulóknak
A Bosnyák utca 46. szám alatt nyílt meg az Ételt az Életért Közhasz-

nú Alapítvány ötödik fővárosi népkonyhája. Naponta 108 adag meleg 

ebédet biztosítanak a rászorulóknak.

Elismerték az 
Uzsoki két osztályát

Bélyeggyűjtő 
katonák kiállítása

Kiválósági Központ címet adományozott az 

Uzsoki Utcai Kórház III. belgyógyászat-nephro-

lógiai osztályának a Magyar Vese Alapítvány. 

Dr. Deák György, a részleg osztályvezető főor-

vosa elmondta, 6 nephrológus, 2 belgyógyász- 

szakorvos, 1 belgyógyász-szakorvos-jelölt és 

2 rezidens dolgozik. A kórház szülészet-nő-

gyógyászati osztálya pedig hallásszűrő ké-

szüléket kapott a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálattól. Az eszköznek a korai halláská-

rosodás kiszűrésében van jelentős szerepe. 

Azért fontos csecsemőkorban észrevenni  

a bajt, mert ha csak akkor derül ki, amikor  

a gyereknek beszélnie kellene, akkor a hallást 

már nem lehet fejleszteni.                      (potos)

Az MH Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör 30 ke-

retoldalon mutatta be tagjai Magyarország 

történetével, hadtörténetével, a magyar kato-

nák életével, valamint a társadalommal, sport-

tal, kultúrával, művészetekkel, természettel, 

illetve a növény- és állatvilággal foglalkozó 

nyomatait a Stefánia Palotában.                  PaD

Nem nagyon van ünnepelnivaló 

a szociális ágazat országos álla-

potán, de Zuglóban e területen 

sikertörténetet írtunk – mondta 

Karácsony Gergely polgármester.

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ (ZCSK) munkatársai, Varga Sán-

dor szakmai vezető és Püski Krisztián eset-

menedzser kapta meg elsőként a Gondo-

zási Munkáért Díjat. Az Együtt Segítünk 

oklevelet a Móra Ferenc Általános Iskola,  

a Studium Generale, Balogh Kármen  

rendőr főhadnagy, dr. Losonczi Lász-

ló gyermek-háziorvos, Erdélyiné Szabó 

Gyöngyi  az Uzsoki Utcai Kórház szo-

ciális munkása, Pál Csaba, a Budapesti 

Módszertani Szociális Központ és Intéz-

ményei Rákosszeg parki Családok Át-

meneti Otthona krízisanyaotthonának  

koordinátora és Szabó Fanni, a Deák 

Ferenc Kollégium szociálpedagógusa 

érdemelte ki. Pataki Éva, a ZCSK igazga-

tója azt mondta, a szociális szakma nem  

lenne eredményes a társintézményei,  

a segítői nélkül, akiknek az oklevéllel kö-

szönik meg az együttműködést.                         

Potos Rita

A szociális munkásokat ünnepelték
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–  Igazak azok a sajtóhírek, hogy hogy 

újra az országos politikát választja 

Zugló helyett? 

– Nem. A most megjelent lejárató cikkek 

előtt is többször elmondtam, hogy Zug-

lóban akarom folytatni a munkát. Van 

véleményem az országos politikáról, és 

el is mondom azt, ha megkérdeznek, 

de a riválisaimat ki kell, hogy ábrándít-

sam: 2019-ben is a kerületben szeretnék 

indulni a polgármester-választáson. 

Feltéve, hogy lesz még ilyen, mert hal-

lani híreket arról, hogy megszüntetnék  

a fővárosi kerületek önállóságát.  

– Ugyanez az internetes oldal azt is 

állította, hogy Zuglóban kevesebb  

a fejlesztés, mint a többi kerületben. 

– Ez sem igaz. A Magyar Államkincstár 

adatai szerint 2015-ben Zugló a buda-

pesti kerületek középmezőnyében volt 

a beruházásokra fordított összegek 

szempontjából.  1,3 milliárd forintot 

költöttük fejlesztésekre, többet, mint 

a választási év kivételével bármelyik 

évben az előző ciklusban. Évtizedek 

óta nem épült bölcsőde Zuglóban, a ta-

vasszal átadott Meseház Bölcsőde igazi 

XXI. századi korszerű épület, csaknem 

500 millió forintba került. Hamarosan 

elkészül a Mogyoródi úti sportpavilon 

is. Idén az iskolákban is 600 millió fo-

rintnyi beruházás valósult meg, többek 

között elkészül a Móra Ferenc iskola 

teljes energiahatékonysági felújítása is. 

– A közterületek megújítása mikor 

folytatódik?  

– Itt sajnos csúszásban vagyunk, de 

2019-ig a kerület összes nagyobb köz-

terét megújítjuk. A Rákosfalva park 

felújítása sajnos egy politikai játszma 

áldozatává vált, de már lezárult a kivi-

telező kiválasztása. A Csertő park rend-

betétele lépésenként halad, a soron kö-

vetkező szakasz tervei már elkészültek. 

Készülnek a tervek a Pillangó park és 

a Vezér út környékének megújítására, 

mégpedig a helyi lakóközösség bevo-

násával. Ugyanezt szeretném jövőre az 

Egressy tér környékén. És még ebben 

a ciklusban szeretnénk megcsinálni  

a Rákos-patak Mogyoródi út-Csömöri 

út közti szakaszának rekultivációját is, 

hogy vissza tudjuk állítani a patak ter-

mészeteshez közeli állapotát.   

– Tízpontos választási ígéretéből ed-

dig mit tudott megvalósítani? 

– Sok mindennel elégedettek lehetünk. 

Magyarországon még egyetlen ön-

kormányzat sem fizetett vissza adót: 

mi visszaadtuk a 2012-ben bevezetett 

kommunális adót. Nagy erőfeszítése-

ket teszünk a közpénzekkel való gaz-

dálkodás átláthatóságért is. Elégedet-

tek lehetünk azokkal az új szociális 

támogatási szabályokkal is, amelyeket 

a szakmai szervezetek nagyon előremu-

tatónak tartanak. Az egészségügyben is 

történtek pozitív változások. Az Uzso-

ki-modell kibővítésével elindult a Zuglói 

Egészségmegőrző Modell, mint ahogy  

a lisztérzékenység-szűrési program is, és 

új szakrendelések is elérhetőek a ZESZ-

nél. A kerület a közbiztonság területén 

is fejlődött, jelentősen bővült például  

a térfigyelő kamerarendszer. Jobb adó-

politikánknak köszönhetően nőtt Zugló 

adóbevétele, anélkül, hogy a lakosságot 

adóztatnánk. Ez azért különösen fontos, 

mert a kerület egyre kevesebb állami 

támogatást kap, így egyre inkább a saját 

bevételeinkre kell alapoznunk. Úgy gon-

dolom, a ciklus végéig a választási prog-

ramom tíz pontjának túlnyomó többsé-

géről elmondhatom, hogy megvalósult.

–  A Városliget megvédése is?

– Ebben a kérdésben, a választók akara-

tának ellenére, a képviselő-testület más 

pályára állított. Folyamatban vannak  

a tárgyalások a Városliget Zrt-vel és felvet-

tem a kapcsolatot a park megújításáért fe-

lelős Persányi Miklós miniszteri biztossal 

is. Világossá vált, hogy az a kívánságlista, 

amit a zuglói testület megfogalmazott  

a Városliget Zrt. felé, az a jelenlegi jog-

szabályi keretek között nem teljesíthető. 

A jogszabályok megváltoztatását viszont 

maga Persányi Miklós kezdeményezi.

– Az új városközpont mikor készül el?

– Egyelőre nem sikerült megállapodni  

a Mundo-projekt leendő, új tulajdono-

sával. Az önkormányzatnak az az érde-

ke, hogy az új tulajdonos vállalja azokat  

a jogi garanciákat, amelyek a jelenlegi 

szerződés szerint a jelenlegi tulajdo-

nos is vállalt. Ettől még elég messze va-

gyunk. Márpedig az önkormányzatnak 

is hozzá kell járulnia az adásvételhez. 

De a Bosnyák-tér környékének további a 

fejlesztése ettől függetlenül is szükséges.

– A bérlakás-építési program hogy halad?

– A kerület lakásállománya csak úgy 

tud bővülni, ha Zugló a saját tulajdo-

nú üres telkeit váltja be lakásokra.  

Az más kérdés, hogy ezt olyan pályázat-

tal kell megvalósítani, ami minden szem-

pontból támadhatatlan. Eddig ez nem 

sikerült, ezért vétóztam meg egy ilyen 

testületi döntést. Ugyanakkor remélem, 

hogy hamarosan a képviselő-testület 

elé kerül az új, pontosított előterjesztés.  

E mellett az Állatkert bővítéséhez szük-

séges Varannó utca átadásával párhu-

zamosan a fővárostól átvettünk a Sárrét 

parkban egy 56 lakásos társasházat. De 

legfontosabb az lenne, hogy az önkor-

mányzat tulajdonában lévő üresen álló, 

de még felújítható lakásokat lakhatóvá 

tegyük. Nagyon sokan ugyanis önkor-

mányzati segítségre várnak, hogy meg-

oldódjon a lakhatási problémájuk. 

