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Állati hétvége
Tulajdonosaiknak rendszerint örö-

met okoznak, azonban könnyen lehet, 

hogy a lakóközösség egy része inkább 

bosszúsággal gondol a kisállatokra.  

A lakásban élő kutyák, macskák és 

madarak tartása komoly felelősség is: 

a gazdáknak kell gondoskodniuk ked-

vencük tisztaságáról, egészségéről, sőt 

játékos neveléséről is.                      11. oldal

Civil ünnep
Szórakoztató programok, különféle ta-

nácsadások és szűrővizsgálatok is vár-

ták az idei „Civilek uccája” résztvevőit, 

akik számos zuglói szervezettel és egye-

sülettel is megismerkedhettek az érdek-

lődők. Tóth Csaba, Zugló országgyűlési 

képviselője azt mondta:  a kerület életé-

ben fontosak a civil szervezetek, hiszen 

közösségeket építenek.                    8. oldal

Hivatalban az új jegyző
Februárban vette át aljegyzői kinevezé-

sét, de akkor még nem gondolta, hogy 

szeptembertől jegyzőként folytatja te-

vékenységét Makranczi László. Beik-

tatási ünnepségén Karácsony Gergely 

polgármester azt mondta: az új jegyző 

személyével kapcsolatosan széles kon-

szenzus alakult ki a képviselő-testület 

tagjai körében. Ez azért fontos, mert 

a jegyző egy biztos pilléreken álló híd 

szerepét tölti be a testület és a hivatal 

között: azt biztosítja, hogy amit a politi-

ka elhatároz, azt a szakemberek meg is 

tudják valósítani.             

  5. oldal

Új lakbérrendszer is készülhet Zuglóban
Egyre kevesebb család képes megfizet-

ni a folyamatosan emelkedő albérle-

tárakat, ezért sokan érdeklődnek ön-

kormányzati bérlakás után – mondta 

lapunknak Szabó Rebeka alpolgármes-

ter, aki szerint egy állami bérlakásprog-

ram sokat enyhíthetne a problémán. 

Ennek hiánya viszont komoly terhet 

jelent az önkormányzatoknak, mert 

önerőből kell segíteni a rászorulókon. 

A kerületnek jelenleg 2677 önkor-

mányzati tulajdonú lakása van, amiből  

467 áll üresen. Nagy részük rossz mű-

szaki állapotú, ezért nem hasznosítható.  

A képviselő-testület 383 lakást jelölt ki 

szanálásra. Zuglónak egyébként 2011 és 

2016 júniusa között lakásértékesítésből 

708,3 millió forint bevétele származott, 

aminek csak a töredékét fordították in-

gatlanfelújításra. 64,6 millió forintból 

43 lakást renováltak. Közben önkénte-

sek és támogatók közreműködésével is 

zajlik bérlakás-felújítás, azúttal az Er-

zsébet királyné útján. Az alpolgármes-

ter emlékeztetett: további források kel-

lenek ahhoz is, hogy a képviselő-testület 

közelmúltban hozott döntése alapján 

évente száz új önkormányzati bérlakás 

épülhessen Zuglóban. A lakbérrend-

szert azonban már közben elkezdik fe-

lülvizsgálni, hogy az új egységes legyen, 

és a valósághoz igazoldjon.    3., 5. oldal
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Ötven kiló szőlőt 
préseltek ki

Inkubátor  
az Uzsokiban

Kertünk kincsei címmel szervezett ismeret-

terjesztő programot a kerületi óvodásoknak 

és kisiskolásoknak a Zuglói Kertbarátok Köre 

(ZKK). Csaknem négyszáz gyereket fogadtak  

a must- és lekvárkóstolással egybekötött be-

mutatón a Zuglói Civil Házban. 

– Célunk, hogy minden kerületi kisgyerek 

megismerje a kertekben található növényeket, 

zöldségeket. Idén kerekesszékes látogatóink 

is voltak – mondta Várfoki Tibor, a ZKK elnö-

ke. Az ismereteket különleges bemutatókon 

keresztül adták át a gyerekeknek: különböző 

gyümölcsökből, virágból készült lekvárokat 

kóstolhattak, dughagymákat ültethettek,  

és mustot is ihattak. Ötven kiló szőlő levét pré-

selték ki a helyszínen. 

– Ismerem ezt a szerkezetet – kiáltott fel 

Levi, aki csoporttársaival a Hétszínvirág Óvo-

dából sétált át a bemutatóra. – A régi ovimban 

ilyennel készítettünk almamustot. 

Az óvodások számára rajzversenyt is ren-

deztek. A legjobb kerttel, kerti növényekkel 

kapcsolatos alkotásokat kiállították a Zuglói 

Civil Házban.  

A szervezők is kaptak ajándékot, ugyanis  

a Zuglóiak Egymásért Alapítvány kerti esz-

közöket – slagot, sövényvágót, ásót – adott 

át a kertbarátoknak.                                     FKK

Szeptemberben helyezték üzembe az élet-

mentő inkubátort a kórház Róna utcai bejárata 

mellett. A krízishelyzetbe került édesanyák 

anonimitásukat megőrizve használhatják  

az éjjel-nappal igénybe vehető eszközt, ami fű-

tött, biztonságos környezetet nyújt az újszülöttek  

számára. Az intézményben jelzőrendszert 

dolgoztak ki: a baba elhelyezésétől számít-

va öt perc múlva érkeznek az inkubátorhoz  

az újszülöttosztály munkatársai, akik felviszik 

a kisbabát az osztályra, megvizsgálják, és el-

látják. Az életmentő berendezésben talált cse-

csemők elhelyezéséről vagy örökbe adásáról  

a gyámhivatal gondoskodik.                        Potos

Teakoncert  
nyugdíjasoknak 

Nyugdíjasoknak rendezett komolyzenei 

koncertet szeptember utolsó szombatján 

a Zuglói Filharmónia. A hangverseny a ha-

gyományos Teakoncert sorozat évadnyitó 

előadása volt.  A rendezvény tízéves múlt-

ra tekint vissza a kerületben. A közönséget  

a filharmónia minden előadáson teával  

és aprósüteménnyel várja.    

A Zuglói Szent István Zeneházban megtartott 

koncerten először Balog Benedek lépett a szín-

padra, aki tízéves kora ellenére már több zenei 

fesztivál győztese. Jakab Emőke zongorakísére-

tévelegy Breval-szonátát adott elő. Őt Balog Nella 

követte, aki Davidov A szökőkútnál című művét 

játszotta gordonkán Alexa Júlia zongorakísé-

retével. Ezután Dolfin Benedek csellókoncertje 

következett, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem rendkívüli tehetségek osztályában ta-

nul. A Teakoncerten Homor Zsuzsanna zongora- 

aláfestésével Popper Magyar rapszódiájával  

szórakoztatta a közönséget. 

A csellisták után hegedűszámmal folytatódott 

a műsor. Miklós Annamária Mendelssohn E-moll 

hegedűversenyének I. tételét játszotta el. Zongo-

rakísérője Szabadfi Mónika volt. Utána a Zene- 

akadémia hallgatója, Dolfin Balázs Bach D-dúr 

Allemande zeneművét adta elő gordonkán, majd 

a szintén gordonkás Zheng Yuan Qi lépett a szín-

padra, és Alexa Júlia zongorakíséretével Pagani-

ni Mózes-fantáziáját mutatta be. A Teakoncertet 

a számos díjat nyert Vavrinecz András fellépése 

zárta. Hegedűjén Szabadfi Mónika zongorakísé-

retével Wieniawski Románc és Rondo című műve 

csendült fel. A hangversenyt Zelinka Tamás 

zenetanár vezette, aki a saját játékával is 

színesítette a programot.                         PaD

A Róna utca–Varsó utca sarkán lévő kis 

területet évek óta virágok díszítik. Be-

góniák és árvácskák váltják itt egymást 

az évszakok szerint. 

– A néhány évelő növényt, a vízfüveket 

azért kértem, hogy az ültetések közötti 

átmeneti időszakban is díszítse valami 

a teret – magyarázta Szabó Rebeka. 

Az ültetésben részt vett Baracskai 

Gábor, a Zuglói Zrt. vezérigazgatója, 

Baranyai Zsolt, a zrt. városüzemelte-

tési osztályvezetője, valamint Szabó 

Rebeka és Hajdu Flórián alpolgár-

mesterek, illetve Karácsony Gergely.  

A polgármester lapunknak azt mondta,  

a közeljövőben közösségi teret akar-

nak létrehozni a területen.  – Növelni 

szeretnénk a zöldfelületet, és egy ki-

sebb kávézót is tervezünk ide – fűzte 

hozzá a polgármester. 

– Voltak már elképzelések régebben 

is, de most egy észszerűbb koncepción 

dolgozunk – mondta Hajdu Flórián. – 

Reméljük, novemberben már a testület 

elé kerülhetnek a tervek, és tavasszal 

elkezdődhet a beruházás.            Forrai

Kakaós csigával, pogácsával, kávé-

val, kakaóval kínálták a bringásokat 

az autómentes napon. Az önkor-

mányzat idén is csatlakozott a Ma-

gyar Kerékpárosklub Bringás reggeli 

programjához – csaknem háromszáz 

adag reggeli fogyott el a Thököly és  

a Stefánia út kereszteződésében.

Az ételen és italon kívül apró ajándékok-

kal – kulacs, esernyő, jegyzetfüzet, látha-

tósági pánt, toll, termobögre, színes ce-

ruza – lepték meg a résztvevőket, akiket 

bár nagyon meglepett a megmozdulás, 

örültek az akciónak. Simon Szilvia és csa-

ládja rendszeresen biciklizik, azt mondta, 

feldobja a napjaikat a sport. Góbor Ferenc 

szerint a bringások nemcsak hogy gyorsab-

ban közlekednek, de a környezetüket sem 

károsítják, és még egészségesebbek is. 

Szabó Rebeka alpolgármester a helyszí-

nen elmondta, hogy pályázatot nyertek 

biciklitámaszok telepítésére, amelyeket 

várhatóan tavasszal helyeznek majd ki. 

