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Körzeti megbízottak
Kábítószer-fogyasztókat és -terjesztőket, 

gépkocsi-feltörőket és lakásbetörőket is 

sikerült már elfogniuk a lakosság közre-

működésével a rendőrség körzeti megbí-

zottjainak. A kerület nyolc közbiztonsági 

körzetének mindegyikében 4-5 kmb-s 

teljesít szolgálatot. Mindenről tudnak: 

telefonjaikon még a közterületi kamerák 

képeit is látják.                                        13. oldal

 Izgalmas programok
Videóverseny fiataloknak, ingyenes 

műjégpálya, kiállítások, pódium- és 

színházi előadások, klubfoglalkozások 

és szabadidős elfoglaltságok. Egyebek 

között ilyen programokra számíthat-

nak a zuglóiak a most induló őszi-té-

li szezonban. A kulturális rendezvé-

nyek zömét természetesen 1956 kerek,  

60. évfordulója köré szervezik.    11. oldal

Négy új díszpolgár a 81 éves kerületben
A XIV. kerület megalakulásának évfor-

dulója alkalmából Zugló Díszpolgára 

címet vehetett át az önkormányzat  

ünnepségén (képünkön balról jobbra)  

dr. Varga József, az Uzsoki Utcai Kórház 

orvosigazgatója, az urológiai osztály ve-

zetője; Szász Emese olimpiai bajnok, vi-

lág- és Európa-bajnoki ezüstérmes pár-

bajtőrvívó; prof. dr. Persányi Miklós,  

a Fővárosi Állat- és Növénykert főigaz-

gatója és dr. Velkey György, a Magyar 

Református Egyház Bethesda Gyermek-

kórházának főigazgatója.

–  Múltunk és a hagyományaink arra 

köteleznek bennünket, hogy a kerület 

születésnapján történelmünk jeles ál-

lomásainak felidézésén túl elismerjük 

mindazokat, akik hosszú ideje sokat 

tesznek értünk, öregbítik kerületünk 

hírnevét, és követendő példaként állnak 

előttünk – fogalmazott a polgármester. 

Az ünnepségen azok munkáját is megkö-

szönték, akik sokat tettek a zuglóiak biz-

tonságáért, nyugalmáért, egészségéért és 

szebb környezetéért. Az elismeréseket 

Karácsony Gergely polgármester, Sza-

bó Rebeka, Hajdu Flórián és Rozgonyi 

Zoltán alpolgármesterek, valamint Tóth 

Csaba, Zugló szocialista országgyűlési 

képviselője adta át. 

Összefoglalónk a 3., az idei díszpolgá-

rokkal készült interjúink a 6-7. oldalon

Lokálpatrióta jubileum
Zugló abban a szerencsés helyzetben 

van, hogy annyi, a kerületet szerető és 

tisztelő művésszel, neves sportolóval 

és közéleti személyiséggel rendelkezik, 

hogy az egy egész estés produkcióra 

is elég. Ezt a gazdagságot bizonyította 

a Szeretjük Zuglót Egyesület fennállá-

sának tizedik évfordulójára rendezett 

gálaműsor, amelyet október 18-án ter-

tottak. A civil szervezet alapításának 

legfőbb célja volt, hogy a kerületben élő 

sportolókat és művészeket egy olyan 

közös szervezetbe tömörítse, amely sze-

retne Zuglóért tenni, és képes felhívni  

a figyelmet a kerületre.                   8. oldal
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Még több segítség 
drogügyben

Újonnan induló civil rádióról és a serdülőad-

diktológiai ellátásról is szó esett a Zuglói Kábí-

tószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) ülésén.

 A Zugrádió a Zuglói Civil Házból sugározza 

majd online adását, amelyben egyebek mellett 

a KEF programjairól, a megelőzésről is hallhat-

nak az emberek, de teret kapnak a fórumhoz 

csatlakozott szervezetek, egyesületek is – tá-

jékoztatta a résztvevőket a KEF szerdai ülésén 

Sokacz Anikó, a fórum elnöke.

 A jelenlévők támogatták a kezdeményezést, 

csakúgy, mint a Tiszta Jövőért Alapítvány ter-

vét, amely szerint serdülőaddiktológiai ellá-

tást hoznak létre.

 Sokacz Anikó a zugloikef.hu oldalról is be-

szélt, ahová folyamatosan kerülnek fel az tá-

jékoztatók, programajánlók, ismertetők.

                                                                  (potos)

Bábfesztivál 
határok nélkül

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg  

a Zuglói Bábfesztivált, amelyre vidékről és 

a határon túlról is érkeztek résztvevők. 

A XIII. Zuglói Bábfesztiválon a Hunyadi Já-

nos Általános Iskola csapata, a Mesejátszók 

képviselték a kerületet. Rajtuk kívül Nyerges- 

újfaluról, Tokodról, Tatáról és a szlovákiai Di-

ószegről érkeztek kisiskolás és óvodás fellé-

pők, több mint nyolcvanan.

– Ez a fesztivál gyakorlatilag egy tovább-

képzés számunkra. Itt találkozunk a többi 

bábcsoporttal, megnézzük egymás előadásait, 

tanulunk egymás munkáiból – mondta Molnár-

né Pataki Márta, a hunyadisok felkészítő taná-

ra. – Éppen ezért nincs zsűri.

Pataki Márta hozzátette, a bábozás nem-

csak személyiség-, mozgás-, kreativitás- és 

beszédfejlesztő elfoglaltság, de bátorságot 

is ad a gyerekeknek. A paraván mögé bújva 

ugyanis könnyebb beszélni, szerepelni.

Tóth Bettina, a diószegi Diócska bábcsapat 

legfiatalabb tagja például a bábozásnak kö-

szönhetően nem szégyellős, mint mondta, leg-

jobban azt szereti, amikor az előadás végén ki-

mennek a paraván elé, és megtapsolják őket.

A fesztiválon nincs rangsorolás, így minden 

szereplő kapott ajándékot a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. jóvoltából.           FKK

Szociális 
kerekasztal

Egészségügyi és szociális szakemberek bevo-

násával tanácskoztak a kerület szociális kon-

cepciójáról október 5-én, ahol a résztvevők 

a következő két év legfontosabb feladatait is 

meghatározták.

Karácsony Gergely polgármester elmond-

ta, hogy a szociális koncepció kétévente tör-

ténő felülvizsgálata törvényi kötelezettsége  

az önkormányzatoknak, Zuglóban pedig ha-

gyomány, hogy ebbe a munkába mindenkit 

bevonnak, aki ezen a területen dolgozik.

Hevér László György, a Szociális Bizottság 

elnöke pedig hozzátette, az eddigi koncepciót 

még az előző önkormányzat fogadta el, a „ro-

vancsolás” azonban a mostani testület felada-

ta, ugyanakkor ezen a területen nem érződik 

a pártpolitika, talán a legnagyobb összhang 

tapasztalható a kerületben.

A kerekasztal-megbeszélésen részt vevő 

képviselők, hivatali dolgozók, az egészségügyi 

és szociális szakemberek, illetve a segítő ala-

pítványokban dolgozó civilek a következő két 

év feladatait is meghatározták.            (riersch)

A fűtés veszélyei 
Már a legtöbb lakásban fűtenek, azonban so-

kan vannak olyanok, akik a bekapcsolás előtt 

nem ellenőriztették szakemberrel a fűtőberen-

dezéseiket, pedig ez alapfeltétele a balesetek, 

tragédiák megelőzésének. A felülvizsgálatot 

még most sem késő elvégeztetni!

– A fűtőberendezések szakszerű ellenőr-

zésének elmulasztása komoly veszélyt hor-

doz magában – emelte ki Pollák Imre tűzoltó 

főhadnagy, XIV. kerületi katasztrófavédelmi 

megbízott, hozzátéve: a kontroll fényt deríthet 

a fűtőberendezés meghibásodására és a sza-

bálytalan kivitelezésre is. A rosszul bekötött 

eszközök gyakrabban romlanak el, emellett 

fennáll a mérgező anyagok lakótérbe jutásá-

nak a veszélye is.                                          PaD

Az ovi ugyanis az idei évtől egy sport-

ágválasztó programot indított el, mely-

nek lényege, hogy megpróbálnak minél 

több mozgáslehetőséget kínálni a gye-

rekeknek. Elindították egyebek között 

a foci-, a szivacskézilabda-képzéseket, 

és talajtornát, illetve táncokat is taníta-

nak. A program fővédnökségét a kétsze-

res olimpiai bajnok öttusázó, Martinek 

János vállalta. Az október 14-i születés-

napi ünnepségen az óvoda közössége, 

illetve a meghívott vendégek az új ar-

culat tiszteletére – illetve a nyáron ki-

vágott hét beteg fa pótlására – hét facse-

metét is elültettek az ovi kertjében. Tóth 

Csaba országgyűlési képviselő, Szabó 

Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármes-

terek, Hevér László György önkor-

mányzati képviselő és Martinek János, 

a Magyar Öttusa Szövetség főtitkára is 

segített a fák elültetésében a gyerekek-

nek. Ezek a cserjék már komoly árnyé-

kot nyújtanak majd a 90. születésnapját 

ünneplő közösségnek.                     Riersch 

Országszerte csaknem tízezer fiatal 

vett részt idén a 72 óra kompromisz-

szum nélkül elnevezésű szociális 

akcióban. Zuglóban húsz helyszínen 

dolgoztak önkéntesek október 6. és 

9. között. A Csicsergő Óvoda kerti bú-

torainak felújításába Karácsony Ger-

gely polgármester is besegített.

Kilencedik alkalommal szervezte meg  

a három történelmi keresztény egyház  

a 72 óra kompromisszum nélkül elneve-

zésű szociális akciót. – Zuglóban volt idén 

a legtöbb projektünk, csaknem húsz hely-

színen dolgoztak az önkéntesek – tudtuk 

meg Vermes Ildikótól, az akció helyi koor-

dinátorától. – Itt ugyanis rengeteget segített 

az önkormányzat abban, hogy felkutassuk, 

hol milyen munkára lenne szükség. 