–  Mivel elégedetlen az elmúlt két évből?

– Leginkább a beruházások előkészíté-

sével. Megtettük a szükséges szerveze-

ti átalakításokat, hogy kiküszöböljük  

a korábbi hibákat, és a kerület új jegy-

zője is nagyon hatékony munkát vé-

gez e problémák tisztázása érdekében.  

A fejlesztésekhez azonban a kerületnek 

növelnie kell a saját bevételét, elsősor-

ban azért, mert a fővárosi kerületek 

alig reménykedhetnek EU-s pályázatok-

ban. Egyebek közt ezért is fontos a fi-

zetős parkolás elindítása, amiből Zugló 

jelentős bevételre számíthat.   

Forrai-Kiss Krisztina

Karácsony Gergely ragaszkodik Zuglóhoz
A kerület tavaly többet költött beruházásokra, mint az előző ciklus bizonyos éveiben – mondta lapunknak 

Karácsony Gergely. A polgármester hozzátette: az elmúlt két év tapasztalatai alapján úgy gondolja, tíz pon-

tos választási ígéretét 2019-ig meg tudja valósítani.
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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.).

Lakhatási fogadóóra

Tartja: Hevér László György képviselő  
a Polgármesteri Hivatalban (1145 Budapest,  
Pétervárad utca 2.) 
Időpont:  december 1-jén 10.00–13.00 
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06 70 436 0768

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

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt.  épületében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pén-
teken 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 december 1.

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Varga László Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 16-tól az Ingatlangazdálkodási Osztály ügyfélfoga-
dási ideje az alábbiak szerint változik:

Bérleménygazdálkodási Csoport: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 204/B. iroda.
Értékesítés: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 205. iroda.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Köszönettel, Ingatlangazdálkodási Osztály

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. 

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
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A képviselő-testület szeptemberben hatá-

rozott arról, hogy a Bosnyák téren novem-

ber 27-től február 5-ig ismét lesz ingyenes 

jégpálya. A városvezetés az adventi és 

a II. Zuglói Kori elnevezésű rendezvény 

megszervezésével a Zuglói Városgazdál-

kodási Közszolgáltató Zrt.-t bízta meg. 

– Az idén a tavalyi tapasztalatokat fel-

használva alakítjuk ki a pályát és an-

nak környezetét – tájékoztatott Markó 

Elemér István, a Bosnyák tér korcsolya-

szezon alatti üzemeltetője. Hozzátette:  

a korábbinál nagyobb pályát rendes pa-

lánkkal veszik majd körül. A korcsolyá-

zók számára melegedőt nyitnak. A mobil 

WC-k helyett pedig meleg vizes kézmo-

sóval ellátott konténerillemhely lesz. 

– A pálya programjai között újdon-

ság a téli sportválasztó, amelyen a 

gyerekek a jeges sportokkal ismer-

kedhetnek meg – magyarázta Markó 

Elemér István, aki megjegyezte: az ifjú-

sági csapatok számára december 17-én  

a Magyar Jégkorong Szövetséggel közö-

sen rendezik meg a Karácsonyi Zugló 

Kupa II. elnevezésű hokibajnokságot. 

– Az idén nagyobb árammennyiséget 

igénylünk az elektromos művektől, így 

a jéggép – szükség esetén – maximális 

teljesítménnyel üzemelhet, és még 10-12 

fokos melegben sem lesz gond a jég mi-

nőségével. Amennyiben sikerül megol-

dani, hogy sátrat kapjon a pálya, minden 

időjárási helyzetben használható lesz  

a jég – fejtette ki Markó Elemér István.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit 

Kft. vasárnap délutánonként az idén 

is szórakoztató programokkal fogadja  

a Bosnyák teret felkeresőket. 

– Mind a négy adventi vasárnap 15 és 

17 óra között kulturális rendezvény-

nyel várjuk az érdeklődőket – hangsú-

lyozta Garay Klára, a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője. 

Kiemelte: a műsor első felében minden 

alkalommal Jégshow lesz, ahol a zug-

lói utánpótlás nevelésével foglalkozó 

Balogh Tibor, Vedres Noémi és Világos 

Beáta növendékei mutatkoznak be. A 

rendezvényeken jelen lesznek a ma-

gyar jégsport egykori kiemelkedő egyé-

niségei, köztük az MTK legendás jégko-

rongozója, a 92 éves dr. Pásztor György,  

a jégrevü volt szólistája, Czakó György 

és lánya, Czakó Krisztina, a műkorcso-

lyázó Almássy Zsuzsa, valamint a jég-

táncos Engi Klára és Sallay András.

– A kulturális program második részében 

minden héten más stílusú zenekar ad kon-

certet.  Fellép majd Vincze Lilla és a Daniel 

Speer Brass is. A vasárnapi rendezvény 

mindig ünnepélyes gyertyagyújtással zá-

rul – mondta Garay Klára, hozzáfűzve:  

a programsorozat november 27-én, ad-

vent első vasárnapján kezdődik, ekkor 

fergeteges retró partival és tűzzsonglőr-

show-val várják az érdeklődőket.

Papp Dezső 

Megkezdődött a Bosnyák téren az adventi rendezvénysorozat előkészítése. Már folyik a mobil jégpálya, 

a színpad, a nézőtér és a vásári standok összeszerelése. Megérkezett Zugló karácsonyfája is, amelyet 

a Páduai Szent Antal-templom sarkánál állítottak fel. Advent időszakában az önkormányzat az ingyenes 

korcsolyázási lehetőségen túl vásárral, színes kulturális programokkal várja a kerület lakóit Zugló főterére.  

November 27-én nyit a Bosnyák téri korcsolyapálya
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– Több mint egy éve húzódik a parkoló- 

övezetek kialakítása, mi változott, hogy 

pozitív döntés született? 

– A józanul gondolkodó képviselők végre 

megértették, hogy a kerület érdekében felül 

kell emelkedni az egyéni érdekeken. A koráb-

bi elképzelésekhez képest egyébként csak any-

nyi változott, a kerület nem ötéves részletre, 

hanem egy összegben vásárolja meg a parko-

lójegy-kiadó automatákat. Így kedvezőbb lesz 

az ár is. A nyílt, európai uniós közbeszerzési 

eljárást már kiírták. Első körben közel 8500 

fizetőparkoló lesz, és kb. 200 automatára van 

szükség, de tervezzük a bővítést.  

– Az Örs vezér terének akadálymentesí-

tése fővárosi feladat lenne, hogy valósul 

meg a beruházás?  

– Mivel hatalmas lakossági igény van rá, de 

a Fővárosi Önkormányzat évek óta mégsem 

tesz semmit, frakciónk javaslatára Zugló Ön-

kormányzata a saját költségén akadálymen-

tesíti az Örs Sugár felőli részét. A kerület az 

üzemeltetést is magára vállalja, a főváros-

nak csak hozzá kell járulnia.   

– Az Egészségügyi Szolgáltató Központ me-

lyik épületét javasolták felújításra?

– Az előterjesztésünkben a Hermina úti és 

az Örs vezér terei rendelőintézet is szerepel, 

de először az utóbbi kerülhet sorra a jövő 

évben. Az egészségügy területén lesz még 

egy előrelépés a javaslatunkra: jövőre az 1-2 

éves zuglói gyermekek már ingyen kapják 

meg a bárányhimlő elleni védőoltást.   

– Milyen emlékmű felállítását kezdemé-

nyezték?  

– 1944. október 15-én Szálasi vezetésével  

a nyilasok átvették a hatalmat Horty Miklós-

tól. A nyilas párt Zuglóban is kiépítette a bázi-

sát, a mai Thököly étterem épületében. Embe-

rek százait kínozták meg ott, az utcai padokra 

ültették azokat, akiket később kivégeztek.  

Az ő tiszteletükre, nekik szeretnénk emléket 

állítani egy padon ülő szoboralakkal.  

– A terek, parkok rendbetételét mikor 

akarják napirendre venni? 

– Éppen az októberi testületi ülésen volt  

a zöldfelületek, parkok fenntartásáról szóló 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.  

Ez a kiírás lehetőséget ad arra, hogy a kö-

vetkező két évben többet lehessen költeni 

a zöldfelületek fenntartására. A képviselők 

szintén most döntöttek a Thököly út–Varsó 

utca kereszteződésében található tér re-

konstrukciójáról szóló beterjesztésünkről. 

Készülünk egy javaslattal a zuglói illegális 

szemétlerakók megszüntetéséről is, amit 

még idén a testület elé viszünk.  

– Szeptemberben azt mondta, célegyenesben 

a Mundo, hol tart a megvalósítás?

– A régi beruházó, az Echo Investment és  

a Mundo-projekt megvásárlója, a Bayer CFE 

azóta megkötötte a megállapodást.  Már csak 

az van hátra, hogy az önkormányzat lezárja 

a korábbi megállapodást az Echóval és szer-

ződjön az új céggel. Szeretnénk, ha az erről 

szóló előterjesztés a következő testületi ülé-

sen napirendre kerülne. 

– Októberben fórumot szerveztek a nyug-

díjasoknak, milyen céllal?