– A Magyar Kerékpáros Klubbal közösen 

dolgozunk a kerület biciklis stratégiáján, 

valamint a fővárossal is egyeztetünk –  

közölte az alpolgármester.                       PR

Közösségi tér a Varsó utcánál

Együtt reggeliztek a bringások

Ezerötszáz árvácskát és három örökzöld vízfüvet ültettek el az önkor-

mányzat vezetői és a Virágzó Zugló képviselői a Róna utca–Varsó utca 

sarkánál. A területen később közösségi teret akarnak kialakítani. 

A következő Teakoncert december 
10-én lesz. A szervezők 2017-ben 
március 4-én és május 13-án várják 
a Zuglói Szent István Zeneházban  
a komolyzene iránt érdeklődő nyug-
díjasokat, akik jelképes összegért, tíz 
forintért válthattak jegyet. Mindegyik 
előadás 15 órakor kezdődik. 
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A lakásgazdálkodás helyzetéről szóló átfogó 

tájékoztató elkészítésével májusban bízta 

meg a képviselő-testület a jegyzőt.  

Alacsony komfortfokozat

Makranczi László beszámolója szerint a ke-

rület tulajdonában jelenleg 2677 lakás és 117 

lakóépület van. A lakások 54,8 százalé-

ka önkormányzati, 45,2 százaléka ve-

gyes tulajdonú épületben található. Az 

önkormányzati bérlakások kétharma-

da összkomfortos, illetve komfortos. A 

lakások egyharmada ugyanakkor ala-

csonyabb komfortfokozatú lakás, me-

lyek 17,93 százaléka komfort nélküli. 

A bérlők 61,9 százaléka szociális, 37,15 

százaléka költségalapú lakbért fizet. A lakók 

20,59 százaléka határozott idejű, 79,41 szá-

zaléka határozatlan idejű bérleti szerződés-

sel rendelkezik.

Sok az üres lakás

A 2677 önkormányzati tulajdonú lakásból 

jelenleg 2210 hasznosított, 467 üresen áll. 

206 lakásban pedig jogcím nélküli lakás-

használók élnek. Közülük sokan határo-

zott idejű szerződésük lejártával váltak 

jogcím nélkülivé. Az üres lakásoknak csak  

a 7,28 százaléka hasznosítható. A fennma-

radó 433 lakás leromlott műszaki állapota, 

illetve a bérbe adáshoz szükséges felújítá-

sokra vonatkozó önkormányzati döntés hi-

ányában áll üresen.

A képviselő-testület 383 lakást jelölt ki sza-

nálásra leromlott állapota miatt. A lebon-

tandó lakóépületekben 213 lakott lakás van. 

Ezek közül 178-nak jogcímes, 35-nek jogcím 

nélküli bérlője van.  

Az önkormányzati tulajdonú lakások  

és egyéb helyiségek értékesítését egy 2004 

júniusában hozott rendelet szabályozza.  

Zuglónak 2011 és 2016 júniusa között lakás- 

értékesítésből 708,3 millió forint bevé-

tele származott. Ennek csak a töredékét,  

64,6 millió forintot fordítottak bérlakás-fel-

újításra, amiből 43 lakást renováltak. 

Jövedelemvizsgálat a bérlőknél

Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik 

közép- vagy hosszabb távú bérlakás-felújí-

tási tervvel. A ZVK Zrt. ugyan évente készít 

felújítási, szanálási javaslatot, viszont ennek 

megvalósítása a képviselő-testület által meg-

szavazott pénzkeret függvénye. 

Bár az önkormányzati tulajdonú lakások 

lakbérét több rendelet is szabályozza, azok 

csak részben érvényesülnek. Például lakbér- 

felülvizsgálat évek óta nem volt. Az előrelé-

pés érdekében az új lakbér- és lakbértámo-

gatási rendszert 2017 júniusáig kell kialakí-

tani. Ehhez a bérlők jövedelemvizsgálatát 

még az idén el kell végezni.  

Számottevő a kintlévőség

Az önkormányzat 2014 márciusa 

és 2016 júniusa között a lakók felé  

1,5 milliárd forint bérleti és használati 

díjat számlázott ki, ebből viszont csak  

912 millió folyt be a kasszába. 

A bérlőknek a lakbéren felül egyebek 

mellett szolgáltatási és közüzemi dí-

jat is kell fizetni. A korábban kötött 

bérleti szerződéseknél ez nem egy-

séges, egyes bérlőket eltérő díjfizetési köte-

lezettség terhel, ami diszkriminációt jelent.  

A megállapodások felülvizsgálata jogilag 

nem egyszerű, mert ha az önkormányzat  

a bérlő beleegyezése nélkül változtat a fize-

tési kötelezettségen, az egyoldalú szerződés-

módosításnak minősül.  

A bérlakások kapcsán a kerületnek 2011 és 

2016 júniusa között 612,8 milliós kintlévősége 

keletkezett. Az elmaradt befizetések folyama-

tos növekedésének számos oka van. Ebben 

szerepet játszik egyes bérlők nemtörődöm-

sége és a váratlanul nehéz helyzetbe került 

családok segítségkérésének az elmulasztása 

is. Pedig az adósságkezelési szolgáltatás idő-

beni igénybevételével elkerülhető a tarto-

zások visszafordíthatatlan felhalmozódása.  

És persze az is probléma, hogy a kintlévősé-

gek behajtása nem megfelelő.

A feladatok 

Makranczi László a tájékoztatójában nemcsak 

a problémákat tárta fel, hanem olyan javasla-

tokat is megfogalmazott, amelyek segíthetik  

a lakásgazdálkodás hatékonyabbá tételét. 

Ezek között szerepel egyebek mellett a tulaj-

donviszonyok rendezése, a lakások komfortfo-

kozatának a növelése, valamint a lakásbérleti 

díj rendszerének felülvizsgálata. A tennivalók 

között van továbbá a jogcím nélküli lakás-

használat felszámolása, a kintlévőségek gyors 

és hatékony behajtása, a bérbeadásra alkal-

matlan ingatlanok hasznosíthatóvá tétele és 

meghirdetése, illetve egy vis major lakásalap 

létrehozása. A teendők között található még  

a lakásbérleti szerződések felülvizsgálata és 

aktualizálása, valamint az illegális lakásfogla-

lás visszaszorítása. Ezen túlmenően az is na-

gyon fontos lenne, hogy az éves lakáshasznosí-

tási terv mellett készüljön ötéves lakásfelújítási 

program is. A dokumentum azt is szorgalmaz-

za, hogy a lakásgazdálkodás finanszírozására 

létesüljön egy zárt kassza, amelybe a lakás- 

értékesítésből és -hasznosításból származó 

bevételek kerülnének, amit kizárólag az ön-

kormányzat tulajdonában lévő lakásállomány 

megőrzésére, illetve üzemeltetésére, valamint 

fejlesztésére lehetne fordítani.        

Papp Dezső

Fókusz

Zugló önkormányzatának szám szerint nagyon sok bérlakása van, 

azonban ezek jelentős része rossz állapota miatt üresen áll. Gon-

dot jelent továbbá, hogy az önkormányzat keveset fordít bérlemé-

nyei felújítására, és a bérleti díjat nem fizetők miatt a kerületnek 

jelentős kintlévősége keletkezett. Többek között ezekre világított 

rá az a közelmúltban elkészült jegyzői beszámoló, amely nemcsak 

a problémákat tárta fel, hanem a lakásgazdálkodás hatékonyságát 

segítő javaslatokat is tartalmaz.

A probléma  megoldására 

a képviselők júniusban éves  

lakáshasznosítási terv készíté-

séről határoztak. 

Felülvizsgálják a lakbéreket

Lakásértékesítésből származó bevételek  
2011–2016 között

Lakásfelújítások  
2011–2016 között

Év Bevétel (forintban) Lakásszám Bevétel (forintban)

2011 102 565 328 4 9 286 000

2012 85 161 793 8 18 029 000

2013 127 625 755 1 2 840 000

2014 195 344 612 20 30 099 000

2015 165 632 136 1 4 333 000

2016 júniusáig 31 959 455 – –

Új lakbérrendszer készülhet

Az albérletárak folyamatosan emelkednek, amit egyre kevesebb család képes 
megfizetni, ezért sokan érdeklődnek önkormányzati bérlakás után – tudtuk 
meg Szabó Rebeka alpolgármestertől, aki szerint egy állami bérlakásprogram 
sokat enyhíthetne a problémán. Ennek hiánya komoly terhet jelent az önkor-
mányzatoknak, mert önerőből kell segíteni a rászorulókon.

– Zugló önkormányzata folyamatosan dolgozik azon, hogy egy igazságosabb és 
átláthatóbb lakáspolitikát valósítson meg a kerületben – fejtette ki Szabó Rebeka, 
hozzátéve: ennek viszont a legfontosabb feltétele, hogy megfelelő mennyiségű és 
minőségű lakás álljon rendelkezésre. Mint rávilágított: Zuglóban szám szerint sok 
önkormányzati bérlakás van, azonban ezek jelentős része szanálandó épületben 
található, vagy annyira rossz minőségű, hogy nem alkalmas a lakhatásra. 
– Ebből adódik, hogy az önkormányzat következő nagy feladata ingatlanjainak 
állapotfelmérése lesz – magyarázta az alpolgármester. Megjegyezte: a lakásnak 
nem használható helyiségeket törölni kell a nyilvántartásból, és meg kell szabadul-
ni tőlük. Amelyek viszont lakhatók, azokat a kerületnek saját erőből fel kell újítani. 
További forrásokat igényel a képviselő-testület közelmúltban hozott döntése is, 
amely évente száz új önkormányzati bérlakás építését irányozta elő. 
– A hazai és külföldi példákat egyaránt tanulmányozzuk, hogy megtaláljuk a leg-
jobb megoldást, mindeközben azonban felül kell vizsgálnunk a lakbérrendszerün-
ket, hogy azt egységesítsük és a valós lehetőségekhez igazítsuk – fűzte hozzá 
Szabó Rebeka alpolgármester.  
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Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

Jegyző

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

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Sápi Attila • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • PM

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

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

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Lakhatási fogadóóra

Tartja: Hevér László György képviselő  
a Polgármesteri Hivatalban (1145 Budapest,  
Pétervárad utca 2.) 
Időpont: október 27., 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
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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A házasságkötő teremben megrendezett 

beiktatási ünnepségen Zugló polgármestere 

kiemelte: Makranczi László jegyzői alkal-

masságát legjobban az elmúlt időszakban 

végzett munkája bizonyítja. Habitusa és stí-

lusa ugyan eltér elődjéétől, azonban Zugló 

iránti elkötelezettsége azonos. Hozzátette: 

a képviselő-testület tagjai körében széles 

konszenzus alakult ki Makranczi László 

személyét illetően. Karácsony szerint ez 

nagyon fontos, mert a jegyző a testület és 

a hivatal között egy olyan híd, amely azt 

biztosítja, hogy amit a politika elhatároz, 

azt a szakemberek meg is tudják valósítani. 