A Zuglói Ifjúsági Centrumban például vi-

rágot ültettek, a Családok Átmeneti Ott-

honában festettek és gyerekprogramokat 

szerveztek, az Ida utcai görögkatolikus di-

ákotthonban pedig teljes felújítást végeztek 

és takarítottak a fiatalok.                       

Forrai

Születésnap a Játékszínben

72 órán át önkénteskedtek

Negyvenötödik születésnapját ünnepli a Tipegő utcai Játékszín óvo-

da, közismertebb nevén a Csoki ovi. Az ünnepelt létesítmény pedig 

kihasználva az évfordulót, a jövőjének is új arculatot tervezett. 
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A Himnusz elhangzása után Karácsony 

Gergely polgármester köszöntötte  

a megjelenteket. 

– Ha azt halljuk, hogy XIV. kerület, akkor 

csak egy közigazgatási egység jut eszünk-

be, ha viszont azt mondjuk, hogy Zugló, 

az ennél sokkal többet jelent. Ez a név 

magában foglalja azokat az embereket, 

intézményeket, közösségeket, amelyek 

tetteikkel, teljesítményükkel mindig hoz-

zátettek valamit Zugló történetéhez – je-

lentette ki a polgármester. Hozzáfűzte:  

a kerület ugyan csak 81 éve vált önállóvá, 

ennek ellenére számos olyan intézménye 

van, amely jóval a városrész megala-

pítása előtt már a mai Zugló területén 

működött. Ezeknek és az utánuk jövő 

szervezetek vezetőinek a személyi-

sége esetenként szinte összeforrt az 

általuk irányított létesítménnyel, így 

adva pluszt Zuglónak.    

– Külön kell szólnom azon szemé-

lyek egyéni teljesítményéről, akik-

re felnézhetünk, s akik nagyban 

hozzájárulnak ahhoz, hogy büszke 

zuglóiak lehessünk – hangoztatta 

a polgármester. Megjegyezte: ezek 

között vannak a médiából ismert 

sportolók, szakemberek, közéleti sze-

mélyek, de szép számmal olyanok is, 

akik ismeretlenül tesznek nagyon sokat 

a zuglóiak biztonságáért, nyugalmáért, 

egészségéért és szebb környezetéért. 

–  Múltunk és a hagyományaink arra 

köteleznek bennünket, hogy a kerület 

születésnapján történelmünk jeles ál-

lomásainak felidézésén túl elismerjük 

mindazokat, akik hosszú ideje sokat tesz-

nek értünk, öregbítik kerületünk hírne-

vét, és követendő példaként állnak előt-

tünk – fogalmazott a polgármester.

Az elismeréseket Karácsony Gergely 

polgármester, Szabó Rebeka, Hajdu Fló-

rián és Rozgonyi Zoltán alpolgármeste-

rek, valamint Tóth Csaba, Zugló MSZP-s 

országgyűlési képviselője adta át. 

Zuglóért Emlékéremben részesült  

dr. Puszter Bernadett, az Álmos Vezér 

Gimnázium és Általános Iskola intéz-

ményvezetője; dr. Gábor Antal, az Uzso-

ki Utcai Kórház főorvosa; Hazsik Endre,  

a KSI elnöke; Kalotay Gábor, a Zuglói Peda-

gógus Szakszervezet titkára, Léka Gézáné 

Brunszvik Terézia-díjas óvodapedagógus.

Zugló Sportjáért Emlékserleget kapott 

Szabó Gabriella háromszoros olimpi-

ai bajnok kajakozó, Nászné Szijjártó 

Erzsébet óvodapedagógus, az óvodai 

környezet és egészséges életmódra ne-

velés kerületi munkaközösség-vezető-

je, Hernády András labdarúgóedző és 

szakosztályvezető, Liu Shaoang két-

szeres világbajnoki ezüstérmes rövid-

pályás gyorskorcsolyázó, Pálos Péter 

háromszoros világ, és Európa-bajnok 

paralimpiai bajnok asztaliteniszező. 

Jubileumi Emlékérmet kapott évfor-

dulós fennállása alkalmából a 85 éves 

Bóbita Óvoda, a 60 éves Csicsergő Óvoda, 

a 100 éves Dózsa Óvoda, a 45 éves Játék-

szín Óvoda, a 40 éves Mályva Óvoda, a 45 

éves Mókavár Óvoda, a 60 éves Óperen-

ciás Óvoda, a 45 éves Örökzöld Óvoda,  

a 35 éves Rózsavár Óvoda, a 40 éves Zug-

lói Tihany Óvoda, a 40 éves Tücsöktanya 

Óvoda, a szintén 40 éves Zuglói Benedek 

Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmény, a 60 éves Heltai Gáspár 

Általános Iskola és a 105 éves Herman 

Ottó Általános Iskola.

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Okle-

vélben részesült Görög Péter címzetes 

rendőr főtörzszászlós, dr. Herczeg 

Barna rendőr hadnagy, dr. Kolozs 

Balázs Béla címzetes rendőr szá-

zados, Tóth Gábor tűzoltó száza-

dos, Kéry István közterület-fel-

ügyelő, Varga Tamás polgárőr.

A díjátadó gálán fellépett Vav-

rinecz András hegedűművész, 

Dolfin Benedek gordonkamű-

vész, Szőke Szabolcs hangsze-

res előadóművész, Szalai Péter 

ütőhangszeres művész, Per-

sányi Zsófia zongoraművész,  

a Szent István Király Zenemű-

vészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény vonósai, 

zongorán kísért Szabadfi Mónika és 

Homor Zsuzsanna.                Papp Dezső

Fókusz

A kerület megalapításának 81. évfordulója alkalmából Zugló Önkormányzata a Columbus utcai Szent István Zeneházban tartotta hagyományos 

díjátadó gáláját. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően díszpolgári címeket, emlékérmeket, elismerő okleveleket adtak át a városré-

szért huzamosabb ideje tevékenykedő, a kerület hírnevét öregbítő zuglóiaknak. 

Zugló Díszpolgára címet vehetett át Szász Emese olim-

piai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes pár-

bajtőrvívó; prof. dr. Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- 

és Növénykert főigazgatója; dr. Varga József, az Uzsoki  

Utcai Kórház orvosigazgatója, az urológiai osztály ve-

zetője; dr. Velkey György, a Magyar Református Egyház 

Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója.

Születésnapi díjátadó gála a Zeneházban
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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  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Sápi Attila • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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 csaknem kétezer négyzetméteres 

park kialakításában korábban nem volt 

koncepció. A kert közepén egymás mel-

lett helyezkedett el például az 1970-es 

évekbeli, azóta eltávolított emlékmű 

ottfelejtett alapja és az azt takaró nö-

vényzet, valamint az újabb, 1990-es 

évek elején felavatott emlékmű és a kö-

rülötte kialakított burkolat. 

A képviselő-testület 2015. november 

26-án határozott úgy, hogy az 1956-os 

forradalom méltó megünnepléséhez 

felújítja a teret. A beruházás célja nem-

csak a terület funkcionális és esztéti-

kai átalakítása volt, hanem az is, hogy  

a park a környékbeli lakosok közösségi 

életének helyszínévé váljon. 

A 19 millió forint összköltségű felújítás 

idén augusztusban kezdődött. A terve-

zés során fontos szempont volt, hogy  

a jelenlegi zöldfelület aránya ne csök-

kenjen, és fakivágás se történjen. A meg- 

újult parkban a régen több részre szab-

dalt teret egy – a terület egészét feltáró, 

a kert használatára ösztönző – ovális 

vonalvezetésű, bazalt zúzott kő burko-

latú út fogja egységbe. Nagy hangsúlyt 

fektettek a meglévő növények megtar-

tására, illetve azok részleges átültetésé-

re, valamint új növények – hét fa, csak-

nem ötven cserje és ötszáz évelő, illetve 

egynyári virág, gyep – telepítésére.

Az ’56-os Thököly úti mártírok emlék-

műve felújítva az azt megillető hang-

súlyosabb helyre, a park előterébe,  

a Thököly út felőli, beton térkő burko-

latú részre került át. Mellőle a Szitakötő 

utca irányába átlós tengelyű, sávos tipe-

gő indul, amelynek burkolata a régeb-

ben elbontott emlékmű téren maradt 

talapzatának felhasználásával készült.

A parkba kilenc új fatámlás padot és 

három hulladékgyűjtő edényt telepí-

tettek. Ezek az utcabútorok egyébként  

összhangban vannak a Tisza István té-

ren és Zugló több pontján is megtalál-

ható berendezési tárgyakkal.

Forrai-Kiss Krisztina

Tavaly november 26-án döntött Zugló képviselő-testülete, hogy az 

’56-os események 60. évfordulójára átalakítja a Forradalom terét.  

A Thököly út és a Szitakötő utca sarkán lévő területre padokat te-

lepítettek, több mint ötszáz növényt ültettek, és a régi emlékművet 

is felújították. 

Megújult az évfordulóra a Forradalom tere 

Az ’56-os emlékmű felújítása – az emlékkő műkő talapzatának, valamint a kopjafák 

rögzítésének cseréje – nélkülözhetetlen volt. Az emlékkő megtámasztását egy acélcső 

biztosította, amelyet a felújítás megszüntetett: a 8 cm vastag kőtáblát ma már két, az új 

talapzatba fogott horganyzott menetes szár és egy 1 cm vastag acéllemez tartja meg. 

Az emlékmű keleti oldalán álló kopjafa ferde, alja erősen korhadt volt, ezért – az egy-

séges megújítás érdekében – mindkét kopjafa 39 centis alsó rátételemét újrafaragták.  

A jövőbeni korhadás veszélyét új távtartó elem beépítése csökkenti.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI KISOKOS

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

3. rész – Teljes homlokzati hőszigetelés buktatói, mire figyeljünk?