– Úgy éreztük, többet kell beszélnünk a kü-

lönböző társadalmi csoportokat érintő prob-

lémákról. Mivel Zugló lakosságának több 

mint a negyede nyugdíjas korú, először az 

őket érdeklő kérdésekről szerveztünk fó-

rumot. Hevér György, a kerület idősügyi 

tanácsnoka az önkormányzatot érintő felve-

tésekre válaszolt, Korózs Lajos, a parlament 

népjóléti bizottságának alelnöke pedig az 

időskori szegénységről, a szülői gondosko-

dásról beszélt, és a nyugdíjrendszer jövőjé-

ről adott részletes felvilágosítást. 

Forrai-Kiss Krisztina

6

Zugló saját költségén akadálymentesíti az Örs vezér terét

Interjú  
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Egy székely politikus szobra a Városligetben

Bartha Miklós halálát követően tisztelői 

a Kerepesi temetőben levő sírját méltó 

síremlékkel kívánták ellátni. Ennek meg-

valósítására gyűjtést indítottak, melynek 

során a síremlék javára a Vigadóban 

nagyszabású hangversenyt rendeztek.  

A gyűjtés rendkívüli eredménnyel zárult, 

a síremlék felállítása után 35 000 korona 

maradt a kasszában. A síremlékbizott-

ság úgy határozott, hogy a fennmaradt 

pénzből a Városligetben a Stefánia út (ma 

Olof Palme sétány) és az István út (1929-

től Ajtósi Dürer sor) kereszteződésében 

szobrot állítanak az elhunyt Bartha Mik-

lósnak. A szoborállító testület elnökének 

Holló Lajos újságíró, politikus, ország- 

gyűlési képviselőt választották meg.  

A pályázat
A szoborbizottság pályázatán minden 

magyar művész indulhatott. Pályázni 1:4 

méretarányú szobormintával lehetett. 

Az emlékmű anyagának megválasztását 

a művészekre bízták, azzal a kikötéssel, 

hogy időtálló és magyar anyagból kell ké-

szíteni. A kiírásban feltételként szerepelt, 

hogy a szoborállítás teljes költsége nem 

haladhatja meg a 35 000 koronát, díjat 

nem adnak, és a legjobb pályaművet be-

küldő kap megbízást a kivitelezésre. 

A pályamunkákat 1908. április 30-ig 

lehetett beadni, melyeket a VI. kerületi 

Függetlenségi Kör Andrássy úti díszter-

mébe kellett eljuttatni. 

A zsűri döntése
A szoborbizottság felhívására 15 pá-

lyamű érkezett. A Pesti Hírlap tudósítá-

sa szerint a Holló Lajos vezette bíráló-

bizottság május 9-én ült össze, melynek 

Asbóth Jenő, gróf Batthyány Tivadar, 

Bezerédi Gyula, Feszty Árpád, Ihász 

Aladár, Kauser József, Lovászy Márton 

és Zala György volt a tagja. A zsűri öt 

igen és két nem szavazattal úgy hatá-

rott, hogy a legjobb műveket beadók 

között újabb pályázatot hirdet. Emellett 

Tóth István, Istók János, Gondos Imre, 

Horváth Géza és Siklódy Lőrinc, Kolozs-

váry Szeszák Ferenc, Holló Barnabás 

szobrászművésznek 300 korona jutal-

mat adtak, míg Markup Béla és Janko-

vits Gyula dicséretben részesült. 

A meghívásos pályázat 1911 szeptembe-

rében zárult. A zsűrizésen Holló egyéb 

elfoglaltsága miatt nem volt jelen. A bí-

rálóbizottság döntését a Művészet című 

folyóirat 1911. 9. száma így kommentál-

ta: „A Bartha Miklós szobrára hirdetett 

pályázaton a zsűri Istók János mintáját 

fogadta el kivitelre. Kolozsvári Szeszák 

Ferenc 500 K jutalmat kapott.”  

A bírálóbizottság megállapítása szerint 

Istók mellékalak nélküli pályamunkája 

tömör, egyszerű és erőteljes, azt a benyo-

mást kelti, hogy olyan embert ábrázol, 

akinek szerepe volt a nemzet életében. 

Az avatóünnepség 
Istók János 1914 tavaszára készült el  

a bronzszoborral, amit júniusban helyez-

tek el pátyi kő talapzatán. A Barthát szó-

noklata közben ábrázoló nyolc méter ma-

gas emlékművet a Pesti Hírlap így mutatta 

be: „Másfélszeres nagyságban, teljes élet-

hüséggel ábrázolja az ércszobor a kiváló 

ellenzéki publicistát, amint határozott, 

nyílt és energikus, szinte szúró tekinteté-

vel néz maga elé, jobb lábával előre lép, 

bal kezében kéziratcsomót szorit mellére, 

jobbját, pedig a mögötte lévő padon nyug-

tatja, melyen köpönyege is hever.” 

Az ünnepélyes szoboravatót öt héttel az 

első világháború kitörése előtt, 1914. jú-

nius 21-én tartották. 

A Pesti Napló június 23-i beszámolója 

szerint az ünnepélyes eseményen az 

ellenzéki képviselők mellett megje-

lent Bartha Miklós özvegye is. Az ese-

ményen ott voltak továbbá az egyete-

mi hallgatók Kossuth-szövetségének,  

a 48-as honvédeknek és más hazafias 

egyesületeknek a képviselői. 

A szobor mellett díszes emelvény állt. 

Innen nyitotta meg Holló Lajos az ün-

nepséget, és mondta el szoboravató 

beszédét. 

„Ez a szobor nemcsak a politikusnak, 

nemcsak a nemzeti küzdelem előkelő 

harcosának emlékét van hivatva meg-

örökíteni. Ez meg fogja örökíteni az 

irodalomnak és a sajtó kiváló munkásá-

nak emlékét is” – hangsúlyozta a politi-

kus, akinek zárszavára a fémszoborról 

lehullt a lepel.

Az avatóbeszédet követően dr. Földes 

Béla egyetemi tanár, országgyűlési kép-

viselő a Függetlenségi párt, Lovászy 

Márton országgyűlési képviselő, főszer-

kesztő a Magyarország című lap, Sprin-

ger Ferenc országgyűlési képviselő az 

Alkotmánypárt, Malter István ország- 

gyűlési képviselő a Néppárt, Sándor Jó-

zsef az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület, Szárich Géza polgármester 

Zenta város, Szatmári Mór alelnök a Bu-

dapesti Újságírók Egyesülete, Bíró Dezső 

református lelkész Bartha szülőfaluja, 

az erdélyi Rugonfalva koszorúját helyez-

te el a szobor talapzatán.

A koszorúzás után Budapest alpolgár-

mestere, gróf Festetich Géza átvette 

fővárosi gondozásra Bartha Miklós 

szobrát. Az ünnepi esemény befejezése-

képpen Banda Marci, kora egyik legjobb 

cigányprímása magyar nótákat játszott. 

A Pesti Napló beszámolója szerint a nap 

hátralévő részében sokan ellátogattak  

a Városliget szélére, hogy megtekintsék 

a főváros legújabb szobrát. 

A szobor 1949-ig állhatott a helyén, ek-

kor a Budapest ostromát viszonylag sze-

rencsésen átvészelő emlékművet ideoló-

giai okokból lebontották, Bartha Miklós 

bronzszobrát a Budapest Galéria raktá-

rába helyezték.                       
Papp Dezső 

E heti sétánk alkalmával ismét egy lebontott szobor nyomába ered-

tünk. Most az Ajtósi Dürer sor és az Olof Palme sétány találkozásá-

hoz látogattunk el. Itt, a Városliget szélén állt 45 évig a rendíthetetlen 

hazafiságáról, nemzete iránti elkötelezettségéről ismert, rendkívül 

népszerű publicista, a jogász végzettségű ellenzéki országgyűlési 

képviselő, Bartha Miklós bronzszobra. Az emlékművet a második vi-

lágháború után a kommunista vezetés számos szobortársával együtt 

lebontotta, nyomait eltüntette. Ma az arra járó nem is sejti, hogy vala-

ha itt egy nyolc méter magas emlékhely volt. 

Zuglói séták

Bartha Miklós 1848-ban született, az erdélyi Rugonfalván. A jogi diploma megszer-

zése után Udvarhelyszék aljegyzője lett, majd 1873-ban a Balközép Párt udvarhely-

széki országgyűlési képviselőjévé választották. A későbbiekben a Függetlenségi  

és 48-as Párt, illetve az Ugron Párt színeiben is politizált. 1880-ban Kolozsvárott 

megalapította az Ellenzék című napilapot. 1891-től a Magyar Hírlap, 1893-tól a Ma-

gyarország vezércikkírója. 1893-ban kezdeményezte az Erdélyi Magyar Közművelő-

dési Egyesület megalakítását.

Politikai szónoklatai és cikkei mellett színes útirajzokban számolt be külföldi utazá-

sairól. Drámáit a Kolozsvári Nemzeti Színház és a budapesti Vígszínház mutatta be. 