Az eskütételt követően Makranczi László 

megköszönte a bizalmat. Jegyzői kineve-

zését szakmai pályafutása megkoronázá-

sának nevezte. Kihangsúlyozta: munkája 

során legjobb tudása szerint támogatja 

majd az önkormányzat tevékenységét,  

a hivatal dolgozóinak pedig igyekszik 

nyugodt körülményeket biztosítani  

a zavartalan munkavégzéshez. Mak-

ranczi László azt is bejelentette, hogy 

a gazdálkodási osztály vezetőjének 

Szegvári Etelkát, míg a hatósági osztály  

helyettes vezetőjének Jónás Zoltánt  

nevezték ki.          Papp Dezső

Karácsony Gergely polgármester Makranczi László eddi-
gi aljegyzőt nevezte ki a kerület jegyzőjének. Az új ope-
ratív vezető legfőbb célja az önkormányzat tevékeny-
ségének hathatós szakmai támogatása és a nyugodt 
munkalégkör biztosítása.

Makranczi László Zugló új jegyzője

Amikor Makranczi László február-
ban átvette aljegyzői kinevezését, 
nem gondolta, hogy szeptembertől 
jegyzőként folytatja tevékenységét 
Zuglóban, azonban elődje, Hoff-
manné dr. Németh Ildikó távozása 
új helyzetet teremtett. Karácsony 
Gergely polgármester arra kérte, 
a jegyzői pályázat lezárásáig saját 
munkája mellett lássa el a jegyzői 
feladatokat is. 
 
– Ez nem jelentett számomra problémát, 
hiszen 1985 óta jegyzőként dolgoztam 
– mondta Makranczi László, aki ugyan-
csak pályázott a megüresedett jegyzői 

ugyanakkor erősödjenek a pozitív, 
előrevivő és a konszenzust segítő 
elemek – hangsúlyozta a jegyző, aki 
szerint a polgármesteri hivatal mun-
katársai szakmailag jól felkészültek, 
az osztályokat hozzáértő, jelentős 
tapasztalattal rendelkező szakem-
berek vezetik. Az állomány tekin-
tetében napjainkban a legnagyobb 
problémát a gyakori személycserék 
jelentik.  
– Szeretnék gátat vetni a fluktuációnak, 
ehhez javítani kell a kollégák szakmai 
és anyagi megbecsülését, különben el-
csábítják őket a szomszédos kerületek 
– jelentette ki Makranczi László.

állásra. Mint kifejtette: az átmeneti időszakot 
nem kivárással töltötte. A feladatokat saját 
habitusa, szakmai elképzelései szerint ol-
dotta meg, amihez jelentős segítséget ka-
pott a hivatal kiváló szakembereitől.
– Ennek eredménye igazán a szeptemberi tes-
tületi ülésen mutatkozott meg, amely a jelen-
lévők szerint az elmúlt két év legnyugodtabb 
tanácskozása volt – hangsúlyozta a jegyző, 
hozzáfűzve: ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy a napirendi pontok előkészítését a szoká-
sosnál jóval korábban kezdte meg. Nagy hang-
súlyt fektetett a szakmai vitákra, egyeztetések-
re, így a problémák ezek során csúcsosodtak 
ki, és mire a javaslat a testület elé került, már 
minden kérdésben megvolt a konszenzus. 

– Hosszabb távon a kollégáimmal a la-
kásgazdálkodáshoz hasonlóan megvizs-
gáljuk valamennyi kötelező önkormány-
zati feladatellátás helyzetét – nyilatkozta  
a terveiről a hivatal új vezetője. Kiemelte:  
a beszámolókban nemcsak a problémá-
kat fogják feltárni, hanem azok megoldá-
sára javaslatot is tesznek. Ezen túlmenő-
en átvizsgálják valamennyi szabályzót, 
köztük az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal szervezeti és működési sza-
bályzatát, és ahol szükséges, ott a mó-
dosításra tesznek javaslatot. 
– Legfőbb célom, hogy ezekből az okmá-
nyokból kikerüljenek a félreértelmezhe-
tő, ütközésekre lehetőséget adó részek, 

Újabb zuglói önkormányzati bér-

lakás felújítása indult meg önkén-

tesek és támogatók bevonásával 

a Habitat for Humanity Magyar-

ország Alapítvány (HHMA) Máso-

dik esély programja keretében.  

A szervezet a Városházával kötött 

megállapodás keretében a Várna 

utcait követően önerőből most  

az Erzsébet királyné útján hoz 

rendbe egy lakást.

A tatarozás során teljesen felújítják az 

Erzsébet királyné útjai önkormányzati 

tulajdonú szociális bérlakást. A szaktu-

dást nem igénylő munkákat hazai és az 

Amerikai Egyesült Államokból érkezett 

önkéntesek végzik. A szakipari munká-

kat a HHMA vállalkozókkal végezteti 

el. A 30 négyzetméteres lakás rendbe-

tétele várhatóan 1,5-2 millió forintba 

kerül, melyet az alapítvány finanszíroz. 

Szabó Rebeka alpolgármester mun-

kavédelmi sisakkal a fején örömmel 

újságolta: az idén ez már a második 

olyan önkormányzati bérlakás, amely  

a HHMA-val együttműködve újul meg, 

és várhatóan karácsonyra beköltözhető 

lesz. A lakásba egyébként egy gyermekét 

egyedül nevelő anyuka költözik majd.

– Bár csak néhány órát vettem részt  

a felújításban, ennek szimbolikus jelen-

tősége van, hiszen mutatja azt a közös-

ségi összefogást, ami kell ahhoz, hogy 

a családok átmeneti otthonából vala-

ki bérlakáshoz jusson – fűzte hozzá az 

alpolgármester, kiemelve: maga a le-

endő bérlő is részt vesz a felújításban.

Szabó Rebeka úgy látja, nagy szükség 

van az ilyen segítségre, mert ma Magyar-

országon piaci viszonyok között szinte 

lehetetlen lakáshoz jutni. Mint kifejtette: 

a képviselő-testület júliusban fogadta el 

az önkormányzat tulajdonában álló la-

kások bérletének szabályozásáról szóló 

rendeletet, amellyel a Zuglóban életvitel-

szerűen élők, piaci alapon bérlakáshoz 

jutni nem tudók lakhatási problémáin 

kívánnak segíteni. Az új szabályzó cél-

ja, hogy a lakáshoz jutás átláthatóbb, 

igazságosabb és gördülékenyebb legyen.

– Nagyon örülünk ennek a lehetőség-

nek, mert az önkormányzat és az ala-

pítvány együttműködésével egy intéz-

ményünkben lakó, egyedülálló anyuka 

juthat gyermekével lakáshoz – ezt már 

Vig Tibor Attila, a Szociális és Rehabili-

tációs Alapítvány csömöri Családok Át-

meneti Otthonának intézményvezetője 

mondta. – A lakás nem ajándék, hanem 

lehetőség a rászorulók számára – tette 

hozzá Szekeres Nóra, a HHMA Második 

esély programjának nagykövete. Szerin-

te minél több ilyen kezdeményezésre 

van szükség, mert a most kihasználat-

lan bérlakások esélyt adnak a családok-

nak a normális élet megteremtésére.

       PD

Bérlakás-felújítás összefogással

A képviselő-testület tavaly decemberben hagyta jóvá, hogy Zugló az idén is csatla-

kozik a HHMA rászorulók szociális bérlakáshoz jutását segítő programjához. Ennek 

keretében az alapítvány vállalta, hogy a felajánlott lakások közül a Várna utcában és 

az Erzsébet királyné útján egy-egy, állapota miatt bérbe nem adható önkormányzati 

lakást önerőből felújít. A megállapodásban az is szerepelt, hogy a renoválást követő-

en a HHMA csak zuglói illetékességű családokat jelölhet ki bérlőnek.
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A legértékesebb zuglói Herendi

Herendi Iván idén ünnepelte a hetve-

nedik születésnapját, ám ő sokkal fon-

tosabb jubileumnak tartja ennél, hogy 

a BVSC-s kötődése jövőre már negyven- 

éves lesz. Az egykori Pénzügyőr-játékos 

1977-ben mellékfoglalkozású edzőként 

kezdett el a Szőnyi úton dolgozni. Azóta 

a Szőnyi úti pingpongterem lett a má-

sodik – sokak szerint az első – otthona.  

És ezt szó szerint kell érteni, mert Heren-

di Iván ma is elsőként érkezik a terembe, 

ahonnan mindig ő távozik utolsóként.

– A hetvenes évek vége felé nagy respekt-

je volt, hogy a BVSC-ben dolgozhatott va-

laki – mesélte a jubiláló szakember. – Ak-

koriban olyan világsztárok játszottak itt, 

mint Gergely Gábor, Rózsás Péter.

Herendi Iván 1978-ban vált főállású edző-

vé, nem sokkal később pedig már a ser-

dülő- és ifiválogatott edzőjévé nevezték 

ki. Nagy lökést adott neki, hogy 1979-ben 

ott lehetett Phenjanban a Jónyer–Klam-

pár–Gergely nevével fémjelzett arany-

csapat stábjában, és így személyes él-

ményként élhette meg a világbajnoki 

sikert. De a sikeres pályafutásához  

a legnagyobb lökést mégsem ez, hanem 

egy csalódás adta.