A szigetelés megújításával kapcsolatban az emberek nagy része elsősorban az otthonuk bel-
téri szigetelésére gondol, ami természetes is, hiszen az ember testközelből a nyílászárókon, 
az ajtókon-ablakokon keresztül érzi meg elsőként, ha valami nem stimmel a szigeteléssel. (a 
beltéri szigetelés is lehet megoldás, erről egy következő részben írunk)
A régebbi építésű emeletes társasházaknál, családi házaknál viszont igen fontos szerepet 
kap a ház külső szigetelésének felújítása a lábazattól egészen a tetőig, hiszen a legnagyobb 
hőmérsékleti hatások ezeket a felületeket érik. A jó szigetelés az energiatakarékosság egyik 
alapvető pillére, még ha nem is annyira látványos eleme a felújításnak, mint a fal külső színe-
zése. (a színezés az ami látszik, de alatti a szigetelőanyag „dolgozik”, azaz télen bent tartja a 
meleget, nyáron meg kint tartja a meleget…)
Kell a közös elhatározás a külső homlokzati szigetelésről, családi- és társasházi esetekben 
egyaránt!
Első és egyik legfontosabb lépés, hogy a lakók egyöntetűen értsenek egyet abban, hogy 
szükség van a szigetelésre. Rossz szomszédság török átok, és sajnos a hétköznapi gyakorlat azt mutatja, hogy elég két olyan „jóindulatú” lakótárs, aki nem érti, minek ez az egész, és akara-
tának különféle hatóságokon keresztül szerez érvényt. 
Második lépésként olyan (márka) független szakembert kell találnunk, aki átlátja és összefogja a beruházási folyamatokat. Bár sok jó szakember van az építőiparban, akik ismerik a gyártott 
termékükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat, technológiát, azonban a termékükhöz vagy termékrendszerükhöz tartozó, kapcsolódó megoldások esetében már nem tudnak segíteni vagy össze-
függésekben gondolkodni. Egy, a lebonyolítást összefogó szakember értelmezi, előkészíti a megfelelő folyamatokat, és nem utolsósorban a megrendelővel is kommunikál, és folyamatosan 
tájékoztatja a munkáról. Minden épület, így a falszerkezet is más, minden adottsághoz tartozik egy optimális megoldás, valamint egy előírás is, hogy milyen vastag és milyen anyagú hőszige-
telés készülhet. (polisztirol vagy ásványgyapot hőszigetelések legyenek, ami a tűzvédelmi kérdésekkel is összefügg…)
Természetesen, ez nem csak a panel- és társasházi lakásokra, házakra vonatkozik. A korábban épített önálló családi és kertes házak, ahol a szigetelési technológia elavult, vagy nincs – elég, 
ha csak a klasszikus, „Kádár-kockának” is nevezett, négyzet alapú kertes házakra gondolunk, amiből a mai napig rengeteget látni vidéken –, súlyos tízezreket visz el havonta a téli időszakban 
a fűtés. A homlokzat, a lábazat, a padlástér vagy a pince alulról hülő födémének szigetelésével sok energiát takaríthatunk meg.

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



6  2016. október 20.    Zuglói LapokDíszpolgárok 2016

Évforduló- és kitüntetéseső része-

se idén dr. Velkey György, az MRE 

Bethesda Gyermekkórház főigaz-

gatója. Harminc éve van az orvosi 

pályán, és húsz éve dolgozik az idén 

150 esztendős zuglói intézmény-

ben. Az ötgyermekes családapa két 

nappal azelőtt vehette át alma ma-

terének, a debreceni egyetemnek  

a kitüntetését, hogy megválasztot-

ták Zugló Díszpolgárának.    

 

Dr. Velkey György úgy véli, a kerülettől 

kapott megtisztelő cím nem csak neki,  

a Bethesda kórháznak is szól. 

– Az ország egyik legfajsúlyosabb gyer-

mekkórháza lettünk, ahová az egész 

országból érkeznek gyerekek. Kórhá-

zunk sok szempontból kuriózumnak 

számít – mondta a főigazgató. – Évről 

évre egyre több specialistát képzünk, 

egyedülálló égési, intenzív-, epilepszi-

ai és rehabilitációs részlegünk van, 

de sajátos ellátást biztosítunk a korai 

fejlesztésben, az otthon lélegeztetett 

és a krónikus fájdalomban szenvedő 

gyerekek ápolásában, egy éve pedig 

fogyatékosfogászatot is működtetünk.

A gyermekgyógyász szakember 1996. 

január 1-jén került a zuglói kórházba 

az aneszteziológiai és az intenzív osz-

tály osztályvezető főorvosaként, előtte 

a Debreceni Orvostudományi Egyetem 

Gyermekklinikáján dolgozott. Mint 

mondta, nem vágyott Budapestre, de 

nagyon izgatta, hogy mennyire életké-

pes, amit az alma materben megtanult, 

és tud-e annak alapján egy jó intenzív 

ellátást kialakítani. Fontos volt számára 

az is, hogy a keresztény értékrendet és 

az azzal járó lelkületet megélje. 

– Dolgozóinknál nem feltétel a keresz-

ténység, de a humanista szemlélet igen. 

Ez felülírja a tudományos elkötelezett-

séget is – tette hozzá dr. Velkey György, 

aki 1997-től orvosigazgatója, 2003-tól 

főigazgatója a Bethesdának.

A miskolci születésű orvos hatgyerme-

kes családból származik, a testvérek kö-

zött a mai napig erős kötelék van. 

– Hatunknak összesen huszonkilenc 

gyereke született, abból öt a mienk – 

büszkélkedett Zugló új díszpolgára.  

– A legidősebb gyermekünk 32 éves,  

a legfiatalabb 17. Mindig én gyógyítot-

tam őket, amíg kicsik voltak. Négyüket 

altattam is, amikor műtétre volt szükség.

A Bethesda kórház főigazgatójának 

felesége is az intézményben dolgozik 

– dr. Rácz Anikó a gyermekradiológiai 

osztály főorvosa –, húga, dr. Velkey Vera 

pedig házi gyermekorvos a kerületben.

Dr. Velkey György már nem gyógyít, 

2014 karácsonyán ügyelt utoljára.  

A szakmai munka helyett ma már min-

den erejével a vezetésre koncentrál. 

Rengeteg tervünk van. Két-három éven 

belül szeretnénk létrehozni egy szülé-

szeti osztályt, amelyhez újszülöttrészleg 

is csatlakozna. Ehhez egy új szárnyra 

van szükség – magyarázta a főigazgató. – 

Műtőink elavultak, ezért új műtőblokkot 

is szeretnénk építeni, illetve egy nagyobb 

pszichiátriai osztályt is ki akarunk alakí-

tani, mert nagyon kevés az országban  

a gyermekpszichiátriai ágy.               

Az alapkövetelmény a humanista szemlélet

Különleges hangulata van dr. Var-

ga József osztályának az Uzsoki 

Utcai Kórházban. Mintha Afriká-

ba csöppentünk volna, kongói, 

kenyai, ruandai fotók díszítik 

az urológiai részleg folyosóit.  

Dr. Varga József ajtaján a Hakuna 

Matata felirat fogadja a látogató-

kat, szobáját pedig felbecsülhetet-

len értékű ereklyék díszítik.

Varga doktor 38 éve mindennap az 

Uzsoki utcába jár munkába, és azt 

mondja, soha nem fordult meg a fejé-

ben, hogy máshol is lehetne dolgozni. 

1978. október 1-jén vettek fel az intéz-

ményhez, ’95-ben kinevezték a kórház 

orvosigazgatójává, 2002-ben pedig az 

urológiai osztály vezetőjévé is. 

– Nagy kört tettem meg, mielőtt az uro-

lógia mellett döntöttem. Eleinte állator-

vos, majd fogdoktor, később háziorvos, 

illetve sebész akartam lenni – mesélte 

lapunknak az idén Zugló Díszpolgárá-

vá választott orvos. – Szeretem a szak-

mám, ez az a terület az egészségügy-

ben, amely folyamatosan és gyorsan 

fejlődik. Amikor elvégeztem az egyete-

met, még ultrahangkészülék sem léte-

zett, pár év múlva pedig már szkóppal 

nézhettem bele egy vesébe. Hatalmas 

élmény volt. 

Dr. Varga József lapunknak elárul-

ta, kedvenc testrésze a beteg háta.  

Ha ugyanis kiegyenesedve látja azt, ak-

kor épp egy gyógyult páciens távozik 

tőle, aki már búcsút intett a vesegörcs-

nek és az azzal járó görnyedt testtartás-

nak. Az orvosigazgató egyébként nem-

csak humorával, de fotóival is igyekszik 

felvidítani az osztályon fekvő betegeket. 

Megrögzött Afrika-rajongóként már 

nyolcszor járt a távoli földrészen. 1987–

88-ban orvosként részt vett egy kelet-af-

rikai expedícióban is. Tíz társával együtt 

gróf Teleki Sámuel nyomában jártak. 

– Még a fővárosi állatkertnek is hoztunk 

onnan állatokat – újságolta Varga dok-

tor. – Utazásaim során számtalan fotót 

készítettem, amelyek közül a legjobbak 

az osztály folyosóit díszítik. Egy Kon-

góban készült képre vagyok a legbüsz-

kébb: hét méter távolságból örökítet-

tem meg egy ezüsthátú gorillát. 

Az urológus szakember szobájában is 

különleges tárgyak vannak, szinte mind-

egyiket a betegeitől kapta. A különfé-

le afrikai szobrok mellett őrzi a ’73-as,  

a 2003-as és a 2013-as világbajnok vízilab-

dacsapat tagjainak aláírását, Kőbán Rita 

üdvözlőlapját, Németh Miklós olimpiai 

bajnok gerelyét és azt a dedikált vízilab-

dát is, amellyel 1976-ban Montreálban az 

olimpiai döntőt játszották a magyarok.

Az oldalt összeállította: 

Forrai-Kiss Krisztina

Különleges ajándékok színesítik a főorvosi szobát

6



7Zuglói Lapok    2016. október 20.    Díszpolgárok 2016

Nehéz és rögös pályafutása volt 

a párbajtőrvívó Szász Emesének. 