Budapesten hunyt el, 1905-ben.
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Első alkalommal rendeztek családi napot a Kas-

sák Könyvtárban. Az egész napos programon  

a gyerekek és a felnőttek szórakoztatásáról is 

gondoskodtak a szervezők. 

A kicsiket kézműves-foglalkozással, bábelő- 

adással és zeneterapeuták által előadott meg-

zenésített versekkel várták november 12-én.  

A felnőttek délután kapcsolódhattak ki: az in-

tézmény egykori vezetője, Kovács Györgyi tar-

tott képes beszámolót Az én Caminóm címmel. 

A szombati programot a könyvtár, a Kassák 

Alkotóművészek Társasága Egyesület (Kastár) és 

az önkormányzat hagyományteremtő szándékkal 

szervezte. – Az a célunk, hogy azokat a csalá-

dokat is idecsalogassuk, akik eddig nem jártak 

rendszeresen könyvtárba – mondta lapunknak 

Schipek Barbara, az intézmény igazgatója.

Sokacz Anikó önkormányzati képviselő szerint 

az emberek ma már sokkal kevesebbet olvasnak, 

mint korábban, ennek ellenére a könyvek végigkí-

sérik mindennapjaikat.                                 Potos Rita

Civil élet  

Ötvenkét zuglói diák kapott ösztöndíjat

A Zuglóiak Egymásért Alapítványt az 

önkormányzat hívta életre 26 évvel 

ezelőtt, majd három év múlva meg- 

alapították a Zuglói Diákösztöndíjat is. 

A program célja, hogy támogassa a ki-

emelkedő, illetve a jó tanulmányi ered-

ményt elérő, de nehéz szociális hely-

zetben lévő zuglói diákokat középfokú 

tanulmányaik sikeres befejezésében, 

valamint a felsőfokú tanulmányaikra 

való felkészülésben.

Eleinte a 11. és a 12. évfolyamos tanulók 

pályázhattak az ösztöndíjra, 2015-től 

azonban Hevér György kezdeményezé-

sére kibővítették a támogatásra jogosul-

tak körét a 7–8. évfolyamos gyerekekre 

is. Az idei átadóünnepségen a szociális 

bizottság elnöke bejelentette, szeret-

nék, ha a közeljövőben még többen pá-

lyázhatnának a diákösztöndíjra. A ZEA 

fejenként 100 ezer forintos támogatását 

ezúttal 34 általános- és 18 középiskolás 

vehette át Hajnal György atyától, az ala-

pítvány kuratóriumának elnökétől. 

– Ez az elismerés a ti személyiségeteknek 

a nagyszerűségét és egyedülállóságát bi-

zonyítja. Merjetek naggyá lenni! – mond-

ta útravalóul Hajnal atya a díjazottaknak, 

akiknek Szabó Rebeka és Hajdu Flórián 

alpolgármesterek is gratuláltak. 

A diákösztöndíj-átadó ünnepségen már 

hagyomány, hogy a fellépők a díjazot-

tak közül kerülnek ki. Ezúttal Dolfin 

Benjámin fagottjátékát, Máté Rebeka 

Viola és Ötvös Nádja nagybőgő-fuvola 

duettjét, majd Fekete Borbála gitárszó-

lóját hallhatta a közönség. 

Dolfin Benjámin már harmadszor nyer-

te el a ZEA támogatását, amit ezúttal 

hangszer-kiegészítőkre, illetve külön-

böző versenyekre szeretne fordítani.

– Két hét múlva indulok Olaszországba 

egy nemzetközi versenyre, utána pedig 

Brnóban mérettetem meg magam – 

mondta a Szent István Király Zenemű-

vészeti Szakközépiskola végzős diákja, 

aki harmadik osztályos kora óta fagot-

tozik. – Jövőre felvételizek a Zeneaka-

démiára Lakatos Györgyhöz, de előtte, 

nyáron szeretnék elmenni hozzá egy 

kurzusra is.          Forrai-Kiss Krisztina 

Idén ötvenkét kerületi diák ve-

hette át a Zuglóiak Egymásért 

Alapítvány által adományozott 

diákösztöndíjat. A Zuglói Civil 

Házban megtartott ünnepsé-

gen Hevér György, a szociális 

bizottság elnöke bejelentette, 

szeretné, ha a közeljövőben 

tovább bővítenék a pályázatra 

jogosultak körét.  

Öt évvel ezelőtt, egy tanácstalan 

édesanya kezdeményezésére ala-

kult a Válaszkész Szülők Egyesülete. 

Az ötletgazda és egyben a szervezet 

vezetője – társaival együtt – ma már 

utat mutat azok számára, akik úgy 

érzik, problémáik vannak vagy csak 

bizonytalanok. 

A legtöbben beszólnak, ha meghallják, 

hogy az anyák nem háromóránként szop-

tatják a gyereküket, hanem akkor, amikor 

a baba igényli. Olyan egyesületet keres-

tünk, akik hasonlóan gondolkodnak, mint 

mi – mondta Schmidt András. Ő és felesé-

ge több mint két éve, kislányuk születése 

óta tagok, sokat segített nekik a támogató 

légkör. Sarkadi Gyöngyi az alapítók között 

volt, mert fontosnak tartotta, hogy legye-

nek olyan emberek, akik támaszt nyújta-

nak a szülőknek. Neki is a kisbabájával 

kapcsolatos kommunikációban, a szop-

tatással kapcsolatban kellettek tanácsok. 

Andrásékhoz hasonlóan ő is úgy gondolja, 

hogy nem könnyű feladat a gyerekek valós 

igényeihez alkalmazkodni. A szoptatásról 

pedig úgy véli, hogy az nem csupán a kicsik 

táplálására szolgál, hanem egy élményt is 

nyújt, és babák meg is nyugszanak tőle. 

A segítséget kérőknek sokat jelent, hogy 

látják, nincsenek egyedül, mások sem töké-

letesek.  – Az életben nem úgy működnek 

a dolgok, mint ahogy azt a könyvekben 

leírják, vagy mint ahogy a családokat kö-

rülvevők elvárják – hangsúlyozta Dobi-

né Olasz-Papp Nóra, az egyesület elnöke.  

– A családtervezéstől a várandósságon és  

a szülésen át az anyaság kezdeti szakaszá-

ig felmerülő kérdések megválaszolásában 

segítünk. De szervezünk klubokat, családi 

napokat, sőt közös kirándulásokat is. 

A Válaszkész Szülők Egyesületének  

tevékenységét idén Családháló Díjjal  

jutalmazták.                                                Potos

Mindenre válaszolnakTöbb támogatást  
adnának a civileknek

Nemzetiségi  
Kerekasztal

Divatba hoznák  
az olvasást

A civil szervezetek, alapítványok támogatásá-

ról, az idei és a jövő évi programokról egyez-

tettek november 9-én a civil kerekasztal tagjai. 

– Jövőre növelni szeretnénk az egyesületek, 

alapítványok támogatására szánt összeget 

– mondta Sokacz Anikó civil és nemzetiségi 

tanácsnok, aki azon is dolgozik, hogy azokat 

a szervezeteket is segítse a kerület vezetése, 

amelyek valamiért nem pályázhatnak az önkor-

mányzatnál. A tanácsnok bejelentette, jövőre is 

megrendezik a „Civilek Uccáját”, ami a tervek 

szerint nagyobb területen várja majd az érdek-

lődőket, és 2017-ben ismét lesz Civil Füzet.  PR

A Nemzetiségek Házáról és a jövő évi zuglói 

költségvetés nemzetiségeket érintő részéről is 

beszélgettek a Nemzetiségi Kerekasztal részt-

vevői november 7-én. A Zuglói Zrt. vezérigaz-

gatója, Baracskai Gábor azt mondta, a kerület 

nezetiségi szervezetei várhatóan már decem-

berben birtokba vehetik a Thökölí út 73. alatti 

épületet. Az önkormányzat nemzetiségi tanács-

noka, Sokacz Anikó pedig arról beszélt, hogy  

a 2017-es költségvetésből reményei szerint  

21 millió forint juthat majd a nemzetiségeknek. 

A  Nemzetiségi Kerekasztalon részt vett Hajdu 

Flórián alpolgármester és Hevér László György 

képviselő is.                            (potos)
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„Egressy út 60 év” címmel rendezett kiállítást az Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium 

november 8-án. Az iskola önálló középiskolai működésének hatvanadik évfordulóját ünnepli az idén.

Az ünnepségen Szalayné Kelemen Ildikó igazgatónő kiemelte, hogy az intézmény épülete ennél 

jóval idősebb, ugyanis 1902-ben épült a főépület, amelyben évtizedeken át egy gyermekvédő 

egyesület működött.

Az önálló fiúgimnázium 1956. szeptember 1-jén kezdte meg működését, az új zuglói intézmény 

pedig 1958-ban vette fel Egressy Gábor nevét. A november 8-án nyílt kiállítás tablókon és fotókon 

keresztül az elmúlt hatvan év történéseit mutatja be.

Az „Egressy út 60 év” a nyitó programja az egyhetes jubileumi rendezvénysorozatnak. Az isko-

la a hét folyamán minden délután nyitva lesz a régi tanárok és diákok előtt.