– 1980-ban az ifjúsági Európa-bajnoksá-

gon alaposan leégtünk, míg a svéd fia-

talok – a fiatal Waldnerrel, Perssonnal 

a soraikban – kiemelkedően szerepel-

tek. Ekkor határoztam el, hogy sokkal 

nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk  

az utánpótlás-képzésre.

Ennek lett az eredménye többek között 

a Magyar Ifjúsági Asztalitenisz Fesztivál, 

amely gyakorlatilag egy kisvilágbajnok-

ság volt, számtalan kulturális program-

mal megspékelve. 

Herendi Iván neve már ekkor foga-

lom volt. Olyannyira, hogy 1990-ben 

az aranyolimpiára készülő görög 

válogatott mellé szerződtették. Két 

év alatt megszerezte a görögöknek  

az első európa-bajnoki érmet, illet-

ve egy olyan nagy sztárt is edzhetett, 

mint a románból göröggé vált Creanga.

– Miután kiderült, hogy nem Athén, ha-

nem Atlanta rendezi az aranyolimpiát, 

hazatértem a BVSC-hez, ahol egy teljesen 

leamortizálódott szakosztályt találtam. 

Szinte a nulláról kellett újraépítenie  

a nagy múltú szakosztályt. Ráadásul 

úgy, hogy nem volt egyetlen felnőtt já-

tékosa sem. És mit tesz ilyenkor egy jó 

pedagógus? Kineveli a jövő nemzedékét. 

Először jött Zwickl Dani, aki ötször nyert 

korosztályos Eb-t, amit aztán Jakab Jani 

is megismételt. Az i-re a pontot pedig 

Molnár Krisztián tette fel a maga három 

aranyérmével. Herendi Iván lendületét  

bár alaposan megtörte, de nem akasz-

totta meg, hogy 1995-ben személyesen 

élte meg a fiatal Molnár János és csa-

ládja tragédiáját. A magyar sport egyik 

legszebb gesztusa, hogy a gyerekként el-

hunyt tehetség emlékére immár 21 éve 

rendeznek emlékversenyt és mementót 

a Szőnyi úti csarnokban.

Az elmúlt 39 évet sikerek és kudarcok egy- 

aránt jellemezték. Ám az hogy ez a szakosz-

tály ma is létezik, hogy továbbra is legfon-

tosabb hazai utánpótlás-nevelő bázisnak 

számít, s hogy van jövőképe, az minden-

képpen sikerként könyvelhető el. És ebben 

elvitathatatlan Herendi Iván szerepe. 

Riersch Tamás

Herendi Iván neve nemcsak az asztaliteniszezők, hanem a magyar sporttársadalom kö-
rében is fogalomnak számít. Köszönhetően annak, hogy immár 39 éve építgeti és vezeti 
eredményesen a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztályát.
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A magyarság ezeréves államiságát jel-

képező Millenniumi emlékmű létesí-

téséről 1895-ben döntöttek. Wekerle 

Sándor miniszterelnök a Gloriette-kút 

helyén megvalósítandó emlékhely ter-

veinek elkészítésére Schickedanz Al-

bert építészt és Zala György szobrász-

művészt kérte fel. 

Szobrok és domborművek

A munkálatok 1896-ban kezdődtek. A 

két íves kolonnád oszlopai között elhe-

lyezett 14 magyar uralkodó szobrai 1905 

és 1926 között készültek el. Mindegyik 

királyszobor alá egy-egy dombormű is 

került, amely országlásuk legjelentő-

sebb eseményét örökítette meg. A Habs-

burg-házi királyok – I. Ferdinánd (Margó 

Ede, 1905), III. Károly (Telcs Ede, 1912), 

Mária Terézia (Zala György, 1911), II. 

Lipót (Füredi Richárd, 1905) és Ferenc 

József (Zala György, 1906) – a jobb oldali 

oszlopcsarnokban kaptak helyet.

A domborműveken I. Ferdinánddal 

összefüggésben Eger ostromát, III. Ká-

roly esetében a zentai csatát, Mária 

Teréziával kapcsolatban az uralkodó-

nőnek életüket és vérüket felajánló 

magyar nemeseket, II. Lipót tekinte-

tében a Szent Korona Budára hozata-

lát, míg az akkor még egyenruhában 

ábrázolt Ferenc József vonatkozásá-

ban a koronázását örökítették meg. Ez 

utóbbi reliefen Deák Ferenc is látható 

volt, aki valójában nem vett részt a 

koronázáson. III. Károly dombormű-

ve történelmileg téves volt, ugyanis a 

zentai csata idején, 1697-ben I. Lipót 

ült a magyar trónon.

Raktárba mentek a Habsburgok

A Magyarországi Tanácsköztársaság ide-

jén a proletárhatalom nemkívánatosnak 

nyilvánította a Habsburg királyok szobra-

it, ezért elrendelte azok kiemelését a Mil-

lenniumi emlékműből. Erről a Tolnai Vi-

láglapja így számolt be: „A Magyarország 

ezeréves fennállását hirdető városligeti 

emlékmű oszlopa között a régi autokra-

ta és népelnyomó uralom király-szobrai 

is éktelenkedtek. Ezeket a bronzba öntött 

gőgös kényurakat most leszereli a prole-

tárdiktatúrában megújhodó és öntudatra 

ébredt munkásság.” 

A hatóságok a szobrok lebontásával és 

elszállításával egy zuglói vállalkozást, a 

Szabó József utca 12. alatt működő Gál és 

Vignali-féle Hungária Magyar Ércöntödét 

bízták meg. Az olasz származású Vignali 

Rafael és társa később úgy nyilatkozott, 

azért vállalták el a munkát, mert nem volt 

megrendelésük, emellett a szobrok lesze-

relésével és raktárba szállításával a továb-

bi pusztítást akarták megakadályozni.

Vignali alkalmazottai megfelelő felsze-

reléssel láttak munkához. A szobrokat 

talapzatukról levéve ládákban szállí-

tották el a cégük telephelyére, eközben 

kisebb sérüléseik keletkeztek. A műve-

letet igazán csak Ferenc József szobra 

szenvedte meg, azt ugyanis a kiemelést 

követően ismeretlenek szétverték. Ber-

zeviczy Albert politikus, történetíró, a 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 

a Magyar Olimpiai Bizottság első elnöke 

1919. április 6-án a Habsburg-szobrok 

elbontásáról így írt naplójában: „Ma a 

lapokban olvasván, hogy a kormány ol-

talma alatt a millenáris emlék szétsze-

dése megkezdődött, kisétáltam a Város-

ligetbe és meggyőződtem róla, hogy az 

összes Habsburg-házi királyok szobrait 

leemelik helyükről és elviszik. Ferenc 

Józsefnél azonban nem érték be ezzel, 

szobrát betű szerint darabokra zúzták.”

Helyreállítás és pusztulás

A Tanácsköztársaság leverését követően 

csak lassan indult meg a Millenniumi 

emlékmű helyreállítása, illetve befeje-

zése. Ferenc József huszáregyenruhás 

szobrát nem lehetett kijavítani, ezért Zala 

Györgynek újra kellett mintázni. Zala az 

utolsó előtti magyar királyt koronázási 

öltözékében ábrázolta, azonban fejéről 

hiányzott a korona. A Pesti Hírlap 1926-

ban tudósított róla, hogy a proletárdikta-

túra alatt megsérült Habsburg-szobrokat 

kijavították.  Azok az utolsóként elkészült 

Nagy Lajos-szoborral együtt még abban 

az évben a helyükre kerültek. 

A Habsburg-királyok szobrait a má-

sodik világháború sem kímélte. 1944 

végén a Műcsarnok felőli kolonnád 

bombatalálatot kapott. II. Lipót szob-

ra teljesen tönkrement, Mária Terézia 

alakja deréktól lefelé roncsolódott szét, 

míg Ferenc József lefordult a talapzat-

ról, és a feje benyomódott. I. Ferdinánd 

és II. Lipót emlékműve viszont a helyén 

maradt, és kisebb nagyobb sérülésekkel 

várta sorsa beteljesedését. 

Szoborcserék

A háború után a hatalmat megszerző 

kommunisták vélhetően nem tudták el-

dönteni, hogy mi legyen a Millenniumi 

emlékművel, ezért a Habsburg-házi 

királyok számos szobortársukkal el-

lentétben a Sztálin-szobor elkészíté-

sekor megúszták a beolvasztást. A Rá-

kosi-korszakban felvetődött ugyan, 

hogy az emlékművet megszüntetik, 

végül azonban megelégedtek annyi-

val, hogy a Habsburgokat eltávolí-

tották, és helyükre az ellenük küzdő 

magyarok kerültek. 

A Habsburg-királyok szobrait a dom-

borművekkel együtt előbb a Budapesti 

Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumá-

nak raktárába szállították, majd az 

1980-as években Sülysápra kerültek. Az 

Eger védelmét ábrázoló reliefet később 

az egri várban helyezték el. 

A Millenniumi emlékmű helyreállí-

tását követően az oszlopcsarnokban 

I. Ferdinándot Bocskai István (Holló 

Barnabás, 1903), III. Károlyt Beth-

len Gábor (ifj. Vastagh György, 1902), 

Mária Teréziát Thököly Imre (Grant-

ner Jenő, 1954), II. Lipótot II. Rákóczi 

Ferenc (Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 

1955), míg Ferenc Józsefet Kossuth La-

jos (Kisfaludi Stróbl Zsigmond, 1955) 

váltotta. Bocskay és Bethlen szobra 

a Köröndről került a Hősök terére, 

mindkettőt Ferenc József ajándékozta 

annak idején a fővárosnak. Thököly, 

Rákóczi és Kossuth alakja új alkotás 

volt, mindhármat a többi szobor stí-

lusában készítették el a művészek.  A 

szobrok alatti új reliefeken Bocskai 

császári zsoldosok elleni harca, Beth-

len csehekkel való szövetségkötése, 

Thököly győztes szikszói csatája, a ha-

zatérő Rákóczit fogadó Esze Tamás és 

a jobbágysereg, illetve Kossuth alföldi 

toborzása látható. 

Az újjászületés

2002-ben Mária Terézia Ratio Educa-

tionis című iskolarendeletének 225. 