Nehéz, mert olyan vívóktól kel-

lett átvennie a stafétabotot, mint 

a kétszeres olimpiai bajnok Nagy 

Tímea vagy a világbajnok, olimpi-

ai bronzérmes Szalay Gyöngyi és 

Mincza-Nébald Ildikó. És rögös, 

mert a sikerek mellett az ő pálya-

futását sem kímélték a sérülések 

és a kudarcok.

– Már reggel, amikor felébredtem Rió-

ban,  éreztem, hogy rendben vagyok. Si-

került kizárnom, hogy olimpián vívok, 

bár körülöttem mindenki falfehér volt, 

én megpróbáltam egész nap nyugodt és 

vidám maradni – mesélte Mesi sokadik 

élménybeszámolóján. – A mesterem, 

Kulcsár Győző is azt tanácsolta, hogy 

próbáljak nyugodt maradni, mindig 

csak a következő asszómra figyeljek. 

A Vasas SC többszörös világ- és Euró-

pa-bajnoki érmes sportolója nem tit-

koltan olimpiát akart nyerni Rióban. 

Ezt nem is tagadja. Ráadásul az ő ese-

tében az aranyérem nem egyszerűen 

vágyálom, hanem komoly realitás volt. 

Még akkor is, ha felnőttvilágversenyen 

korábban csak néhány világkupán si-

került a dobogó tetejére állnia. A nagy 

sikerhez a legközelebb a 2010-es pári-

zsi világbajnokságon állt, ahol kiváló 

vívással egészen a döntőig menetelt, 

ám ott vereséget szenvedett a francia 

Nisimától. De közel volt a nagy sikerhez 

a 2013-as budapesti világbajnokságon 

is, ahol az elődöntőig megállíthatatlan 

volt, ott azonban a hirtelen halálban 

egy tusos vereséget szenvedett az észt 

Beljajevától, és így meg kellett eléged-

nie a bronzéremmel. Rióban azonban, 

annak ellenére, hogy két kevésbé sike-

rült olimpia is benne volt a tudatában, 

mindenképpen győzni akart. És győzött 

is, először azt a Beljajevát verte meg, 

aki 2013-ban a hazai vébén előle nyert 

aranyérmet, majd jött egy koreai – nem 

az, akitől Londonban már a 32 között 

kikapott –, egy japán, de egyikük sem 

tudott megálljt parancsolni neki. Kul-

csár Győző mesélte, hogy itthon mi-

lyen nehéz dolga volt Emesének. A női 

párbajtőrmezőnyben nem nagyon van 

ellenfele, sőt komolyabb edzőpartner 

is csak a fiúk között akad. Ezért a fel-

készülés nagy részét külföldi edzőtábo-

rokban töltötte. Ahol éppenséggel kore-

ai és japán vívókkal is vívhatott. 

Rióban már nem ijedt meg a nagy le-

hetőségtől, nem bizonytalanodott el, 

még akkor sem, amikor a döntőben az 

aktuális világbajnok négy tussal vezetett 

ellene. A mi Emesénk ekkor már megál-

líthatatlan volt, és nemcsak okosan, ha-

nem szépen is vívott. A művészi találatok 

eredménye az olimpiai bajnoki cím, a riói 

aranyé pedig egy nemzet szeretete lett. 

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Persányi Miklós neve összeforrt 

a Fővárosi Állat- és Növénykert-

tel. A vezetése alatt az intézmény 

megújult, kibővült, sokkal ál-

latbarátabb és népszerűbb lett. 

Évente több mint egymillióan lá-

togatják, amit rendszeresen ran-

gos elismerésekkel – ICOMOS-díj, 

Európa Nostra díj, Magyar Örök-

ség cím, Greenovációs Nagydíj, 

Magyar Brand, Superbrand, Pri-

ma Primissima díj – jutalmaznak.

– Először engem is a szüleim hoztak az 

állatkertbe, kétévesen. Aztán tízévesen 

rengeteg könyvet olvastam Kittenberger 

Kálmántól, Molnár Gábortól és a többi 

ismert természettudóstól. A vonzódá-

som értelmét azonban nem ők, hanem 

Csukás István adta meg, aki a Varázs-

hegy megnyitóján, a Nagyszikla belsejé-

ben úgy fogalmazott, hogy az állatkertbe 

belépve kinyílik előtte a világ. 

Persányi Miklós sosem tagadta, hogy 

mindig is az Állatkert igazgatója 

szeretett volna lenni. S mivel a leg-

főbb vágya teljesült, boldog és elé-

gedett embernek vallhatja magát.

S hogy mitől jó nekünk, hogy ő az in-

tézmény igazgatója? Nos, Persányi 

Miklósnál tapasztaltabb és képzettebb 

szakembert keresve sem találhatnánk 

erre a szép, de felelősségteljes feladatra.  

A főigazgató ugyanis ma öt kontinensen 

körülbelül négyszáz állat- és növényker-

tet, szórakoztatóparkot, védett területet 

ismer személyesen, illetve itthon és kül-

földön rendszeresen publikál, szerepel 

a szakmai és tudományos fórumokon, 

címzetes egyetemi tanár, akadémiai el-

nöki bizottság tagja. A Fővárosi Állat- és 

Növénykert vezetésével először 1994-ben 

bízták meg, mely feladatot egy évtize-

den keresztül, majd 2007-től napjainkig 

rendkívül eredményesen látta és látja el. 

Persányi Miklós legfőbb törekvése a ha-

gyományok megőrzése, feltámasztása és 

az intézmény modernizálása volt. Már 

az első projektjével jelezte a filozófiáját: 

1994-ben egy új lámakifutóval mutatták 

meg, hogy az állatokat ki kell szabadítani 

a nyomorúságos ketreceikből. Azóta fel-

sorolni is nehéz, hogy mi minden történt. 

A látványos fejlesztések mellett az ökoló-

giai szempontokat sem hagyja figyelmen 

kívül, ami persze az egykori környe-

zetvédelmi és vízügyi minisztertől el is 

várható. A városligeti kertben húsz éve 

már csak villanyautókkal közlekednek,  

és már harminc épületet a Széchenyi-für-

dő termálhőjére kiépített távfűtés me-

legít. Az arborétumot is megújították. 

A folyamatosan megújuló állatkert és  

a már elindult fejlesztések, a Mesepark 

és a Pannon Park tervei a világ legauten-

tikusabb szakembereinek, többek között 

Jane Goodallnak, Anthony Sheridannek, 

Csányi Vilmosnak és az európai állatker-

tészet legnagyobb tekintélyű vezetőinek 

az elismerését is kiváltották. 

A megvalósult vágyálom

Ketrecek nélküli állatvilág
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Tizedik évfordulóját ünnepelte a Szeretjük Zuglót Egyesület

A Szeretjük Zuglót Egyesület 2006-ban 

Rátonyi Gábor korábbi polgármester 

kezdeményezésére jött létre. A civil 

szervezet alapításának legfőbb célja 

volt, hogy a kerületben élő sportolókat 

és művészeket egy olyan közös szerve-

zetbe tömörítse, amely szeretne Zugló-

ért tenni, és képes felhívni a figyelmet 

a kerületre. Az akkori polgármester 

hívószavára olyan zuglói kiválóságok 

csatlakoztak az egyesülethez, mint 

többek között a József Attila-díjas, író, 

színházi dramaturg és forgatókönyvíró 

Müller Péter, a Kossuth-díjas ének- és 

mesemondó Berecz András, a József At-

tila-díjas és Babérkoszorús költő, Turczi 

István, a Liszt-díjas karmester, Záborsz-

ky Kálmán, vagy Bánfalvy Ágnes és 

Baranyi László színművészek, illetve  

a 82-szeres válogatott labdarúgó, Gara-

ba Imre. Az alapítók közé tartozik még 

Rozgonyi Zoltán jelenlegi alpolgármes-

ter, Cseke Vanda önkormányzati kép-

viselő, Máté Erzsébet, a Hungarikum 

Bizottság Kommunikációs referense és 

a Szőnyi Hotel vezetője, Pophrisztov 

Katalin is. Az egyesülethez később még 

többen, köztük Csisztu Zsuzsanna tele-

víziós sportriporter, egykori olimpikon 

tornász is csatlakoztak.

A Szeretjük Zuglót Egyesület mindössze 

22 főből áll, ám az elnök tisztában van 

azzal, ha Zuglóról van szó, akkor vala-

mennyi tagra támaszkodhat. Ráadásul, 

ha ez a 22 ember tesz valamit, akkor 

annak súlya is van.

Az elmúlt tíz évben díjakat alapítot-

tunk – mondta Rátonyi Gábor -, illetve 

kulturális és karitatív rendezvényeket 

szerveztünk. A célunk minden esetben 

a zuglóiság hangsúlyozása és az érték-

teremtés volt. 

A Szeretjük Zuglót Egyesület a megalaku-

lása óta harmadik önkormányzat elisme-

rését is kivívta: tavaly a Civil-díjat vehette 

át. A tagok azonban nem erre a legbüsz-

kébbek, hanem az általuk alapított Ká-

posztafesztiválra (amely mára Gasztro-

fesztivállá nőtte ki magát), a nagy sikerrel 

működő Zuglói Smooth Jazz Klubra, a ma 

már önálló életet élő Stefánia Szalonra 

vagy a Vállalkozói Klubra, a minden év-

ben megrendezett 100 gyerek karácso-

nyára, az Olimpiai Bajnokok Klubjának 

hagyományos vendégül látására, és azok-

ra a zuglói művészekre, sportolókra és 

civil emberekre, akik kiérdemelték már 

az Év Embere-díjakat. 