A program részeként egy projektnap keretében mutatják majd be azokat az interjúkat, ame-

lyeket a jelenlegi tanulók készítettek az öregdiákokkal, és november 11-én egy műsoros esttel 

zárják a jubileumi programsorozatot.               Riersch Tamás

– Megbeszéltük, hogy nem rohanunk 

azonnal oda sehova. Biztosítani kell  

a helyszínt, nehogy nagyobb legyen  

a baj. Például nem szaladunk be egy égő 

házba, inkább hívunk segítséget, értesít-

jük a mentőket, tűzoltókat – osztotta meg 

frissen megszerzett tudását Mohácsi 

Abigél. – Kipróbáltuk az újraélesztést is –  

folytatta a Herman Ottó Általános Iskola 

6. c. osztályos tanulója. – A szegycsont-

nál kell ütemesen harmincat nyomni, 

kettőt fújni az orrba, és megnézni, hogy 

lélegzik-e – magyarázta Abigél.  

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővá-

rosi Szervezet XIV. kerületi egységének 

célja, hogy a kerület önkormányzatá-

nak támogatásával ingyenes alapfokú 

elsősegély-oktatást nyújtson a 6–7. osz-

tályos diákoknak. Elsajátíthatják azokat 

az ismereteket, amelyeket egy esetleges 

szerencsétlenség során használhatnak, 

akár életet is menthetnek. 

– Öt éve kezdtük a programot, amely az 

évek során egyre népszerűbb lett: most 

októbertől decemberig csaknem két-

száz gyereket tanítunk. Idén tíz iskola 

csatlakozott, és vannak intézmények, 

ahol olyan sok gyereket érdekel az el-

sősegély, hogy azt kérték, ne az ado-

mányboltban tartsuk a képzést, hanem 

menjünk ki hozzájuk, és egy egész osz-

tály előtt tartsunk képzést – mondta Bo-

hácsné Vilimek Ágnes, a Vöröskereszt 

kerületi szervezője. 

A foglalkozásokat úgy tervezték meg, 

hogy azokat könnyen megértsék a fiata-

lok, feloldódjanak és élvezzék az okta-

tást. – Nagyon jó humora van az előadó-

nak. A program pedig jó alapja lehet az 

iskolánkban tavasszal induló elsősegély- 

oktatásnak. Ez egy kiváló kezdeménye-

zés, mert a gyerekek hamar megtanul-

ják, hogyan segíthetnek másokon, akár 

életet is menthetnek – fogalmazott Zsar-

kóné Visnyovszky Gabriella, a Herman 

Ottó Általános Iskola pedagógusa. 

Az oktató eszköztárához az ütemes 

zenék is hozzátartoznak, ugyanis  

a képzést tartó ifjúsági szervező sze-

rint akkor lesz hatásos a program, ha a 

gyerekek játszva tanulnak. Szakál Péter 

interaktív előadásain kérdésekkel ve-

zeti rá a diákokat arra, mit kell tenniük  

a szimulált helyzetekben.         

Potos Rita

Oktatás, nevelés

Felelőtlenség nem megtanulni az elsősegélynyújtást

Csaknem kétszáz általános iskolás tanulja meg idén az elsősegélynyújtás alapjait a Magyar Vöröskereszt 

kerületi ifjúsági szervezőjétől. Az interaktív előadásokon nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást is 

szereznek a fiatalok. 

Koszorúzással, muzeális alappont 

elhelyezésével és múzeummeg-

nyitóval ünnepeltek a Varga Már-

ton Kertészeti és Földmérő Szak-

középiskolában.

Az iskolában száztíz éve folyik agrár-

képzés, az intézmény névadója pedig 

90 éve kapta meg az engedélyt, hogy kö-

zépfokú kertésztanoncképzést szervez-

zen az iskolában. E kettős évfordulót 

ünnepelték november 12-én. – Sok vál-

tozás történt az évek alatt, egyvalami 

azonban változatlan: az elhivatottság  

a szakma és a tanítás iránt – mond-

ta ünnepi köszöntőjében az igazgató, 

Pintér Karolina, aki köszönőoklevelet 

adott támogatóiknak, az ötven éve vagy 

korábban végzett egykori diákok pedig 

arany oklevelet kaptak. 

– Ahhoz, hogy vissza tudjuk adni a mun-

ka becsületét, és kellő számú jól képzett, 

dolgozni akaró fiatal legyen, nagy szük-

ség van az olyan intézményekre, mint 

a Varga Márton Szakközépiskola – fo-

galmazott köszöntőjében Román István 

agrárszakképzésért felelős helyettes 

államtitkár. A jelenlévők felavattak egy 

muzeális értékű alappontot és a Varga 

Márton Iskolamúzeumot.          (riersch)

Kettős ünnep a Vargában Jubileumi sorozat az Egressy úton 
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HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS – 2016
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – 
2016. címen pályázatot ír ki a helyi (kerületi) egyedi védelem alatt álló épület védettséget 
megalapozó értékeinek felújítására, helyreállítására.
A Helyi értékvédelmi támogatás – 2016. pályázaton kizárólag az építészeti örökség helyi 
védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatáro-
zott, helyi egyedi védelem alatt álló épületek tulajdonosai, közös képviselői indulhatnak.
A támogatás célja a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújításának, 
helyreállításának elősegítése (eredeti részek felújítása, helyreállítása). Ilyen építési munkák 
többek között:
- homlokzati, településképi meghatározó részek (mint teljes homlokzati felület, külső nyílás-
zárók, korlátok, tető, előtető, kerítés) felújítása, helyreállítása;
- az épület megjelenését rontó épülettartozékok, berendezések (reklámok, gépészeti beren-
dezések és vezetékek) megszüntetése, áthelyezése;
- belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépítészeti értékek (kapualj, lépcsőház, szo-
bor, relief, csobogó, előkert) felújítása, helyreállítása.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
A támogatást kizárólag a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújítására, 
helyreállítására lehet felhasználni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban 
tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák, továbbá 
tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költ-
ségeire nem használható fel.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mér-
téke nem haladhatja meg a tervezett építési tevékenység kivitelezési költségének 50 %-át, 
és legfeljebb 2.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 10 millió Ft.
A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati ki-
írással kapcsolatban Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefon-
számon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 
és 12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).
Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk 
megmenteni ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – Ön-
rész-támogatás– 2016. címen pályázatot ír ki.
A támogatást kizárólag azon örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint 
fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai, jogszerű használói igé-
nyelhetik, akik Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Műemléki Keret 2016, Építészeti 
Értékvédelmi Támogatás 2016 vagy Állagmegóvási Pályázat 2016 pályázatokon indulnak.
A támogatás célja az örökségvédelem alatt álló kerületi épületek védettséget megalapozó 
értékei felújításának, helyreállításának elősegítése.
A támogatás kizárólag Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Műemléki Keret 2016, 
Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016 vagy Állagmegóvási Pályázat 2016 pályázatok ön-
részének biztosítására igényelhető.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mér-
téke nem haladhatja meg Budapest Főváros Önkormányzatához benyújtandó pályázatban 
vállalt önrész 50 %-át, és legfeljebb 1.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 5 millió Ft.
A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati ki-
írással kapcsolatban Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefon-
számon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 
és 12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).
Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk 
megmenteni ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Tisztelettel:                                                                                                            Karácsony Gergely
                                                                                                                                    polgármester

FELHÍVÁS

Ismét "Nyitott tornaterem!"  Zuglóban!
2016. november 05. - december 17. közötti időszakban szombatonként 9-14.00 óra között 
két iskola tornatermét biztosítjuk a sportolni vágyó zuglóiaknak.  Szükség szerint sportesz-
közöket is rendelkezésre bocsájtunk!
Érintett iskolák: Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2. • Kaffka Margit Általá-
nos Iskola, Kaffka Margit köz 2-6.

 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 
jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy részt vesznek lakhelyük utcafrontjának, előkertjének 
virágosításában és az elkészült terület további gondozásában. 
A Programban résztvevő lakosoknak az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az elülte-
tendő cserjéket és virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges felszerelést.
Jelentkezési lap a www.viragzozuglo.hu oldalon keresztül letölthető vagy személyesen átve-
hető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zuglói lakcím-
mel rendelkező 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 Alpolgár-
mester

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

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

KÖZLEMÉNY

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Előzetes tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út 
– (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre készülő kerületi 
építési szabályzatról
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a 
Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – 
Pillangó utca által határolt területre kerületi építési szabályzat készül.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2016. 
(IV.21.) és a 366/2016. (VI.21) határozatával döntött a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – 
Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt területre 
vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetéséről és annak koncepciójáról.

A rendezés célja a Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 15A. sz. alatti (31911/4 hrsz.-ú) telken 
található épület közterületen álló épületrészének építésjogi rendezése.

A szabályozással érintett lakóterület beépítése gyakorlatilag kialakult, jelentős változásra nincs 
szükség. Tárgyi területre készítendő kerületi építési szabályzatban a lakótelepi egységre – a 
kialakult állapotra, telekstruktúrára tekintettel – speciális szabályok megállapítása szükséges.