évfordulója alkalmából Magyar Bálint 

oktatási miniszter kezdeményezésére 

Illyés Antal szobrásszal restauráltat-

ták a királynő szobrát, amit előbb a 

Szépművészeti Múzeumban helyeztek 

el, majd 2011 márciusában a gödöllői 

Grassalkovich-kastély parkjában állí-

tottak fel. 2006-ban Ferenc József, III. 

Károly és I. Ferdinánd szobrát is el-

szállították Sülysápról. A felújításukat 

követően várhatóan a Szépművészeti 

Múzeum előtt kapnak majd helyet.  

Papp Dezső

Ezen a héten a Hősök terére, a Millenniumi emlékmű jobb oldali oszlopcsarnokához sé-
tálunk. Itt álltak egykor a Habsburg-házi magyar királyoknak azok a szobrai, amelyeket a 
Tanácsköztársaság idején elszállítottak, a második világháború után pedig lecseréltek.

Szoborcserék a Hősök terén
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Összehozta a zuglóiakat a „Civilek Uccája”

Csillámtetoválással, arcfestéssel sza-

ladgáló gyerekekkel és szüleikkel, vala-

mint a zuglói egyesületek, alapítványok 

képviselőivel telt meg a Csertő park.  

A szervezetek sátraikban és a színpadon 

mutatkoztak be, így minden érdeklődő 

képet kapott arról, hogy mivel foglalkoz-

nak a kerületben működő közösségek. 

– Sejtettem, hogy sok civil szervezet van  

a kerületben, de az nem tudtam, hogy 

ennyi. Nekünk a Zuglói Nyugdíjasok 

Egészségéért Sport Egyesület és az 

Anyák az Anyákért Alapítvány volt a leg-

szimpatikusabb. Most már azt is tudjuk, 

hova érdemes leadni a kinőtt ruhákat 

– újságolta Vig Balázs, aki családjával 

látogatott ki a rendezvényre. Az alapít-

vány tagjai most vettek részt először a 

programon, nagyon tetszik nekik, hogy 

mindenki nyitott. – Jók a zenék, remek 

a hangulat, beszélgetnek egymással az 

emberek, barátkoznak, ismerkednek. 

A Zuglói Civil Ház pedig olyan lett szá-

munkra, mintha itthon lennénk – mond-

ta Almádi Zsuzsa, az alapítvány vezetője. 

– Érdemes ilyen rendezvényeket szer-

vezni, mert szerintem az emberek hi-

ányolják a közös programokat. Tavaly 

is itt voltam, az idei program is nagyon 

tetszik – vélekedett Szabados Péterné.  

A szórakoztató előadások mellett ta-

nácsadásokon és szűrővizsgálatokon 

is részt vehettek az emberek. Juhász 

Istvánné a vérnyomását és a vércukor-

szintjét is megmérettette. Eredetileg 

sétálni indult, a zenére lett figyelmes, 

ezért fordult a Csertő park felé. 

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok szerint még mindig sokan nem 

tudják, hogy milyen egyesületek mű-

ködnek Zuglóban, pedig sok embernek 

tudnak segíteni. Azt is elmondta, hogy 

készül a civil koncepció, amelyhez to-

vábbra is várják a javaslatokat.

A kerület polgármestere örül, hogy 

sok nyitott, aktív szervezet dolgozik 

Zuglóban, és mint mondta, folytatni 

szeretnék azt a hagyományt, hogy te-

ret adnak az egyesületek, alapítványok 

ötleteinek. Karácsony Gergely arról is 

beszélt, hogy a jövőben a támogatások 

körét is bővítenék.

A nap végén a civil totót helyesen ki-

töltők között tíz ajándékcsomagot sor-

soltak ki a szervezők. A nyereménye-

ket Sokacz Anikó és Tóth Csaba, Zugló 

MSZP-s országgyűlési képviselője adta 

át a szerencséseknek. „Mindegy, hogy 

miért tömörülnek egyesületekbe, szer-

vezetekbe, alapítványokba az emberek. 

Nem számít, hogy szakmai okok vagy a 

szabadidő miatt fognak össze, a lényeg, 

hogy megismerjék, segítsék egymást.  

Ez összekapcsolja őket, építik Zugló kö-

zösségét” – hangsúlyozta Tóth Csaba.

Potos Rita

Színpadi bemutatók, koncertek és csaknem harminc civil szervezet várta a látogatókat a „Civilek uccájában”. A Zuglói Civil 
Házban és környékén megrendezett program a Nyugdíjasok dalával és közös tornával kezdődött.

Az idősek világnapja alkalmából az 

önkormányzat a Columbus utcai 

Zeneházban köszöntötte a kerü-

leti fenntartású nyugdíjasklubok 

szépkorú tagjait. Az esemény sztár-

vendége Oszvald Marika operett- 

énekes volt.

Az idősek hónapja elnevezésű kerületi 

rendezvénysorozat nyitányaként idén 

is a Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat 

szervezésében köszöntötték az idős- 

klubok tagjait.

– Zuglóban az idősügy jó kezekben van, 

ennek dacára mindig van mit javítani, 

ezért a még magasabb színvonalú gon-

doskodás érdekében az önkormányzat 

idősügyi stratégia kidolgozását kezdte 

meg – fogalmazott köszöntőjében Kará-

csony Gergely polgármester. Hevér Lász-

ló György képviselő, idősügyi tanácsnok 

beszédében azt mondta: a nagymamája 

emléke inspirálta, amikor javaslatára  

a képviselők úgy döntöttek, hogy Zugló-

ban a 80. életévüket betöltők is kapjanak 

elismerést az önkormányzattól. 

– Az idősügyi stratégia jelmondatául „Te-

vékeny mindennapokat, mosolygós idős-

kort” választottam – fejtette ki a tanácsnok, 

majd megjegyezte: októbertől szeretné 

minél több idős véleményét kikérni a stra-

tégia véglegesítése előtt.                          PaD

Zeneházi köszöntő az időseknek
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Nemrégiben 18 magyarországi zsidó 

szervezet képviselői jártak az ELTE Rad-

nóti Miklós Gyakorlóiskolájában, hogy 

személyesen győződjenek meg a műem-

léképület jelenlegi állapotáról. Az egyko-

ri Abonyi úti, ma Cházár András utcai 

iskola Lajta Béla tervei alapján épült 

1931-ben, és az intézmény a hazai zsidó-

ság közadakozásából jött létre. Az ELTE 

1961 óta működteti az épületben a gya-

korlóiskoláját, amely mind a mai napig 

az ország egyik legerősebb középiskolá-

jának számít. A műemlék épület mára 

olyan rossz állapotba került, ami már 

az intézményben folyó szakmai munkát 

is megnehezíti. A magyarországi zsidó 

szervezetek a Miniszterelnökséghez for-

dultak. Nyilatkozatukban a kormány és 

az állam segítségét kérték a felújításhoz. 

A műemléki védettség megnehezíti a re-

konstrukciót, az épületet úgy kell majd 

felújítani, hogy az az eredeti állapotot 

ne változtassa meg. Előzetes számítások 

szerint a teljes felújítás két és fél milliárd 

forintba kerülne. 

A kerület többi iskolája szerencsére nincs 

olyan rossz helyzetben, mint a Radnóti. 

Bár az idő múlása például a Teleki Blanka 

és Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer 

sori épületén is meglátszik. Hajdu Flórián 

alpolgármester lapunknak felidézte, hogy 

a Zuglói Városgazdálkodási és Közszol-

gáltató Zrt., illetve a Zuglói Intézmény-

fenntartó Központ az idén először egy 

karbantartási ütemtervet dolgozott ki, 

melyet a Köznevelési Bizottság is jóvá-

hagyott, az ütemterv végrehajtásához 

szükséges forrást pedig a képviselő-tes-

tület biztosította.

– Idén több mint kétszázmillió forintot 

költöttünk az iskoláink, óvodáink és 

bölcsődéink kerítéseinek, játszóudvara-

inak, udvarainak javítására, a kazánok 

és nyílászárók cseréjére, a tisztasági 

festésekre és a vizesblokkokra. A Te-

lekiben a veszélyelhárításra közel öt-

venmilliót költünk. Kevésbé látványos 

munkálatok is történtek, mint például 

az intézményi tetőjavítások és felújítá-

sok, amelyek többek között az elmúlt 

időszak hanyag karbantartásai miatt 

váltak szükségessé – magyarázta Haj-

du Flórián. – Az elmúlt tanévben több 

uniós és egyéb forrásból megvalósuló 

felújítás is befejeződött. Így elkészült  

a Mesevonat bölcsőde, amelynek befoga-

dóképessége a második ütem megvaló-

sulásával akár duplázható majd. Befeje-

ződött a Hunyadi energetikai felújítása, 

a Móráé  pedig most zajlik éppen. Elké-

szült a Csanádi sportudvara, műfüves 

pályák épültek a Hunyadiban és a Jóka-

iban, és remélhetőleg hamarosan meg-

újul a Széchenyi iskola és a Napraforgó 

ovi épülete, illetve a Hétszínvirág udva-

ra is – sorolta az alpolgármester.

Hajdu Flórián hozzátette: az önkor-

mányzat köszönettel tartozik a szülők, 

a zuglói intézményben dolgozó oktatók, 

az önkormányzati cégek és a pályázati 

csoport munkatársainak, akik minden 

évben tanúbizonyságot tesznek odaadó 

munkájukról és önzetlen hozzáállá-

sukról az intézmények karbantartását  

és felújítását illetően. Az alpolgármester 

hozzátette: január 1-jétől az önkormány-

zatnak már csak korlátozott lehetőségei 

lesznek az iskolák karbantartása terén, 

és csak reménykedni tudnak abban, 

hogy az állam ugyanolyan gondos gaz-

dája lesz a zuglói iskoláknak, mint ami-

lyen az önkormányzat volt.          Riersch

Százmilliók az oktatási épületekre

Oktatás, nevelés

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az előzetes terve-

ket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált elérhetővé a nagy sebességű 

szélessávú internet év végéig. A menet azonban itt nem áll meg, 2016 végére  

a Telekom célja, hogy újabb, több mint félmillió háztartásba jutassa el az interne-

tezés élményének új korszakát. A zuglói lakosokat is érinti majd a fejlesztés, így  

15 000 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa majd  

a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a Zuglóban élők számára?