Zugló abban a szerencsés helyzetben 

van, hogy annyi lokálpatrióta mű-

vésszel, neves sportolóval és közéleti 

személyiséggel rendelkezik, amely egy 

egész estés produkcióra is elég. A Sze-

retjük Zuglót Egyesület által rendezett 

tízéves gálaműsor, október 18-án is ezt 

a gazdagságot bizonyította. A fellépő 

művészek, Bánfalvy Ágnes Nívó-díjas, 

Baranyi László Jászai-díjas, Turczi Ist-

ván Príma Primissima-díjas, Záborszky 

Kálmán Liszt-díjas, Müller Péter József 

Attila-díjas művészek önmagukban is 

ki tudtak volna tölteni egy estét. Ezút-

tal azonban csak egy kis szelet jutott  

a tehetségükből. Az október 18-i este  

a Columbus utcai Zeneházban a zuglói-

akról és a zuglóiaknak szólt. Ezt a gaz-

dagságot és lokálpatriotizmust emelte 

ki Karácsony Gergely polgármester is, 

aki kihasználva az alkalmat személye-

sen köszöntötte az idén nyolcvanadik 

születésnapját ünneplő zuglói díszpol-

gárt, Müller Pétert. A kiváló dramaturg 

és író ezen az ünnepi estén mutatta be 

legújabb kötetét, az Aranyfonalat.

Riersch Tamás

Október 18-án a Columbus 

utcai Zeneházban ünnepi gá-

laműsorral emlékezett meg a 

tízéves jubileumáról a lokálpat-

rióta zuglói művészek, sporto-

lók és közemberek által alapí-

tott Szeretjük Zuglót Egyesület.



9Zuglói Lapok    2016. október 20.    

Bieber Mária azt mondta, Bevezetés  

a Braille-írás-olvasás ”rejtelmeibe” című 

könyvét kifejezetten látó embereknek 

szánta, ezért síkírással készült, azonban 

úgy szerkesztette, hogy a laikusoknak 

és a szakembereknek, tanároknak is 

hasznos legyen. – Senki sem tanítja Bra-

ille-írásra látó társainkat, pedig az ő csa-

ládjukban, baráti körükben is lehetnek 

látássérültek. A szakemberek feladat-

lapokat állíthatnak össze a könyv segít-

ségével, és olyan játékos feladatokat is 

olvashatnak, amelyekkel könnyebben ta-

níthatják a gyerekeket – fogalmazott Bie-

ber Mária, aki személyes tapasztalatait is 

leírta könyvében. A szerző hívószavakat 

kötött az egyes betűk bemutatásához, 

mert szerinte így könnyebb megtanulni 

a magyar Braille-írást, -olvasást, aminek 

alapja hat pont, amik két sorban, egymás 

alatt helyezkednek el úgy, mint ahogy  

a dobókockán vagy a dominón. 

A Braille-írásról még sosem jelent meg 

ilyen átfogó és részletes, laikusok és 

szakemberek, látók és látássérültek 

számára egyaránt hasznos kiadvány – 

hangzott el a bemutatón. A kötetről és  

a pontírásról Nagy Sándor, az MVGYOSZ 

elnöke, Somorjai Ágnes, a Vakok Óvo-

dája, Általános Iskolája, Speciális Szak-

iskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyer-

mekotthona igazgatója, Jankó-Brezovai 

Pálné, a Gyengénlátók Általános Isko-

lája, EGYMI és Diákotthona nyugalma-

zott igazgatója és Kuminka Györgyné,  

az MVGYOSZ Braille-bizottságának tag-

ja is beszélt. A megszólalók mindegyike 

hiánypótló kiadványnak nevezte Bieber 

Mária munkáját. – Amellett, hogy min-

denki számára hasznos információkat 

tartalmaz, összegzi a teljes írású pont-

írás szabályait. Írásunk folyamatosan 

fejlődik, és figyelnünk kell arra is, hogy 

a vakok és gyengénlátók is helyesen ír-

janak – jegyezte meg Nagy Sándor. 

A program a Braille-emlékérmek átadá-

sával folytatódott – az elismerést azok 

a látó és látássérült emberek kaphatják, 

akik kimagasló tevékenységet végeztek  

a súlyosan látássérültekért, illletve haté-

konyan segítették a szövetség működését. 

Az idei kitüntetettek: Bárány Krisztina, 

Horváth Antalné, Nagy Árpád, Kővári 

Zita és Körmendy József (posztumusz).

A fehér bot nemzetközi világnapja alkal-

mából szervezett rendezvény író-olvasó 

találkozóval ért véget – az érdeklődők 

Bieber Máriával beszélgethettek, aki to-

vábbra is szívesen fogadja a könyvével 

kapcsolatos építő kritikákat.   

Potos Rita

Oktatás, nevelés

Könyvbemutató a fehér bot nemzetközi világnapján
Könyvbemutatóval és Braille-emlékérem átadójával ünnepelték a fehér bot nemzetközi világnapját a Ma-

gyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében (MVGYOSZ) október 14-én.

Zugló lakosainak felajánlása eredményeként, a zuglói rászoruló gyermekek támogatási alap számlára befolyt összeg felhasználásával, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) a Zuglóiak Egymásért Alapítvány (a továbbiakban: ZEA) alapító okiratában megfogalmazott célokra tekintettel pályázati úton anyagi segítséget/ösztöndíjat nyújt az alábbi feltételekkel:

1. A pályázat célja:
A kedvezőtlen szociális helyzetben lévő zuglói gyermekek, diákok (max 21éves korig) egyedi szükségleteinek 
természetbeni támogatása, olyan konkrét eszközök vagy szolgáltatások beszerzésének elősegítése, amely 
hozzájárul az érintettek testi, lelki gyógyulásához, fejlődéséhez, tanulmányaik, a választott vagy már űzött 
sport, művészeti tevékenység sikeres folytatásához, valamint kulturális, közösségi eseményekben való rész-
vételéhez.
2. A támogatásban részesülők köre:
Az anyagi segítség/ösztöndíj adható annak a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő gyermeknek, diáknak 
max. 21éves korig (kedvezményezett):
- aki Budapest főváros XIV. kerület közigazgatási területen lakóhellyel vagy tartózkodási címmel rendelkezik,
- vagy a kerületben az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézmények valamelyikének felvett 
gyermeke, tanulója és nem töltötte be 21. életévét, de Budapest főváros XIV. Kerület közigazgatási területén 
életvitelszerűen tartózkodik, azonban nincsen bejelentett lakcíme (igazolni szükséges kettő tanú által aláírt 
nyilatkozattal)
3. Az anyagi segítség/ösztöndíj nyújtásának feltételei:
a) a gyermeket, a diákot gondozó családban1 az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladhatja meg a 85.500 
Ft-ot,
b) anyagi segítségben/ösztöndíjban egy pályázó egy alkalommal részesülhet,
c) nem részesülhet anyagi segítségben/ösztöndíjban az a pályázó, aki egyidejűleg a ZEA más ösztöndíj vagy 
egyéni kérelmű pályázatán pozitív elbírálásban részesült,
d) az anyagi segítség/ösztöndíj összege pályázónként legfeljebb 90.000 Ft,
e) Az anyagi segítség/ösztöndíj adható:

ea) váratlanul jelentkező többlet kiadásra, különösen az iskolai tanulmányokkal összefüggő
programok támogatására a tehetség kibontakozásának segítésére, iskolai tanulmányi
versenyek költségeinek támogatására, nyelv-, vagy zenetanulás költségeire, sportoláshoz
szükséges kiadások támogatására, kirándulások befizetéséhez való hozzájárulásra,
eb) egészségügyi állapot megőrzéséhez, pszichés gondozáshoz kapcsolódó támogatásra,
többek között gyógyászati segédeszközökre, terápiás kezelések támogatására,
ec) a gyermek, diák családban történő speciális gondozásához, amely a családban való
nevelést, gondozást segíti.

4. A pályázat benyújtásának módja:
a.) A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével és a meghatározott mellékleteivel együtt lehet be-
nyújtani.

b.) A pályázati felhívás és a pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 
Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy letölthető a www.zuglo.hu valamint a www.zugloiakegymasert.hu honlapról.
c.) A pályázó a pályázati adatlapot a mellékletekkel együtt egy eredeti példányban, zárt borítékban, sze-
mélyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Bu-
dapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2 címre megküldheti.  
A borítékon fel kell tüntetni: zuglói rászoruló gyermekek, diákok támogatása.
5. A pályázati adatlap kötelező melléklete(i):
a) az együtt élő jövedelemmel rendelkező családtagoknak a pályázat beadását megelőző 3 három havi nettó át-
lagkeresetéről szóló eredeti jövedelemigazolása(i), táppénz, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások illetve támogatások  
(szociális juttatások, álláskeresési járadék, családi pótlék, ösztöndíjak) igazolását, regisztrált munkanélküli csa-
ládtag esetén Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ által kiadott igazolást kell mellékelni.
b) az anyagi segítséget/ösztöndíjat megalapozó dokumentumok, (többek között szakvélemény, mint szakorvo-
si, rehabilitációs igazolás, többletkiadás igazolása, intézményi támogató levél például: iskolai, óvodai, védőnői,  
    családsegítő)
c) a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási igazolása, eredetiben,
d) lakcímkártya másolata
6. A támogatás folyósításának módja:
Az anyagi segítség/ösztöndíj folyósítása egy alkalommal történik, mely kifizetése postai úton, vagy bank-
számlára utalással történik.(utóbbi esetében fénymásolatban a banki kivonat csatolása szükséges)
7. Anyagi segítség/ösztöndíj elszámolósának módja:
Felhasználást alátámasztó rövid szöveges tájékoztató, melyhez kedvezményezett (támogatott) nevére szóló 
számlamásolatok csatolása szükséges.
8. A pályázat elbírálása:
A ZEA anyagi segítsége/ösztöndíja pályázati úton történik. A pályázatokat a pályázati keret erejéig2 folyamato-
san lehet benyújtani, de legkésőbb 2017. október 15-ig. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályáza-
tot adhat be. Minden hónap 15-éig beérkezett pályázatok a beérkezést követő 60 napon belül feldolgozásra 
kerülnek. A ZEA kuratóriuma a pályázatokat feldolgozást követő 15 napon belül bírálja el.
Az a pályázat, mely adatlapja hiányos és/vagy a pályázathoz tartozó egyéb dokumentumokat nem tar-
talmazza, értékelés nélkül elutasításra kerül, vagyis hiánypótlásra nincs lehetőség. Ez esetben az pályázati 
anyag pályázónak visszaküldésre kerül, és a formai okból elutasított pályázók a kiírásnak megfelelő adatlap-
pal és benyújtott dokumentumokkal újból pályázhatnak, amelyet a beérkezést követő elbírálási időszakban 
kerülhet csak értékelésre. A kuratórium döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Pályázat kiírásával kapcsolatban információ a 872-9-296-os telefonszámon, egyéb technikai segítség a Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ 364-3-013-as telefonszámán kérhető.