A rendezés várható hatása, hogy a Fogarasi út 15A. sz. alatti (31911/4 hrsz.-ú) ingatlan épí-
tésjogi helyzete rendezetté válik, a Pillangó park közterületi fejlesztéséhez szükséges építési 
szabályozási környezet megteremtésre kerül.

Tárgyi területre készülő kerületi építési szabályzattal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, 
véleményüket az előzetes tájékoztató megjelenésétől számított 21 napon belül adhatják meg.

Kérem, hogy javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket – nevük és lakcímük megadása 
mellett – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének címezzék:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Barta Ferenc főépítész, 1145 Budapest Pétervárad u. 2. • foepitesz@zuglo.hu
Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleménye-
zési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail 
címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító 
okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.
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Zsákolás helyett inkább komposztálásra buzdítanak

Az FKF Zrt.-től megvásárolt, a cég logójá-

val ellátott zsákokat a Zuglói Közbizton-

sági Non-profit Kft. telephelyén vehették 

át a jogosultak. A 24 ezer darabból álló 

készlet két nap alatt elfogyott. 

– Hatalmas a lakossági igény a zöldhul-

ladékgyűjtő zsákokra, ezért döntöttünk 

úgy, hogy a tavaly őszi nyolcezer helyett 

idén háromszor többet rendel és finan-

szíroz az önkormányzat – mondta Sza-

bó Rebeka. – Ez nem kötelező szolgálta-

tás a hivatal részéről, hiszen a zsákok 

meg is vásárolhatók bárki számára, de 

szeretnénk, ha az összegyűjtött zöldhul-

ladék nem az árokparton ledobva, ha-

nem rendeltetésszerű helyére kerülne. 

Reméljük, így az avarégetés is kevesebb 

lesz, hiszen az nemcsak tilos, de veszé-

lyes és környezetszennyező is.   

Zugló környezetvédelemért felelős al-

polgármestere hozzátette, ugyan jövőre 

is biztosítanak zöldhulladékgyűjtő zsá-

kokat a kerületieknek, de évről évre ke-

vesebbet szeretnének rendelni. Az ön-

kormányzatnak ugyanis az a célja, hogy 

minél előbb és minél többen áttérjenek 

a komposztálásra.

– Környezettudatosabb és költségha-

tékonyabb megoldás – folytatta Szabó 

Rebeka –, hiszen nincs elszállítási költ-

ség, és a talajt is táplálja a visszaforga-

tott komposzt. Ennek népszerűsítése 

érdekében tavaly komposztprogramot 

hirdettünk, amelynek során már több 

mint nyolcszáz komposztládát osz-

tottunk ki ingyenesen a zuglói lako-

soknak. Az akciót jövőre is folytatjuk, 

hosszú távú terveink között pedig az 

szerepel, hogy a panelházaknál is le-

gyenek komposztládák.

  

Forrai-Kiss Krisztina

Huszonnégyezer zöldhul-

ladékgyűjtő zsákot osztott 

ki idén ősszel Zugló Ön-

kormányzata a kerületi la-

kosoknak. Szabó Rebeka  

környezetvédelemért felelős 

alpolgármestertől megtud-

tuk, jövőre évről évre szeret-

nék csökkenteni ezt a meny-

nyiséget, mert céljuk, hogy  

a lakosok minél előbb áttérje-

nek a komposztálásra.    

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.

5. rész – Így takaríthatunk meg legtöbbet az árammal!

Bár a rezsicsökkentésnek köszönhetően valamelyest csökkentek az áramszámlák, de ne feledkezzünk meg azokról a praktikákról, amik még lejjebb szoríthatják a kiadásainkat.

Mosás: Alap, hogy a háztartásban használt konyhai gépek és szórakoztatótechnikai eszközök fogyasztási besorolása „A” vagy „A+” vagy „A++” legyen lehetőleg. Mindemellett érdemes 
odafigyelni azok használatára is. A mosó- és mosogatógépek is fogyaszthatnak sokat, ha félig megpakolva használjuk azokat. A mosni-, mosogatnivaló ruhákat/tányérokat/poharakat erős 
szennyezés esetén áztassuk elő, így nem kell extra erős programot választani.
Szárítófunkciós mosógép vagy szárítógép vásárlása előtt gondoljuk meg, hogy valóban szükségünk van-e rá. Ha erkéllyel, terasszal, kerttel rendel-
kezünk – és az nem poros –, érdemes inkább lemondani róla, mintsem feleslegesen csatasorba állítani egy pluszgépet. Porszívónál érdemes sűrűn 
üríteni a porzsákot és kimosni a légszűrőbetétet, így sarkallhatjuk készülékünket a nagyobb szívóerővel történő munkára. 

Konyha: Főzésnél rengeteg energiát megtakaríthatunk a kuktával és néhány jó hővezető képességgel rendelkező acéledénnyel. Vízforralásnál 
tegyük rá az edényre a tetejét, így kevesebb energiával, hamarabb felforr a víz. A gázláng vagy a főzőlap izzó része ne érjen túl az edény alján, mert 
így energiát pocsékolunk el. A meleg/langyos ételt soha ne tegyük be a hűtőbe. A mélyhűtőt bizonyos időközönként engedjük le, így megelőzzük  
a befagyását. A fagyasztóból kivett ételeket a hűtőszekrényben hagyjuk kiengedni, így hasznosítani lehet a belőle áradó hidegenergiát! 

Szórakoztatóelektronika: A hagyományos számítógép-monitorok felett eljárt az idő: a régi monitorokat érdemes lecserélni a mostanság divatos 
lapos LED-képernyőkre, ugyanis ezek töredékét fogyasztják (és kisebb helyet foglalnak, de ez már inkább lakberendezési szempont). Ha nem 
használjuk a gépet, érdemes azt hibernált állapotra tenni, így kevesebbet fogyaszt. Éjszakára kapcsoljuk ki és húzzuk ki a konnektorból, így nem 
fogyaszt, amikor amúgy sem használjuk. Asztali gépnél a kapcsológombos elosztó erre tökéletesen megfelel, nem kell hajlongani és rángatni  
a zsinórt a falból. A tévé–DVD–házimozi triumvirátus fogyasztása szintén meghálálja, ha éjjelre egy billenőkapcsoló segítségével áramtalanítjuk  
a készenléti üzemmód alól. A mostanában divatos lapos tévéknek elég nagy fogyasztásuk van, nem szerencsés „háttér-televíziózás” funkcióban 
használni huzamosabb ideig. 

Világítás: A legfontosabb alapszabály, hogy amelyik lámpát lekapcsoljuk, az nem fogyaszt! Ha nem tartózkodunk az adott helyiségben, akkor 
egyetlenegy mozdulattal megszüntethető a felesleges árampazarlás. Gondoljunk csak bele, ugyanúgy folyatnánk a vízcsapot, mint ahogyan égve 
hagyjuk a nem használt szobában a lámpát? Természetesen a neonnál és az energiatakarékos égőknél is ez az elmélet érvényesül, hiszen ezek 
keveset fogyasztanak, igaz, csak akkor, ha már bemelegedtek. Ellenben nem minden funkcionál jól az energiatakarékos égő: azokban a helyisé-
gekben ahol ritkán és rövid ideig tartózkodunk, ne tegyünk energiatakarékos égőt. Mire a megfelelő hatékonysággal kezdene működni, addigra 
újra lekapcsoljuk. Ilyen lehet a kamra, a spájz és a toalett. Az izzócserék során nézzünk utána, hogy az adott helyiségben alkalmazható-e megfelelő 
LUMEN-értékkel bíró LED-izzó. Ehhez vegyünk igénybe olyan szakértőt, aki a világítástechnikára szakosodott. (Meleg fehér vagy hideg fehér, 
mennyi és milyen típus jó a foglalatba, stb.) Egy ilyen komplex világítástechnikai korszerűsítés nem olcsó, egyszeri kiadás, viszont hosszabb távon 
többszörösen megtérül. (~90 százaékos megtakarítást lehet elérni a világításra fordított energiaköltségekből, az üzemidejük ezeknek az izzóknak 
sokkal hosszabb, és nem érzékenyek a le- és felkapcsolásra.)

 

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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Számos tényező lehet az oka annak, 

hogy a vártnál sokkal hamarabb indul 

meg a szülés. Török Ágnesnél HELLP- 

szindróma lépett fel, emiatt első kisfia, 

Máté a 34. héten jött a világra. Szeren-

csések voltak, másfél hét után hazame-

hettek a kórházból, és nem is gondoltak 

arra, hogy a második baba is koraszülött 

lehet, hiszen figyeltek a szindróma jeleire.  

Csakhogy méhsövény miatt Peti a 30. 

héten született, vele 27 napig kellett 

kórházban lenni. Ágnes, amint lehetett, 

mindkét fiát szoptatni kezdte, a gyere-

kek több mint egy évig kaptak anyate-

jet. A kicsik nem károsodtak, Máté hat 

hónapos korára ugyanolyan fejlett volt, 

mint társai, és öccse sem maradt le. Bár 

Peti kétéves elmúlt, amikor beszélni 

kezdett, nem bizonyított, hogy ez azért 

volt, mert koraszülött. 