• Elsősorban szupergyors internetet gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb 

letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának  

a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és vi-

deóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az e-mailek, egysze-

rűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. 

• Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több, képer-

nyőn is elérhető filmkölcsönzést. Zuglóban is élvezhetővé válik az interaktív té-

vézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszate-

kerhető élő adás, a felvehető élő adás, az elektronikus műsorújság vagy a tévé 

képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.

• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi 

vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, 

javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G-hálózat bővítése 

is, amely már meghaladta a 97,6%-os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom 

otthoni és mobilinternet-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen él-

ményeket minden zuglói lakos számára.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

ZUGLÓBAN  IS  FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Lezajlott Zuglóban is a Telekom nagy sebességű, szélessávú internetszolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom-előfizetők is élvezhetik az eddigieknél 

még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévészolgáltatást.

KÉRDEZTÜNK

Nemes Anett néhány hónapja költözött vidékről a kerületbe, és első dolga az volt, hogy 

előfizetett az internetre. A 19 éves diáklány szinte minden percét a világhálón tölti.  

Az internetet használja a tanuláshoz, a kapcsolattartáshoz és a kikapcsolódáshoz is.

– Ha itthon vagyok, mindig a laptop előtt ülök – mondta Anett. – Szeptemberben kezd-

tem az egyetemet, és a tananyag mellé rengeteg információt kell letöltenem a világ-

hálóról. Ráadásul most vagyok először távol a szüleimtől, amit én is, ők is nehezen 

viselünk. Az egyik internetalapú csevegőprogram segítségével tartjuk a kapcsolatot, 

ahol nemcsak halljuk, de látjuk is egymást. 

Nemes Anett hozzátette, mivel nincs tévékészüléke, a hordozható számítógépen nézi 

kedvenc sorozatait is. Mint mondta, az online sportműsorok közvetítésénél különösen 

örül a még gyorsabb technikának, mert szerinte nincs annál bosszantóbb, amikor már 

hallja, hogy mi történt, de a képszakadozások miatt még nem látja az adott szituációt. 
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VISAL PROGRAM 
IDŐSKORÚ LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK RÉSZÉRE A VGYKE-NÉL

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

Jelentkezni a VGYKE ügyfélszolgálatán lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36-1/384-5541 • E-mail: ugyfel@vgyke.com
A programsorozat időpontja: szeptember 24-étől szombat délelőttönként 9:30-12:30 között.
A találkozások napjai: szeptember 24., október 1., 8., 22., 29., november 5. és 12.
A programra a Zuglóban élő, idős korukban látássérültté vált személyek jelentkezését várjuk!
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük megadni: név, életkor, telefonszám, esetleg e-mail cím.

Új jelentkezési határidő: 2016. október 21. (péntek).

Várjuk szeretettel egy jó hangulatú, nyitott, bizalomteli légkörű közösség kialakítására!
A program megvalósítását Budapest Zugló Önkormányzata támogatja!

TÁJÉKOZTATÁS
TISZTELT SZÜLŐK!

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

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

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

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

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
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 Hivatal hir-
detőtábláján (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, kérem, hívja az 
alábbi kerületi utcai szolgálatok egyikét:

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

HELYISÉGBÉRBEADÁS, INGATLAN-ÉRTÉKESÍTÉS

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Amerikai út 51. 31572/2/A/9 40 tároló villany, víz, 
csatorna, gáz 36.000 578.693 2016.09.30. 2016.10.14.

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.

Kassai tér 17. 29977/21 98 üzlethelyiség összközműves 153.300 3.153.567 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.

Nagy Lajos király 
útja 198. 31497/1/A/2 25 üzlethelyiség villany, víz, 

csatorna, gáz 46.000 663.527 2016.09.16. 2016.09.30.

Róna u. 13. 31928/11/A/93 118 üzlethelyiség víz, csatorna, 
villany, távfűtés 195.000 964.195 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.

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONT KÉPEZŐ INGATLANRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
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Budapest XIV. kerület, 
Thököly út 174. szám. 31710 1087

Bp. Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata 

(1145 Bp. Pétervárad u. 2.)
607/1087 32 800 000,- Ft 2016. október 27.,  12.00 óráig

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja a 3. számú egyéni választókerület lakosait, hogy esetleges prob-
lémáikkal 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 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 elültetendő cserjéket 
és virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges felszerelést.
Jelentkezési lap a www.viragzozuglo.hu oldalon keresztül letölthető vagy személyesen átvehető a Polgár-
mesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánsze-
mélyek 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: 
Kiss Brigi, kertészmérnök • 06-70-779-9700 • www.viragzozuglo.hu

ZEM EGÉSZSÉGKLUB

Diabétesz kisgyermekkorban: derüljön ki minél hamarabb!
Dr. Aichert Gabriella, a Bethesda Kórház gyermekorvosa tart előadást
október 12-én szerdán, 17:30-kor
a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ Gobelin termében (Budapest, Stefánia út 34-36.)
további információ: http://zem.zuglo.hu
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Állattartók és kedvenceik

Ezúttal is számos program várta az ér-

deklődőket, akik láthattak többek között 

kutyakiképzési és mentési bemutatót, 

választhattak örökbe fogadható cicák 

közül, saját kezűleg készíthettek játékot 

kedvencüknek, és a négylábútartás il-

lemszabályairól is tájékozódhattak. 

Szilágyi-Kovács Tibor, a kutyabarat.hu 

alapítója etikettoktatásában az állatba-

rát szálláshelyeken elvárható viselke-

désről beszélt. – Csak jól szocializált ku-

tyával menjünk ilyen helyre, és mindig 

előre jelentsük le, mekkora testű állattal 

érkezünk – magyarázta az előadó.     

Szabó Rebeka, Zugló állatvédelemért fe-

lelős alpolgármestere a felelős állattartás-

ra hívta fel a figyelmet a rendezvényen.  

– Zugló önkormányzata mindent meg-

tesz azért, hogy az állattartási kö-

rülmények javuljanak a kerületben.  

A macskák kedvezményes ivartalanítá-

sára például eddig összesen 26 cicával 

jelentkeztek. A Sugárzoo Pikniken pedig 

az Eb Ovo egyesület segítségével próbál-

juk feltérképezni a kutyások és a nem 

kutyások véleményét is, mit tartanak 

jónak a jelenlegi szabályokból, és min 

kellene változtatni.                        Forrai

Másodszor rendezték meg a Pillangó parkban a Sugár-
zoo Pikniket.  A rendezvényen megválasztották Zugló leg-
szebb és legügyesebb kutyáit is.   

Ezrek vettek részt a Ligetvédők szeptemberi demonstrációján, amelyre a Római-parti és az Or-

czy-kerti fakivágások elleni tiltakozókat is várták. A program szervezésébe a CivilZugló Egyesület, 

a Levegő Munkacsoport, a Budapesti Városvédő Egyesület, a Védegylet, a Maradjanak a fák a Rómain 

csoport és a Budavárvédők is beszálltak. Nagyjából ezer ember indult el a Bajcsy-Zsilinszky úton, majd 

a Nagymező utcán át a Hősök tere felé. A tömeg élén – ahogy azt előre meghirdették – ritmushang-

szerekkel felszerelt „zenészek” haladtak, akik hangos dobolással, sípolással és tülköléssel hívták fel 

a figyelmet. A tüntetők jelezték: nem a városfejlesztést bírálják, hanem a zöldterületek védelméért 

kívánnak kiállni. – Budapesten már csaknem háromezerre tehető tehető a veszélyben levő fák 

száma – mondta a demonstráció zuglói szervezője, Várnai László. A CivilZugló Egyesület vezetője 

fontosnak nevezte, hogy a civil szervezetek megértették: egyedül képtelenek megvédeni a környeze-

tet, csakis összefogva lehet esélyük a környezetkárosító projektekkel szemben.            Riersch

Közös tüntetés a környezetért 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI KISOKOS

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

2. rész – Nyílászárócsere buktatói röviden, mire figyeljünk? 

A nyílászárócsere  –  ahogyan az energetikai felújítások többi eleme is – egy össze-
tett, tervezést igénylő folyamat.  A művelet megkezdése előtt érdemes átgondolni, 
mit  szeretnénk, mielőtt szétbontjuk a meglévő ablakokat, ajtókat. Hiszen nemcsak 
pénzt spórolhatunk meg, de sok kellemetlen meglepetést is elkerülhetünk. 
Ha a teljes tokkal együtt történik a nyílászárócsere, kb. 15-20 százalékos plusz-
költséggel, és további plusz kőműves ( és festési) javítási munkával jár majd, mind-
ez attól függően, hogy a régi nyílászáró milyen módon lett beépítve annak idején. 
Ha csak a tokba építünk új nyílászárószárnyat, akkor egy javítófestésre is biz-
tosan szükség lesz, hogy a régi tokszerkezetet és az új nyílászárót küllemében 
„összehangoljuk”. 
Ha az ajtóhoz, ablakhoz korábban felszerelt redőny is tartozott, akkor az eddig 
használt árnyékoló tokja továbbra sem lesz megfelelően szigetelve, így a meg-
oldás sajnos nem lesz 100 százalékos. 

Ha még nem készült el a teljes homlokzati hőszigetelés, akkor azt is mérlegel-
nünk kell, hogy a csere után a kihagyott nyílásba hova tegyük az új nyílászárót.  
A legjobb energetikai megoldás – ha készül teljes homlokzati hőszigetelés –, 
hogy a tokot a homlokzat síkjára kell beépíteni (egy szintbe hozva őket…).
Fontos, hogy a külső homlokzatra tervezett szigetelés vastagságát figyelembe 
véve rendeljük meg az új párkányokat és a redőnyöket. Ez a pont kiemelten 
fontos, súlyos tízezreket lehet spórolni vagy éppen veszíteni. Az ajtók és ab-
lakok profilszélességének kiválasztásánál, ha tehetjük, válasszuk a jobb mi-
nőséget: ne felejtsük el, hogy ezzel a beruházással több évtizedre tervezünk.  
A 70-es helyett érdemes beruházni a 88-as vagy 90-es profilvastagságra, mert 
jelenleg ezek a csúcskategóriás nyílászárók. Ez alapján alakul majd ki az üveg 
rétegvastagsága és típusa is. Fontos, hogy ne dőljünk be a nyílászáró-ajánlat-
ban az üveg „U értékének”, hanem mindig a teljes szerkezetre vetítve kérdez-
zünk rá az összesített, teljes ablakszerkezet „U” értékére. 