Budapest, 2016. október 10.                                                                                                                                                                                                                  dr. Hajnal György s.k.

                                                                                                                                                                                                                                                                     kuratóriumi elnök 

1   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló a 1993. évi III. törvény 4.§ c.) pontja értelmében a család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
2  A pályázati keret kimerüléséről az Alapítvány, hivatalos honlapján a www.zugloiakegymasert.hu oldalon, valamint a Zuglói Lapok soron következő aktuális számában ad tájékoztatást.

A "ZUGLÓIAK EGYMÁSÉRT" ALAPÍTVÁNY BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
PÁLYÁZATOT HIRDET ZUGLÓI RÁSZORULÓ GYERMEKEK, DIÁKOK TÁMOGATÁSÁRA 
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Szlovák 
hagyományőrzés

A tíz éve elhunyt Hontiné Klányi Jozefinára,  

a Zuglói Szlovákok Önkormányzatának alapí-

tójára emlékeztek október 11-én a Zuglói Civil 

Házban. Maulik Pál, a nemzetiségi önkormány-

zat elnöke azt mondta, Hontiné azon fárado-

zott, hogy a szlovákok megismerjék identitá-

sukat, szülőföldjüket, emellett szívügye volt, 

hogy ösztöndíjjal segítsék a középiskolásokat, 

főiskolásokat, egyetemistákat. A programot 

1999-ben kezdték, azóta minden tanévben  

2-3 diákot patronálnak, de arra is volt pél-

da, hogy heten érdemelték ki a támogatást.  

A rendezvényen a közösség ösztöndíjasai is 

ott voltak, megosztották tapasztalataikat, fel-

lépésükkel szórakoztatták az érdeklődőket. 

(potos)

Szüreti mulatság 
a Vezér utcában

A szüreti mulatságot minden év őszén meg-

rendezik az Olajág Otthonokban. Ilyenkor az 

idős lakók operetteket, musicaleket, népdalokat  

és magyar nótákat hallgathatnak, idén megle-

petésként az Apostol együttes két tagja, Németh 

Zoltán és Meződi József is fellépett, de volt étel- 

és borkóstoló is.

– A rossz idő sem változtatott a mulatság 

legfőbb célján, hogy a sokszínű lakóközösség 

számára minél változatosabb programokat 

szervezzünk – hangsúlyozta a rendezvényen 

Szirmai Viktor igazgató.

Karácsony Gergely polgármester hozzá-

tette, az önkormányzat arra törekszik, hogy  

az intézmény lakói Zuglóban is otthon érez-

hessék magukat. Mint mondta, nyitottak  

a lakók igényeire, így arra is, hogy az otthon 

előtti szervizúton csökkentsék és lassítsák az 

átmenő forgalmat.                                              RT

Pillangó parki 
teniszsiker

A zuglói Pillangó SE színeiben versenyző 15 esz-

tendős Sárosi Balázs a németországi speciális 

Európa-bajnokságon tíz ország 36 versenyzője kö-

zött a második helyen végzett. Balázs már ötödik 

éve teniszezik a zuglói egyesületben. Az edzőt és 

a pályát az interneten találták a szülei. A 15 éves 

fiatalember ugyanolyan jól játszik, mint a vele 

egy szinten levő ép gyerekek – emelte ki edzője,  

Monostori Tamás.                                                      (riersch)

Színházi előadással, a Társasjáték 

New Yorkban című darabbal ajándé-

kozta meg a nyugdíjasokat az önkor-

mányzat. Az idősek világnapja alkal-

mából ötszáz idős ember nézhette meg 

az Éless-Szín előadásában Andrew 

Bergman kétrészes vígjátékát október 

4-én a Stefánia Palotában. Lévai Sán-

dor, a köznevelési, kulturális, ifjúsági 

és sportbizottság elnöke köszöntőjé-

ben arról beszélt, nagyon fontosak  

a nyugdíjasok a kerületben, örül, hogy 

jó kapcsolatot ápolnak Zugló vezeté-

sével. Mint mondta, reméli, hogy az 

ünnepeltek örülnek a meglepetésnek, 

mert terveik szerint a jövőben több-

ször ajándékoznák meg az időseket 

színházi előadásokkal.         Potos Rita

Színházi ajándék időseknek

Hollósy Kornéliát 
ünnepelték

A Zuglói Örmény Önkormányzat, a Budaörsi 

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Rá-

kóczi Szövetség Rákos Mezeje Egyesület által 

szervezett programon felelevenítették az ör-

mény származású művésznő életét és mun-

kásságát. A XIX. század egyik legismertebb 

és legsikeresebb operaénekeséről előadással, 

zenével emlékeztek meg. – Óriási tehetség 

volt. Ezt egyebek mellett az is bizonyítja, hogy 

Erkel Ferenc ragaszkodott ahhoz, hogy Hollósy 

Kornélia alakítsa Melindát a Bánk bán ősbe-

mutatóján. A művésznő a XIX. századi magyar 

örmény zenekultúra emblematikus személye 

– mondta Fancsali János, a Budaörsi Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.       P. R.

Augusztus óta teljesen felújítva várja a gasztronómia és a nemes borok kedvelőit  
a zuglói Lajos király étterem. A családias légkörű étterem számos kedvezménnyel 
várja vendégeit és házhoz szállítást is kínál. 

A vendéglőt 2002-ben nyitották meg a Nagy Lajos király útja 18. szám alatt Kaiser étte-
rem-söröző néven, amelyet 2005-ben modernizáltak és Lajos király étteremre kereszteltek. 
Az idén augusztusban újabb felújítás volt. Ennek során megújult az étterem, az új gépek-
kel felszerelt konyhát pedig kibővítették. A tágasabb főzőhelyiség, az új konyhatechnológia,  
a modern vendégtér és a nagyobb létszámú személyzet főként a hétvégéken gyorsítja meg 
jelentősen a kiszolgálást.
A Lajos király étteremnek augusztustól az ételválasztéka is megújult, melyben nagy szerephez 
jutnak az idényalapanyagokból készült ételek. Emellett október végétől a XIV. és XVI. kerüle-
tek teljes területén, míg a X., illetve XV. kerület egyes részein étel-házhozszállítást is vállalnak. 
A vendéglőben havonta elkészítik a konyhafőnök ajánlatát, amely mindig kapcsolódik 
valamilyen eseményhez. Ilyen például a nagy sikerű Márton-napi libanapok vagy a janu-
ári Újévi disznóságok. Ezen túlmenően – előzetes időpont-egyeztetéssel – vállalják cégek, 
családi és baráti összejövetelek megrendezését és az igényeknek megfelelő különleges 
ételek elkészítését is.  
Az étterem vezetése különösen fontosnak tartja a vendégbarát árak kialakítását. Ennek 
megfelelően hétköznapokon 990 forintos, kétfogásos menüt kínálnak. A két vagy több gyer-
mekkel érkező családoknak, illetve a diákoknak pedig 20 százalékos kedvezményt adnak 
az étlapról választott ételekre. Fizetni Sodexo, Ticket Restaurant étkezési utalvánnyal és 
Szépkártyával is lehet.
Az étterem tömegközlekedéssel és autóval egyaránt nagyon jól megközelíthető, alig száz 
méterre van az Örs vezér terétől és a parkolás sem jelent gondot.                 (x)

Megújult a Lajos király étterem
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Több tucat kulturális program az őszi–téli szezonban

Október második felében és november 

elején számos, a 60. évfordulóhoz kö-

tődő rendezvény várja Zuglóban az ér-

deklődőket.

– A Lipták Villában október 26-án mutat-

ják be Eörsi László történész Zugló 1956 

– forradalmi események című könyvét 

– tájékoztatott Garay Klára, a Zuglói 

Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügy-

vezetője, hozzátéve: a könyvbemutató 

másnapján a Zuglói Civil Házban a Bo-

hóc vérben és vasban című színdarab 

bemutatójára, illetve a forradalom ke-

rületi helyszíneit felkereső emléksétára 

kerül sor.  A Hermina úti tagintézmény-

ben november 2-án nyitják meg az 1956 

őszintén! című grafikakiállítást. Az év-

forduló kapcsán a diákokról sem feled-

keznek meg, az általános iskolásoknak 

november 21-én kvízjátékot szerveznek.  

– Ugyancsak nagy rendezvényünk lesz 

a zuglói középiskolások számára meg-

hirdetett tehetségkutató verseny – ma-

gyarázta az ügyvezető. Megjegyezte:  

a fiatalok a vetélkedőre a művészi pro-

dukciójukról készült videófilm bekül-

désével jelentkezhetnek. A zsűri ezek 

alapján állítja fel a rangsort. A verseny 

jövő márciusban gálaműsorral egy-

bekötött eredményhirdetéssel zárul. 

– Sokak örömére advent első vasár-

napján ismét megnyílik a Bosnyák té-

ren a műjégpálya, amely február 5-ig 

várja a korcsolyázni vágyó gyerekeket 

és felnőtteket – közölte Garay Klára, 

kiemelve: a korcsolyázási lehetőségen 

túl az adventi vasárnapokon jeges és 

kulturális programok, illetve adventi 

gyertyagyújtás várja a térre látogató-

kat. Ezenkívül december 6-án a Zuglói 

Ifjúsági Centrumban kiállítás nyílik  

az első Zuglói Korin készült rajzokból, 

fotókból és videókból.  