A perinatológiai, vagyis a születés körü-

li ellátásnak köszönhetően mára jelen-

tősen csökkent a koraszülött-halálozások 

száma. Ebben a babák érettségét fokozó, 

már a magzati korban beadott gyógy-

szereknek és a születés utáni ápolásnak, 

gondozásának nagy szerepe van.

Amint lehet, anyatejjel kell táplálni 

ezeket a csecsemőket – hangsúlyozta  

dr. Gyarmati Béla, az Uzsoki Utcai Kór-

ház szülészet-nőgyógyászati osztályának 

főorvosa. – Ezt meg lehet tenni cumis- 

üvegből, szívószállal vagy kiskanállal. 

Kiemelkedő fontosságú még az anya 

közelsége: nem szabad, hogy mindig az 

inkubátorban legyenek a babák – tet-

te hozzá. A koraszülés lehet anyai vagy 

magzati eredetű, de minden kiváltó ok 

nélkül is előfordulhat, ám a kockázatokat 

minimálisra csökkentve, továbbá rend-

szeres orvosi vizsgálatokkal kivédhetők 

a koraszülést kiváltó tényezők. – Van-

nak alacsonyabb és magasabb kockázati 

faktorok (szülészeti adatok a családban, 

egyéb betegségek, testalkat, életvitel), az 

egyik legnagyobb rizikótényező azonban 

a dohányzás, de fontos egyebek mellett  

a pszichés és testi terhelés optimalizálása 

is – magyarázta dr. Gyarmati Béla.

A már amúgy is hátrányból induló ko-

raszülöttek fejlődése lassabb, de meg-

felelő utókezeléssel, rehabilitációval 

behozhatják lemaradásukat. 

potos

Egészség

Kevesebb koraszülött baba hal meg
Hazánkban átlagosan nyolc-tíz százalékkal több baba születik meg a 24. és a 36. hét előtt, mint az Eu-

rópai Unió más országaiban. S bár a koraszülöttek száma az elmúlt években nem csökkent, kevesebb 

csecsemő hal meg azért, mert idejekorán vagy kis súllyal (500–2500 gramm között) jött a világra.


Véradás lesz 2016 december 12-én, hétfőn, 9-14 óra kö-
zött a Házasságkötő Teremben (Pétervárad u. 11-17.)

Mindenkit vár a Magyar Vöröskereszt  
és a Zuglói Önkormányzat
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Ezúttal is a Polgármesteri Hivatal házasságkötő 

termében találkoztak a kerületi kapitányság ve-

zetői a zuglóiakkal. 

– A BRFK fontosnak tartja a lakossággal való 

kapcsolattartást, amit évente kétszer, ezeken a 

fórumokon is erősíteni kívánunk – mondta Vára-

di Attila rendőr alezredes, a zuglói kapitányság 

megbízott vezetője. 

Az ilyen lakossági fórumok elsősorban az idő-

sebb korosztály számára fontosak. Így volt ez a 

november 10-i eseményen is, ahol ennek meg-

felelően az idős korosztályt érintő problémák, a 

trükkös tolvajok és a nyaklánckitépők kerültek 

terítékre. A Zuglóban működő szervezetek közül 

pedig a Tábornok utcában található Tiszta Jö-

vőért Alapítvány képviseltette magát, melynek 

köszönhetően a prevenció fontossága is bekerült 

a novemberi fórum témái közé.                          RT

Egy a fővárosban dolgozó kecske-

méti építőipari cég munkatársai 

jelezték szeptember 29-én a zug-

lói rendőrkapitányságnak, hogy 

az ’56-sok terén leparkolt Volks-

wagen Transporter típusú kiste-

herautójuk eltűnt a helyszínről. A 

kerületi rendőrök a BRFK bűnügyi 

bevetési osztályának munkatársai- 

val közösen megjelentek egy pest-

szentimrei családi háznál, ahol a 

garázsban rá is bukkantak a kere-

sett járműre, melyet az elkövetők 

néhány óra alatt – láthatóan sietve 

– szinte darabokra bontottak.

A műhelyben a lecsupaszított Transpor-

ter mellett számos más, bűncselekmény-

re utaló nyomot találtak. Az udvaron egy 

másik kisteherautó is állt, melyen sem a 

rendszám, sem a festés nem az eredeti 

volt. Ez utóbbi olyannyira frissnek bi-

zonyult, hogy még ragadt. A rendőrök 

a helyszínen elfogtak egy szerelőruhás 

férfit, aki állítólag semmit sem tudott a 

járművekről, őt állítólag a ház tulajdono-

sa bérelte fel a Széll Kálmán téren, és ő 

adott alkalmi munkát neki. A családi ház-

ban tartózkodó nők „sem tudtak” semmit 

az autóbontóról, és az sem tűnt fel nekik, 

hogy az autók csak befelé jöttek a mű-

helybe, onnan sohasem távoztak. Mint 

ahogy az sem zavarta őket, hogy a tera-

szukat is beborították az olajos alkatré-

szek. A tudatlanságukat annak ellenére is 

fenntartották, hogy az egyik nőt néhány 

hete éppen a frissen festett Transporter-

rel állították meg a zuglói rendőrök, és 

bírságolták meg. A rendőrök a négy nőt 

és a férfit is előállították a kerületi kapi-

tányságra, ahol mindannyiukat orgaz-

daság bűntettével gyanúsították meg. A 

férfit azóta már előzetes letartóztatásba 

helyezték. 

A pestszentimrei esettel párhuzamosan 

– pontosabban néhány nappal korábban 

– egy XXII. kerületi zugbontót is felszá-

moltak a rendőrök, ahol szintén Trans-

portereket bontottak az elkövetők. A két 

telephely megszüntetése óta egyetlen 

ilyen típusú autót sem tulajdonítottak el 

a fővárosban.                Riersch Tamás

Közbiztonság

Az esetről értesülve a Zuglói Szociális Szol-

gáltató Központ (ZSZSZK) a Facebook-ol-

dalán azonnal figyelmeztette az időseket. 

– A közelmúltban egy magát önkormány-

zati dolgozónak kiadó nő keresett fel egy 

idős hölgyet, hogy készpénzt hozott neki 

gyógyszertámogatásra, amit a nyugdíj-

szelvénye ellenében adhat át – tájékozta-

tott Gyügyeiné Tamás Viktória, a ZSZSZK 

intézményvezetője. Hozzátette: a szép-

korú asszony ilyet nem tudott mutatni, 

ezért a nő nem adta át az ígért pénzt, 

viszont aláíratott vele egy papírt. Hogy 

azon mi szerepelt, nem tudni! Mielőtt az 

idegen távozott, bejelentette, a néni ha-

marosan karácsonyi csomagot fog kapni.

– Lényeges tudni, hogy az önkormányzat 

munkatársai váratlanul nem keresik fel  

a lakosokat, készpénzt sem visznek sen-

kinek – hangsúlyozta az intézményveze-

tő, megjegyezve: gyógyszertámogatást 

a rászorulók egyéni kérelmük alapján 

kaphatnak, karácsonyi csomagot pedig 

az önkormányzat kizárólag az ellátásban 

részesülőknek ad.

A trükkös lopás sajnos meglehetősen 

gyakori bűncselekmény. A hiszékeny-

ségre építők tárháza szinte kifogyha-

tatlan. A gyógyszertámogatásra hozott 

pénzzel trükközés még új Zuglóban.   

– Készpénzt sem a hivatalos szervek, sem 

a közszolgáltatók, sem a kereskedelmi 

és egyéb cégek képviselői nem visznek 

senkinek. A jogosultak pénzét átutalják, 

vagy a postás viszi ki – ezt már Váradi 

Attila rendőr alezredes, a zuglói rendőr-

kapitányság vezetője mondta. Hozzáfűz-

te: aki bárkit azzal hiteget, hogy pénzt 

hozott neki, az ingoványos talajon jár, 

az ilyet el kell küldeni, és tárcsázni kell 

a 112-t vagy a Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft. (ZKNP) ügyeletét. 

– Fontos, hogy az idősek a különböző 

furfanggal próbálkozókat ne engedjék 

be a lakásukba, mert ha a trükkös tolvaj 

az ajtón belülre kerül, már nem tudnak 

segítséget kérni – magyarázta Zugló 

rendőrkapitánya, aki mindenkinek azt 

tanácsolta, hogy ismerjék meg a Szom-

szédom a rendőr programot. Jegyezzék 

fel vagy mentsék el a telefonjukba a kör-

zeti megbízottjuk telefonszámát. Szük-

ség esetén azonnal hívják fel őket, vagy 

küldjenek nekik SMS-t. 

Papp Dezső 

Készpénzes gyógyszertámogatást ígért, közben lopott
Az időseket megtévesztő, magát önkormányzati dolgozónak kiadó trükkös tolvaj jelent meg Zuglóban.  

A Zsuzsaként bemutatkozó nő azt állította kiszemelt áldozatának, hogy készpénzt hozott neki gyógyszertá-

mogatásra. A szépkorú hölgy beengedte lakásába a csalót.