Fontos a kiegészítők – szúnyogháló, redőny – ismerete, az előre tervezés,  
a méretekből adódó esetleges tokosztás is. Tervezzük meg, melyik ablak 
legyen fix, melyik nyíló vagy bukó vagy esetleg mindkettő. Ezek mind olyan 
tényezők, amiket figyelembe kell venni a használat függvényében, és azután 
következetesen végigvinni a megrendeléstől a beépítésig. (Manapság már nem 
elérhetetlen az elektromos redőny sem, ha erre lesz szükség, akkor az elektro-
mos kiállásokat is el kell majd készíteni…)

Összefoglalva a lényeget: a legjobb, ha a cserét a nyílászárógyártó saját 
szakembere végzi el, a méretek és a már említett műszaki paraméterek (ki-
egészítők) figyelembevételével és összehangolásával, egészen a beépítésig.  
Így érvényesíthető a hivatalos jótállási idő (a homlokzati nyílászárók 
kötelező alkalmassági ideje a jogszabály szerint 5 év, ettől eltérni csak felfelé 
lehet), amit a gyártók meghatároznak. Azonban azt, hogy mi legyen, hogy mit 
is szeretnénk, gondosan tervezzük meg, gondoljuk át, mert utólag többe ke-
rülne a leves, mint a hús…

Igazi és valós, nagyságrendekkel mérhető megtakarításhoz 
pedig kérje segítségünket: 

zeti@zuglo.hu 

Üdvözlettel: 
Gulyás István – ZETI-irodavezető
építészmérnök, épület-energiahatékonysági szakértő 
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Milyen hónapban járunk? Milyen nap 

van? Melyik városban vagyunk? – né-

hány egyszerű kérdés abból a több 

feladatból álló Mini Mental tesztben, 

amiből kideríthető, hogy valaki Alz-

heimer-kóros, vagy sem. A másik alap 

teszt az órarajzolás, 

amikor egy kör jelzi 

az óra számlapját, 

amin be kell jelöl-

ni a számokat, és a 

mutatókat úgy be-

rajzolni, hogy há-

romnegyed hármat 

mutassanak.  Ezek 

egyszerű módjai a diagnosztizálásnak, 

mégis rámutatnak a betegség főbb tü-

neteire. Kiss Miklósnak már évekkel  

a diagnózis előtt voltak tünetei, de azo-

kat mind ő, mind családtagjai idősko-

ri feledékenységnek hitték. Hét évvel 

ezelőtt egy súlyos tüdőgyulladás erő-

sítette fel a tüneteket: több hétig volt  

a vírusfertőzés miatt kórházban, és 

amikor kiengedték, már arra sem elé-

kezett, hova kell hazamennie. – Nekem 

az segítette a legtöbbet, hogy a lányo-

mék magukhoz költöztettek, és min-

dennap foglakoztak velem. Ha akar-

tam, ha nem, nekem kellett társasozni 

az unokáimmal, és mindennap meg 

kellett fejtenem legalább egy kereszt-

rejtvényt – mesélte lapunknak a 79 éves 

bácsi. Szerencséje volt, mert egy idő 

után megtalálták számára azt az Alz-

heimer-gyógyszert, amely a kedélyál-

lapotán és a memóriáján sokat javított. 

A betegséghez társuló egyéb tünetek 

– bezárkózás, személyiségváltozás, ag-

resszió, higiéniai igények csökkenése – 

azonban őt is érintik. 

Alzheimer-kór akkor alakul ki, ha az 

amyloid testek lerakódnak az agyban, 

ennek pontos oka azonban ismeretlen.  

A memóriaromlást a lebenytünetek 

megjelenése követi. – A betegek nehe-

zen fejezik ki magukat, nem találják 

a szavakat, nem tudják megnevezni  

a tárgyakat, koordinációs nehézségeik 

lesznek. Tájékozódási, számolási, olva-

sási  zavarok is felléphetnek, sőt az is 

előfordulhat hogy valaki nem fogja fel 

azt, amit lát – magyarázta dr. Mayer 

Ibolya, az Uzsoki Utcai Kórház neu-

rológus főorvosa, aki hangsúlyozta:  

az Alzheimer-kórban szenvedőket sok-

szor rosszul érinti a betegség, mert azt 

hiszik, hogy ők buták. 

A betegek addig vannak a legjobb álla-

potban, amíg otthon ápolják őket, de ez 

anyagi és lelki értelemben is nagy terhet 

ró a családokra. Az ellátórendszerből hi-

ányzik egy napköziszerű hely, ahol társa-

ságban lennének az érintettek, és foglal-

kozásokon is részt vehetnének.            P. R.

Nem az étel minőségével, a mennyisé-

gével van a baj – hangzott el A gyermek-

kori elhízás nem fáj, de veszélyes című 

előadáson. A Zuglói Egészségmegőrző 

Modell keretein belül megtartott prog-

ramra nemcsak a szülők, de a gyerekek 

is kíváncsiak voltak. Nekik nem diéta 

kell, hanem életmódváltás – jelentet-

te ki Majoross Nóra, a Bethesda Gyer-

mekkórház dietetikusa. – Bárki bármit 

mondhat a gyerekeknek, amíg ők ma-

guk el nem határozzák, hogy le akar-

nak fogyni. Apró, hétköznapi technikák 

segíthetik a súlycsökkentést: ne menje-

nek éhesen vásárolni, ne rágcsáljanak 

tévézés, internetezés, olvasás közben 

– mondta a szakember. Motiváció le-

het, ha valaki szép ruhákat szeretne 

hordani, egy fiúnak akar tetszeni, vagy 

elkezdene sportolni, de a súlya megaka-

dályozza benne. A fogyást segíti a táp-

lálkozási napló, így a túlsúlyosak szem-

besülhetnek azzal, hogy mikor, mit  

és mennyi ettek.         Potos Rita

Egészség

A feledékenység 
alzheimer kórt is jelezhet

Gyerekkorban nehéz a diéta

Sokszor időskori feledékenységnek, lassulásnak vélik 
az Alzheimer-kór első tüneteit, ezért nehéz korán felis-
merni a betegséget, ami bár a demencia egyik formája, 
mégis sokkal több odafigyelést, kezelést igényel. A kór 
főleg a 80 éven felülieket érinti, gyakran előfordul már  
a 60-65 éves korosztálynál is. 

Nem a diéta, hanem az 
életmódváltás és az 
ételek mennyiségének 
csökkentése segít le-
fogyni a túlsúlyos gye-
rekeknek. A folyamat-
hoz elengedhetetlen  
a motiváció és a kicsik 
akaratereje.

A kezdetben enyhe, az öregkorhoz 

társított jelek miatt a korai felis-

merésben nagy szerepe van a csa-

ládnak és a háziorvosnak. 
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A hátországban élő civilek bombatáma-

dás elleni védelme a katonai repülés 

térhódításával vált szükségessé.  Az óvó-

helyek a második világháború szőnyeg-

bombázásai, majd az atomtámadás 

veszélyéjétől terhes hidegháború idő-

szakában váltak igazán a lakosság oltal-

mazásának legfontosabb eszközévé. 

– Bár a hidegháború csak 1989-ben 

fejeződött be, Magyarországon 1962 

óta nincs óvóhely-építési kötelezett-

ség – tájékoztatott Aranyossy Zsolt, 

hozzátéve: ez nem azt jelenti, hogy 54 

éve nem épültek légoltalmi helyiségek,  

a stratégiai fontosságú üzemekben ma 

is létesítenek ilyeneket. A nagyobb be-

vásárlóközpontok alatti parkolókat és  

a mélygarázsokat is úgy alakítják ki, 

hogy szükség esetén polgári védelmi cé-

lokra is használhatók legyenek. 

– Korábban az óvóhelyek titkosak vol-

tak, ma már minden nyilvános – hív-

ta fel a figyelmet a védelmi referens. 

Megjegyezte: napjainkban a Polgári 

Védelem jóváhagyásával bárki bérelhet 

légópincét raktárnak, műhelynek vagy 

egyéb más célra, azzal a kikötéssel, hogy 

szükség esetén negyvennyolc órán belül 

visszaalakítja óvóhellyé. 

– Zuglóban 420-nál több hagyományos 

építésű óvóhely van, azonban ezek 

többsége elhanyagolt állapotú, techni-

kailag nem felel meg korunk követel-

ményeinek, ezért 2012-ben kikerültek  

a nyilvántartásból – fejtette ki Ara-

nyossy Zsolt, hozzáfűzve: ezt megelő-

zően 1996–97-ben készült egy felmérés, 

hogy melyek azok a pincék, amelyek 

háború veszélye esetén rövid idő alatt 

óvóhellyé alakíthatók. 

– Jelenleg a kerületben hat, minden tekin-

tetben megfelelő óvóhely található. Ezek 

nemcsak háborús időszakban, hanem 

ipari balesetek esetén is használhatók, 

mert biztosítják az elzárkózást – magya-

rázta a védelmi referens, aki hangsúlyoz-

ta: attól nem kell tartani, hogy szükség 

esetén kevés lenne az óvóhely. Ha a lakos-

sági riasztó szirénák szólalnak meg, min-

denkinek követnie kell az onnan hallható 

utasításokat. Ilyen esetben az országos 

rádiók és televíziók adását is figyelni kell, 

valamint a katasztrófavédelem, illetve  

a rendőrség közleményeit. 

A modern óvóhelyekről Aranyossy Zsolt 

azt mondta: ajtajaik, ablakaik acélból 

készülnek, légmentesen zárhatók. Van 

bennük víznyerési lehetőség, illemhely, 

ülő- és fekvőalkalmatosság, világítás, 

valamint tisztított levegőt szolgáltató 

rendszer. Nyugat-Európában az embe-

rek fontosnak tartják az óvóhelyépítést, 

hazánkban nagyon ritka, hogy valaki 

önszántából ilyenre adja a fejét.