– Természetesen a kiemelt programok 

mellett más rendezvényeink is lesznek. 

Folytatjuk 1956 és a 145 éves Rákosfal-

va helytörténeti emlékeinek a felkuta-

tását. Tagintézményeinkben kiállítást 

rendezünk Széchenyi Istvánról, a BVSC 

elmúlt száz évéről, Zugló kertjeiről és 

a Hermina-kápolnában működő lovag-

rendről. Lesznek színházi és pódium- 

előadások, klubfoglalkozások és szabad- 

idős programok is. Ezeken túlmenően 

az idén sem feledkezünk meg az őszi 

szünetről, amely alatt kézműves-foglal-

kozásokkal és egyéb szórakoztató prog-

ramokkal várjuk a gyerekeket – fejtette 

ki Garay Klára ügyvezető.    

Papp Dezső

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. az idén ősszel is színes kínálattal várja az érdeklődőket. A programok elsősorban az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 60. évfordulója, a középiskolák tehetségkutató vetélkedője és a Bosnyák téri második Zuglói Kori eseményei köré csoportosulnak, 

de lesznek kiállítások, zenei, pódium- és színházi előadások is.
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HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS – 2016
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – Önrész-támogatás– 
2016. címen pályázatot ír ki.
A támogatást kizárólag azon örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi 
vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai, jogszerű használói igényelhetik, akik Buda-
pest Főváros Önkormányzata által kiírt Műemléki Keret 2016, Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016 
vagy Állagmegóvási Pályázat 2016 pályázatokon indulnak.
A támogatás célja az örökségvédelem alatt álló kerületi épületek védettséget megalapozó értékei felújítá-
sának, helyreállításának elősegítése.
A támogatás kizárólag Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt Műemléki Keret 2016, Építészeti Ér-
tékvédelmi Támogatás 2016 vagy Állagmegóvási Pályázat 2016 pályázatok önrészének biztosítására igé-
nyelhető.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mértéke nem ha-
ladhatja meg Budapest Főváros Önkormányzatához benyújtandó pályázatban vállalt önrész 50 %-át, és 
legfeljebb 1.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 5 millió Ft.
A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati kiírással kapcsolat-
ban Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja konzultációs lehe-
tőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási 
időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hi-
vatalban (Pétervárad utca 2.).
Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk megmenteni 
ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Tisztelettel:                                                                                                                          Karácsony Gergely
                                                                                                                                             polgármester

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, kérjük, hívja az 
alábbi kerületi utcai szolgálatok egyikét:

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

KÖZLEMÉNY

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

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS

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.

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

 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: 
Tel: 06-30-828-02-08 • www.viragzozuglo.hu

TISZTELT SZÜLŐK/GONDVISELŐK!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2016. szeptember 1-jétől bevezetett fizetési módokkal kapcsolatos 
változásokról:

Készpénz átutalási megbízás (csekkes befizetés)
Az intézményben a gazdasági ügyintéző/óvodatitkár a tárgyhónapot megelőző hónap 5-éig kiállítja a 
számlát - figyelembe véve a megelőző hónap lemondásait -, és az adatokkal kitöltött csekkel együtt 
kiosztja a szülőknek.

A szülő a számlán feltüntetett fizetési határidőt betartva – 5 naptári nap –  az óvodától vagy iskolától 
kapott csekken POSTÁN vagy OTP Bankban az étkezés térítési díját befizeti.

A csekken feltűntetett bankszámlaszámra való átutalással is lehetőséget biztosítunk a díj kiegyenlítésére. 
Ez esetben a közleményben – az azonosítás érdekében – kötelezően fel kell tüntetni a gyermek 
befizető azonosító kódját.
Fontos változás! Kizárólag a postai bélyegző szerint a hónap 20-áig feladott csekkek összegét 
tudjuk megrendelésként elfogadni, ezután feladott összegek visszafizetésre kerülnek. Hónap  20- a 
után étkezés megrendelésére nincs lehetőség.
Web-MultiSchool3 étkezés-megrendelő programon keresztül (bankkártyás befizetés)
Hónap 5-étől, hónap 25-éig a szülő a program segítségével megrendelheti gyermeke következő 
havi étkezését, a webes felületen kiválaszthatja, mely napokra kíván étkezést rendelni. A szülők a meg-
rendelésről szóló számlát közvetlenül kinyomtathatják vagy elmenthetik. A webes felület hónap 25-én 
lezár, ezután a következő hónapra megrendelést rögzíteni már nem lehet.
Fontos! A webes felületen a teljes időszak látható! Kérjük, a megrendelésnél figyeljenek a  tanítási 
szünetekre.
A gyermek részére a napi étkezés megrendelése csak a díj megtérítését követően történik meg, ezért 
kérjük, hogy a fizetési határidőt szíveskedjenek betartani.

Budapest, 2016. október 10.

Üdvözlettel,

Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 

ÖSZTÖNDÍJ

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata támogatásával 
egyéni kérelem útján  támogatni - ösztöndíjjal segíteni - kívánja, azokat a zuglói lakcímmel rendelkező és/ 
vagy zuglói általános vagy középiskolában tanuló kimagasló tehetségű és kreativitású fiatalokat, akiknek 
a szakmai fejlődéséhez, értékteremtő munkájának elősegítéséhez támogatásra van szükségük. 

A felhívás teljes szövege a  http://zugloiakegymasert.hu/ honlap 'Pályázatok' almenüből, a http://www.
zuglo.hu/ honlap 'Hivatal-Pályázatok' almenüből, valamint átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán /Bp. XIV. Pétervárad utca 2./

Beadási határidő: 2016. november 18. (kedd) 

A kérelem 1 eredeti példánya zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai 
úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre megküldhető.            

További információ  a 872-9-296-os telefonszámon vagy az info@zugloiakegymasert.hu oldalon kérhető.

Eredményes pályázást kívánunk!

Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma



13Zuglói Lapok    2016. október 20.    Közbiztonság

Húszan közülük a kerület lakói, zuglói 

óvodába és iskolába járatják a gyere-

keiket, ugyanott vásárolnak, ahol mi, 

és ugyanaz a hivatal intézi az ügye-

iket, amely a többi civil embernek  

is a kerületben.

– A lakossági kapcsolattartáson keresztül 

sok olyan információhoz is hozzájutnak, 

amelynek eredményeképpen sikeres 

elfogásokat, sikeres nyomozásokat hajt-

hatunk végre – tudtuk meg Nagy Imre 

alezredestől, a zuglói rendőrkapitány-

ság rendészeti osztályának vezetőjétől.  

– A kmb-sektől kapott információk alap-

ján kábítószer-fogyasztókat és -terjesztő-

ket, gépkocsifeltörőket és lakásbetörőket 

is sikerült már elfognunk.

Tomis Károly rendőr főtörzszászlós, 

zuglói körzeti megbízott egy konkrét 

esetet is elmesélt. Az egyik kerületi okta-

tási intézmény környékén egy fiatalkorú 

elkövető több alkalommal is késsel diá-

kokat fenyegetett meg, és kényszerített 

az értékeik átadására. A körzeti megbí-

zottak civilben több napon át figyelték  

a környéket, és a gyerekektől kapott sze-

mélyleírás alapján sikerült is elfogniuk 

az elkövetőt. De olyan is előfordult már 

Zuglóban, hogy a körzeti megbízottak 

által elfogott kábítószer-fogyasztó révén 

előbb a terjesztőket, majd a termesztőket 

is sikerült felderíteniük a nyomozóknak.

A körzeti megbízotti munka egyrészt 

egyéni feladat, mely az adott rendőr 

helyismeretére és kapcsolatrendszeré-

re épül, másrészt csapatmunka is, mert 

csak a többi kollégával, a járőrökkel és 

a nyomozókkal együttműködve tud iga-

zán hatékonnyá válni a tevékenységük – 

tette hozzá az alezredes.

Zugló közbiztonsági szempontból nyolc 

körzetre van osztva, és minden kör-

zetben 4-5 kmb-s teljesít szolgálatot.  

A körzeti megbízotti munkában nagy 

segítséget jelent a Zuglói Közbiztonsági 

Nonprofit Kft.-vel karöltve működte-

tett „Szomszédom a rendőr” program, 

amelynek lényege, hogy a nyolc kör-

zetben minden fontos helyen, a közin-

tézményekben, a lépcsőházakban,  

az üzletekben kint van 1-1 körzeti meg-

bízottnak a fényképe és a közvetlen elér-

hetősége. Ezeknek a rendőröknek a szol-

gálati mobiltelefonjai még a térfigyelő 

kamerákkal is össze vannak kötve, azaz 

ily módon is figyelemmel tudják kísérni, 

hogy mi történik a körzetükben. S hogy 

a prevenció terén is jól áll a szolgálat, 

bizonyítja az alábbi eset: egy idős zuglói 

hölgy az egyik szolgáltatótól csomagot 

kapott, ám mielőtt átvette volna, felhív-

ta a körzeti megbízottját, aki járőröket 

küldött hozzá, akik leellenőrizték a szá-

mára a küldemény hitelességét.         R. T.

Sikeres együttműködés
A zuglói rendőrkapitányság elmúlt évekbeli sikereiből alaposan ki-

vették a részüket a körzeti megbízottak. A helyi kmb-sek a napi 

feladataik mellett az operatív munkában is részt vesznek. Köszön-

hetően annak, hogy a 35 fős állomány többsége elhivatott szakem-

berekből áll, akik a zuglóiságot nemcsak rendőrként, hanem állam-

polgárként is megtapasztalják.
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JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénz-
es felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, 
asztali, fali- és zsebórákat, bronz-és ezüst-
tárgyakat, Herendi, Zsolnai, Hummel, Kovács 
Margit porcelánokat, kitüntetéseket, képes-
lapot, régi pénzeket, borostyán-korall és an-
tik ékszereket, régi bizsukat, lakberendezési 
tárgyakat és hagyatékot. Kiszállás és érték-
becslés díjtalan! 15. kerület, Páskomliget út 8. 
(Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). Tel: 605-
70-75, 06-30-9-210-915.