Két Transporter-bontót is felszámoltak Közbiztonsági 
fórum a kapitánnyal
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Most nyílt ZUGLÓI RÉGISÉG BOLT (Thököly út 
114.) vásárol régi bútorokat, festményeket, antik 
tárgyakat, hagyatékot, borostyánt és ezüsttár-
gyakat. Magas készpénzfizetéssel. Tel: 06-70-
425-56-69. 

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes 
felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, asz-
tali, fali- és zsebórákat, bronz-és ezüsttárgya-
kat, Herendi, Zsolnai, Hummel, Kovács Margit 
porcelánokat, kitüntetéseket, képeslapot, régi 
pénzeket, borostyán-korall és antik ékszere-
ket, régi bizsukat, lakberendezési tárgyakat és 
hagyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 
15. kerület, Páskomliget út 8. (Újpalotai vásár-
csarnokkal szembe). Tel: 605-70-75, 06-30-9-
210-915.

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.

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Családi és gyerek so-
rozatokból októberben 20%. novemberben 10% 
engedményt adunk! Ajándék fotóalbummal! Tar-
jánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért búto-
rokat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, 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 köny-
veket, papír régiségeket-plakát, képeslap, térkép-
CD-ket, hanglemezeket, DVD-ket. Készpénzért. 
Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

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

Vaszary János, Szőnyi István, Márffy Ödön, 
Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry József, Ká-
dár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger Armand, 
Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sán-
dor FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT keressük 
megvételre készpénzért. NEMES GALÉRIA: 1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3., Tel: 06-30-
949-29-00, nemes.gyula@nemesgaleria.hu

KASTÉLYOL 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

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmunkás 
vállal lépcsőházak, pincék, tárolóhelységek,épületek 
külső és belső festését, számlaképesen. Tel: 06-30-
609-4294

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

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hív-
jon. Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlat-
tal. Tel: 06-20-318-25 98. 

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 hatá-
ridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, 
szalagfüggöny-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

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

Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű könyve-
ket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, 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 kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkü-
letes lábak szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS 
AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos számom-
ra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, RE-
FLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, 
cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden be-
tegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

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

60 perces Thai Talpmasszázs 3500 forintért Zug-
lóban! Tudta, hogy a talpmasszázs jó hatással van 
a belsőszerveink állapotára is?  Telefonos bejelent-
kezés szükséges: 0670-337-0057 Masszázs Ener-
gia Stúdió 14. kerület Beckó u. 26. 

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

Szolgáltatás

Könyv

Egészség, életmód

Ingatlan

Egyéb

Régiség

Redőny, reluxa

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

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)

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, parket-
tacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 
360-23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tape-
tazas.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, galé-
riák 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

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

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.

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/há-
zakat 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

Számítógép

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Hirdetések 
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Az egy évvel ezelőtt elhunyt dr. Feny-

vesi Csaba nemcsak a páston, hanem 

sportvezetőként, illetve orvosként és 

rákkutatóként is egyedülálló életművet 

hagyott maga után. 1958-tól volt a BVSC 

sportolója, és egészen a haláláig hűséges 

maradt egyesületéhez. A BVSC-Zugló úgy 

döntött, hogy egy bronz mellszoborral 

állít emléket a klub történelme egyik leg-

kiemelkedőbb alakjának. Gábor Emese 

szobrászművész alkotása egyben az első 

eleme annak a Szőnyi úti szoborpark-

nak, amellyel a zuglói klub az egyesület 

legnagyszerűbb sportolói és vezetői előtt 

kíván tisztelegni.

– Zugló számára mindig is fontos lesz az 

egyesület – mondta Karácsony Gergely 

polgármester –, amely ma is rengeteg 

zuglói gyereknek biztosít sportolási lehe-

tőséget. Bízom benne, hogy az itt felnövő 

tehetségekből is lesz majd olyan nagy 

sportoló, mint amilyen nagy sportoló dr. 

Fenyvesi Csaba volt.

Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke 

történelmi jelentőségűnek nevezte a no-

vember 9-i szoboravatást. 

– Az elmúlt évek dinamikus fejleszté-

seinek köszönhetően a klub ma már 

azon a szinten van, hogy megengedheti 

magának, hogy a legendáival is méltó-

képpen foglalkozhasson. A jövő építése 

érdekében pedig a múlttal is foglalkozni 

kell. – tette hozzá a BVSC-Zugló elnöke,  

orsszággyűlési képviselő.

                             (riersch)

Fenyvesi Csaba visszatért a Szőnyi útra
Dr. Fenyvesi Csabáról, a BVSC-Zugló háromszoros olimpiai és világbajnok párbajtőrözőjéről, az egyesü-

let és az egész magyar sportélet kiemelkedő alakjáról készült a zuglói sportegyesület szoborparkjának 

első műalkotása. A november 9-i szoboravatáson részt vett dr. Szabó Tünde, az Emmi sportért felelős 

államtitkára, Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke és 

Szatmáry Kristóf, a zuglói klub vezetője.

Kevés magyar labdarúgó van, aki 

arra volt képes, mint Puskás Fe-

renc. Egy fiatal zuglói fociedző, 

Varga Péter most ezzel a dicső tet-

tel büszkélkedhet.

– Hogy jön ide Puskás?

– Ő volt az első és utolsó magyar férfi 

labdarúgó, aki Bajnokok Ligáját vagy  

az elődjének számító BEK-et nyert. (Azó-

ta ilyen eredményre csak Jakabfi Zsanett, 

a Wolfsburg magyar játékosa volt képes 

2013-ban és 2014-ben. – A szerk.) Nagyon 

nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy ne-

künk végre sikerült ez a bravúr.

– Mariborban az 5+1-es minifutball 

Bajnokok Ligáját nyertétek meg az 

Aramis Mad Dogs színeiben. A közvé-

lemény viszonylag keveset tud erről 

a játékról.

– Az 5+1-es foci egyre népszerűbb a vi-

lágon. A szomszédos országokban már 

nagyon komoly presztízse van. Az első 

Bajnokok Ligája döntőjében 27 ország 

68 csapata szerepelt. Mi, magyarok há-

rom együttessel képviseltettük magun-

kat. Az eseményre komoly tornákon 

kellett kvalifikálnunk. 

– Ezek szerint ennyire jók vagyunk a 

kis pályán?

– Ahogy a futsalban, úgy az 5+1-es foci-

ban is egyre jobb eredményeket érünk 

el. Ennek ellenére nem mi voltunk a BL 

esélyesei. A döntőbeli ellenfelünk, a ro-

mán Juventus Sibiu például a komplett 

román válogatottal ért fel. Ennek elle-

nére büntetőkkel győzni tudtunk elle-

nük, így elsőként mi szerezhettük meg 

a trófeát. Jövőre mindenképpen szeret-

nénk megvédeni a címünket.

– Örültek a tanítványaid a sikernek?

– A BVSC-Zuglóban nem terjesztettük 

a BL hírét, az edzőkollégák azonban 

természetesen gratuláltak. A gyerekek 

közül csak néhányan tudtak erről az 

eseményről. 

– Pedig nem mindegy, hogy immár 

egy BL-győztes szakember mutatja be 

nekik a gyakorlatokat.

– A legfontosabb, hogy mindez a klub 

hírnevét öregbítse. A futball csapatjá-

ték, és itt, a BVSC-nél is a csapatmunka 

a legfontosabb.

Varga Péter egy éve oktatja az U10-es 

korosztályt a Szőnyi úton. Az édesapja, 

Varga István a BVSC labdarúgó-szakosz-

tályának szakmai vezetője, Péternek 

egy ikertestvére van – ifjabb Varga Ist-

ván –, aki szintén tagja volt a BL-győztes 

csapatnak. Péter a Goldballban kezdte 

a pályafutását, játszott az MTK és a III. 

kerület csapatában, de 18 évesen egy sé-

rülés miatt felhagyott az aktív játékkal. 

Azóta visszatért a pályára, tagja a BVSC- 

Zugló BLASZ II-ben szereplő csapatának, 

illetve az Aramis Mad Dogsban kispályá-

zik. Ahogy az eredmény mutatja, nem 

kispályás szinten. A maribori BL-ben 

négy találkozón szerepelt, és ezeken egy 

gólt szerzett.                Riersch Tamás

Puskást koppintottákHíres bajnokunk
Negyedik alkalommal rendezték meg Százha-

lombattán a Magyar Úszó Hírességek Csarno-

kának beiktatási ünnepségét november ötödi-

kén. A rendezvényen Littomeritzky Máriát is 

taggá avatták.

Littomeritzky Mária Szegeden kezdte spor-

tolói pályafutását, majd 1949-ben a fővárosi 

BVSC-be igazolt, ahol Sárosi Imre irányítot-

ta edzéseit. Legnagyobb sikereit, az 1952-es 

olimpiai, valamint az Európa-bajnoki címet, 

illetve az 1954-es budapesti főiskolai világ-

bajnokságon elért győzelmeit is a zuglói klub 

színeiben aratta. Kislánya születését követően 

1959-ben vonult vissza a versenyzéstől, egy 

darabig gyógyszerészként dolgozott a MÁV-

kórház patikájában, majd edzőként tért vissza 

a Szőnyi útra, ahol évtizedeken át foglalkozott 

a fiatalokkal.                                                      RT
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