– Aki mégis így dönt, az a munka meg-

kezdése előtt forduljon tanácsért  

az építési hatósághoz, illetve a Fővá-

rosi Katasztrófavédelemi Igazgató-

ság hatósági osztályához – javasolta  

a védelmi referens.        Papp Dezső

Szükség esetén van hova menekülni
Mit kell tenni éles helyzetben, ha a lakossági riasztó szirénák nem csak próbából szó-
lalnak meg? – kérdezték olvasóink Zugló Facebook-odalán a szeptemberi szirénapróba 
után. Legutóbb a rendszer jelzéseit ismertettük, ezúttal Aranyossy Zsolt, a Polgármesteri 
Hivatal védelmi referense közreműködésével a zuglói óvóhelyekről tájékoztatunk. 

A kerületi kapitányság két körzeti meg-

bízottja, Kiszi István és Németh Ferenc 

Imre a Hungária körúton járőrözött.  

Az egyik parkolóban egy autó csomag-

tartójába pakoló két férfire lettek figyel-

mesek. Előbb igazoltatták őket, majd 

az autójukat is átvizsgálták. A kocsiban 

feszítővasat, csavarhúzót, csípőfogót, 

fúrógépet, kesztyűt, illetve egy sporttás-

kányi órát és ékszert találtak, a férfiak 

egyike pedig hamis papírokkal próbál-

ta igazolni magát. Mint utólag kiderült, 

ennek oka, hogy a férfi ellen több el-

fogatóparancs is érvényben volt. A két 

KMB-s előállította a gyanúsítottakat, az 

ügyet pedig másik két körzeti megbízott, 

Sütő László és Vasvári János karolta fel.  

Ők derítették ki, hogy az órák és az éksze-

rek egy németországi boltból származ-

nak. A bűncselekmény elkövetői 35 ezer 

eurós kárt okoztak. A négy zuglói rendőrt 

Hajdu Flórián alpolgármester is fogadta, 

aki elmondta, hogy a körzeti megbízot-

takat a soron következő testületi ülésen 

az önkormányzat rendkívüli jutalomban 

részesíti majd.                   Riersch Tamás

Németországi rablókat fogtak
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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 so-
rozatokból októberben 20%. novemberben 10% 
engedményt adunk! Ajándék fotóalbummal! Tar-
jánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

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 SZERZŐDÉST 
kötne, kölcsönös szimpátia és bizalom esetén. Lovas 
Zsolt, tel: 06-30-4876169.

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

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

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és középis-
kolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól. Ház-
hoz megyek! Tel: 06-20-959-0134

ANGOLÓRÁK ZUGLÓBAN! DIPLOMÁS nyelvtanárnő 
vállal korrepetálást, valamint továbbtanulásra, vizsgákra 
való felkészítést. Kérésre házhoz is megyek. Tel.: 06-20-
225-5260

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

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

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

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

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, köny-
veket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi pénzt, 
kitüntetést, szobrokat, teljes hagyatékot, díjtalan 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.

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, 
antik bútorokat és ékszereket, asztali-, fali-, zseb-, és karórá-
kat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgya-
kat, háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, 
képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket, 
tört és fog aranyat. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! Tel: 06-
20-358-8217, 06-1-708-2878.  

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

KÖNYVMOLYOK új-és használt magyar nyelvű köny-
veket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118. 

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 felvá-
sárlás: 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

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 üve-
gek 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. (Fo-
garasi sarok)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal is! 40 éves szakmai 
gyakorlattal, profi gépekkel. Vízvezetékszerelés. Társas-
házaknak, zuglói lakosoknak nagy kedvezmény. Zuglói 
víz-, gáz-, fűtésszerelés és lefolyószervíz. Tel: 06-1-363-
3272, 06-30-951-7849

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

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

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

OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szobák teljes körű 
felújítása, javítása. Képek, karnisok, lámpák felszerelése, „für-
dőkád 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! Zárnyi-
tás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, 
galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-
299-12-11

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

BÚTORHUZAT VARRÁS fotelra, kanapéra, levehető, 
mosható, méretre szabva. Tel.: 06-30-286-2043

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

HŐSZIGETELÉS. Társasházak, családi házak, 
építmények teljes illetve részleges külső hőszige-
telését 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 VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel: 06-30-447-3603

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hívjon. 
Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlattal. Tel: 
06-20-318-25 98. 

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.

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Hirdetések 

A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ pályázatot hirdet számviteli osztály-
vezető helyettes, könyvelő munkakör betöltésére határozatlan idejű, teljes 
munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba.

Feladatok: Könyvelési adatok ellenőrzése, rögzítése, különféle adatszolgáltatá-
sok elkészítésében való részvétel. Állami normatívák igényléséhez, elszámolásá-
hoz kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány.
Előny: FORRÁS SQL program ismerete, regisztrált mérlegképes államháztartási szakon
Pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, szakkép-
zettséget igazoló okiratok másolata

Pályázat benyújtásának módja, határideje: 
elektronikus úton a penzesne@zuglo.hu e-mail címre 2016. október 31-éig.

TAKARÍTÓ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák napi takarítási feladatainak elvégzése, igény szerint 
udvar és sportpályák rendben tartása, nagytakarítás végrehajtása.  
A munkaidő teljes és részmunkaidős (4, 6 és 8 órás), mely kora reggeli, délutáni 
valamint osztott munkarendben történhet.

Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK 
Műszaki Igazgatóságnak címezve a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy 
uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.
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– Elégedett vagy az eredménnyel?

– A paralimpiai éremért dolgoztam és 

küzdöttem annyit, de már a felkészülés 

utolsó hónapjaiban tudtam, hogy erre 

nincs reális esélyem. Így csak maga-

mért úsztam, és megpróbáltam a lehető 

legtöbbet kihozni magamból. Úgy vélem, 

ez sikerült, az öt számomból négyben 

egyéni csúcsot úsztam, de csak hogy ért-

hető legyen, miről beszélek, 400 gyorson 

például 17 másodperccel jobbat úsztam 

Rióban, mint az addigi legjobbam volt, 

mégsem jutottam döntőbe.

– De 100 mellen igen, és ebben a szám-

ban ötödik lettél.

– Ez a szám az erősségem, ebben vol-

tam Eb-harmadik, és ebben a számban 

voltam második a tavalyi glasgow-i vi-

lágbajnokságon. Igaz, ott szabálytalan 

úszásért – minden tempónál egy test-

résznek víz fölött kell lennie – kizártak. 

Azon a vébén szerencsém is volt, az el-

lenfelek közül volt, aki nem indult, volt, 

akit kizártak. Rióban azonban látszott, 

hogy milyen nagy különbség van az ér-

mesek és a többiek között.

– Mi ennek az oka, keveset vagy rossz 

módszerekkel edzel?

– Nem, sőt pont az edzőmnek, Szabó 

Álmosnak, illetve a módszerének is kö-

szönhető, hogy ilyen jó időket tudtam 

úszni. Mindössze arról van szó, hogy ne-

kem eggyel alacsonyabb sérültségi kate-

góriában kellene úsznom. Én láb nélkül, 

összenőtt ujjakkal születtem, ráadásul 

komoly vállsérüléssel is bajlódtam,  

és olyanokkal kellett versenyeznem, 

akiknek minden végtagjuk megvolt.

– Ne fessünk rossz képet rólad, hisz 

csinos vagy, sőt 2014-ben kerekes- 

székes szépségkirálynőnek is megvá-

lasztottak.

– Azon a versenyen csak anyukám un-

szolására indultam el, és csak azért, 

hogy képviselni tudjam a fogyatékosok 

érdekeit. Eszembe sem jutott, hogy eset-

leg meg is nyerhetem azt a versenyt. So-

kak számára csak emiatt vagyok isme-

rős, nem pedig az úszás miatt, amit már 

11 éve csinálok.

– Rió után mik a terveid?

– Egy könyök- és egy vállműtét vár rám.  

Hogy mennyit kell kihagynom, még 

nem tudom. Lehet, hogy a jövő évi vi-

lágbajnokságon nem indulok el, amit 

csak megkönnyít, hogy úszásban még 

nem integráltak a világversenyek, így 

hiába lesz nálunk a vizes vébé, a para- 

úszóknak Mexikóba kell majd utazni-

uk a világbajnoki érmekért. A távlati 

célom pedig Tokió, szeretnék negyed-

szer is megpróbálkozni a paralimpiai  

éremszerzéssel.

– Egy zalai kis faluból származol, mi 

mégis zuglóinak tekintünk.

– Ez jó érzés, de én valóban a Keszthely 

melletti Rezinből származom, ahova 

szeretnék majd egyszer visszatérni.  

Jelenleg azonban az úszás és az egyetem 

még Budapesthez köt. A Vasas színeiben 

úszom, naponta több órát és sok-sok ki-

lométert, emellett az ELTE-n  szociális 

munkás szakon tanulok. Most már a pá-

rom is a fővároshoz köt, akivel a zuglói 

kollégiumban ismerkedtem meg. Mert-

hogy az elmúlt három és fél évben egy 

zuglói kollégiumi szoba az otthonom. 

Régebben többet jártam tömegközleke-

déssel, így sokat láttam az itteni világból, 

ma már inkább autóval közlekedem, 

reggel elmegyek itthonról, de este min-

dig ide térek vissza.         Riersch Tamás

Egy zuglói kollégiumi szobából indult a paralimpiára
A háromfős zuglói paralimpiai úszóküldöttségből a legjobb eredményt Illés Fanni érte el, aki fő számában, a százméteres 
mellúszásban az ötödik helyet szerezte meg.

Sport
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesz-
tésért felelős a Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 
1145 Budapest, Pétervárad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: zugloilapok@zuglo.hu. • Kiadó: Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: 
Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Székely Sarolta. • Nyomtatás: Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Köves Béla • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
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Mozaik

Ismerjük egymást.

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

320.90

174.90

315.90
330.90
320.90

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

KRIZANTÉM

390 Ft-tól