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS műgyűjtőnő 
külföldi magas áron, helyszínen, készpénzért 
vásárol antik és modern festményeket, bútoro-
kat (figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat 6-12-
es evőeszközöket, aranyakat, elefántcsonto-
kat, kardokat, asztali álló, fali - és karórákat, 
porcelánokat (Herendi, Zsolnay) Kovács Mar-
git, Gorka Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, 
szőnyegeket, bronz tárgyakat, kitüntetéseket, 
teljes hagyatékot, értékbecslés, kiszállás díj-
talan. Életjáradéki szerződést is vállalok. Üz-
letünk: II.ker. Fő u.67. Tel: 06-1/789-1693, 06-
30-382-7020 

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

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifil-
mek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 
150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

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

EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs 
pénz? Itt a megoldás! Életjáradék-eltartási szer-
ződést 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 
sorozatokból októberben 20%. novemberben 
10% engedményt adunk! Ajándék fotóalbum-
mal! Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 
10-18h. Tel: 363-1170

GYERMEKFELÜGYELET, KÍSÉRET! Friss 
nyugdíjas, gyermekszerető, megbízható, ked-
ves, fiatalos, vidám, zuglói nő vállalja óvodás, 
kisiskolás gyermekek pár órás felügyeletét vagy 
kíséretét, Bosnyák tér közelében. Tel: 06-20-
498-58-60.

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

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

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

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

Várjuk szeretettel ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzle-
tünkbe! Készpénzért vásárolunk antik és mo-
dern festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, 
kerámiákat: Gorka Géza, Kovács Margit, keleti 
tárgyakat, régi üvegeket, borostyánokat, kato-
nai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, Meiseni. 
Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket 
stb. XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-
2906; 06-70-398-8851

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

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁRO-
LOK bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, antik órákat, stb. Teljes hagyatékot, 
első vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díj-
talan. Tel: 06-20-280-0151, email: herendi77@
gmail.com

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

CSEMPÉZÉS- PADLÓBURKOLÁSt, BURKO-
LATJAVÍTÁST vállalunk. Igény szerinti vízssze-
reléssel. Tel: 06-30-783-64-60

LÉPCSŐHÁZ FESTÉS! Szobafestő szakmun-
kás vállal lépcsőházak, pincék, tárolóhelysé-
gek,épületek külső és belső festését, számla-
képesen. Tel: 06-30-609-4294

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

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

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

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

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

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése. 
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, 
Ilosvai utca 25. 

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

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

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

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

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség, életmód

Ingatlan

Számítógép

Művészet

Egyéb

Régiség
Redőny, reluxa

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciá-
val, rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. 
Marton Tamás technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 
06-20-342-7898

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

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

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-
20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.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, „fürdőkád cseréje kabinra”. 
Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-
fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracse-
re. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.

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

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanci-
ával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarí-
tás garanciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

festését, hőszigetelő üvegezését  
és szigetelését 1 év garanciával.  

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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

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

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

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

Zsazsa galéria azonnali  
készpénzért vásárol! Arany-ezüst dísz-

tárgyakat, briliáns ékszereket kimagasló 
felárral! BOROSTYÁNT  

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

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

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

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

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

Akciós állapotfelmérés! 
SONOTERÁPIA  Örs vezér tere 16. 

Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat/há-
zakat keres ügyfeleinknek. Gyorsan vevőt 

hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási 

jutalékot kap! laurus.ingatlan.com, 
tel: 06-20-9-600-600

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

Hirdetések 
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– A Magyar Optikai Művek – népszerűbb 

nevén a MOM – csapatában védtem  

a Budapest-bajnokság I. osztályában,  

és 1956 szeptemberében úgy adódott, 

hogy a világhírű Honvéddal játszottunk 

egy edzőmeccset. Mondanom sem kell, 

mekkora szó volt akkoriban Puskásékat 

testközelből látni! Öcsiék nagyon hajtot-

tak, mi jobbára csak védekeztünk, de így 

is percenként alakult ki gólhelyzet előttük. 

A mérkőzést annak rendje és módja 

szerint 8-4-re a világsztárokkal felálló 

Honvéd nyerte, ám a meccset követő 

banketten Östreicher Emil, a Honvéd me-

nedzsere megkérdezte a húszesztendős 

MOM-kapustól, hogy mikor kell bevonul-

nia katonának, mert a Honvédnál tárt ka-

rokkal fogadnák őt. Az 56-os forradalom 

Juhász Andor életét is megváltoztatta. 

Októberben és novemberben minden je-

lentős utcai történésnél ott volt, s bár hadi 

cselekményekben nem vett részt, az oro-

szok bevonulását követően mégis az emig- 

ráció mellett döntött. 56 decemberében az 

utolsók közt hagyta el az országot, majd 

csatlakozott a bécsi Mariahilfer strassén 

találkozgató magyar különítményhez.

– A Münchnerhof szálló halljában ta-

lálkoztam újra Emil bácsival, akivel 

közöltem, hogy „megjött a behívóm”.  

A menedzser pedig azt mondta, hogy 

jelentkezzek edzésre.

A világhírű Budapest Honvéd az Atletic 

Bilbaóval játszott Európa Kupa-mérkő-

zést 56 decemberében, Brüsszelben. Pus-

kásék a 3-3-as meccs után úgy döntöttek, 

hogy nem haza, hanem dél-amerikai 

túrára mennek. Östreicher Emil időköz-

ben valamennyi labdarúgó családtagjait 

Bécsbe juttatta, így az 57 elején Bécsbe 

visszatérő sztárok maguk dönthettek  

a sorsukról. Puskás, Kocsis, Czibor és 

Grosics a maradás, Bozsikék azonban a 

hazatérés mellett döntöttek.

– Szó sem volt Barcelonáról meg Real 

Madridról – mesélte Juhász Andor –, 

Östreicher Emil és Öcsi ugyanis kita-

lálták a Magyar Menekült Válogatottat, 

mellyel úgy tűnt, nagyon sok pénzt le-

hetett keresni. A haknimeccseket játszó 

csapatra a világ minden pontján kíván-

csiak voltak, pillanatok alatt egy évre 

való meghívást kaptunk.

A Magyar Menekült Válogatott végül 

csak hét mérkőzést játszott, többségé-

ben Ausztriában, illetve két meccset 

Athénban, természetesen mindegyiket 

megnyerte. Juhász Andor ebből három 

találkozón védett. A Magyar Menekült 

Válogatott története a bécsi Elektra elle-

ni 6-0-val véget ért.

Juhász Andor 1961-ben tért vissza Ma-

gyarországra. Jól menő kereskedése volt 

a Citadellán, ahova a 80-as évek végén 

egy napon a régi barát, Puskás Öcsi is 

betért. A zuglói kapus akkor vette meg 

tőle azt a karórát, melyet Öcsi a száza-

dik Real-meccse után kapott. Juhász An-

dornak mind a mai napig legféltettebb 

kincsei közé tartozik az Oberwartban 

készült csapatkép, egy minden játékos, 

köztük, Puskás, Kocsis és Grosics által alá-

írt képeslap Klagenfurtból, illetve az em-

lített Puskás-óra. Valamint az az emlék, 

hogy Puskás barátjának vallhatta magát.                                                            

RT

Puskással játszott a magyar menekültválogatottban
Két fekete-fehér fotó, egy aranyóra és sok-sok különleges emlék. Mindez egy helyen, egy zuglói lakásban. A közelmúltban a 80 esztendős  

Juhász Andornál jártunk, aki fantasztikus történeteket mesélt.

Sport

„A BVSC-Zugló 100 éve” címmel 

rendeztek kiállítást a Zuglói Civil 

Házban, ahol természetesen a zug-

lói klub centenáriuma óta eltelt öt 

évről is szó esett.

A BVSC-Zugló ugyanis idén már 105 esz-

tendős, a kerek évfordulót 2011-ben ün-

nepelte. De hogy miért kellett ezt az öt 

éve már bemutatott kiállítást megismé-

telni? A patinás klub 2011-ben fennállása 

legsötétebb pillanatait élte. Olyannyira, 

hogy még az egyesület további működé-

se is veszélyben forgott. A helyzet 2012-

ben változott meg, amikor a Szőnyi úti 

telephelyet az önkormányzat átvette  

a MÁV-tól. Ezt követően indulhattak be 

a fejlesztések a sporttelepen, melynek 

köszönhetően ma már egy merőben más 

BVSC-Zuglóról beszélhetünk. Az októ-

ber 7-én nyílt, a sportmúzeum anyagá-

ból és a klub relikviáiból álló kibővített 

centenáriumi kiállítás tehát nemcsak  

a múltról, hanem a klub jelenéről is be-

számol. A megnyitó ünnepségen részt 

vevő Karácsony Gergely zuglói polgár-

mester pedig azt a reményét is kifejez-

te, hogy a klubnak a jövője is hasonlóan 

gazdag lesz majd. Ennek érdekében az 

egyesületnek és az önkormányzat veze-

tésének már több terve van. Szatmáry 

Kristóf klubelnök például ezen a rendez-

vényen jelentette be, hogy már el is kezd-

ték az új 50 méteres medence építését.

A november 4-ig látható kiállítás megnyi-

tó ünnepségén még egy fontos esemény-

re is sor került. A Cserepes Kulturális 

Nonprofit Kft. és a Samodai József Hely-

történeti Műhely ugyanis egy életműdí-

jat alapított, melyet a család beleegye-

zésével az Aranycsapat legendás zuglói 

hátvédjéről, Lantos Mihályról neveztek 

el. A díjat a tervek szerint ötévente ítélik 

oda, mindig két embernek, és az odaíté-

lés kritériuma, hogy a díjazottak hosszú 

évtizedeken át sokat tegyenek Zuglóért és 

a kerület sportjáért. A Lantos Mihály-élet-

műdíjat első ízben Szemők Béla, a BVSC 

egykori legendás elnöke és dr. Hencsei 

Pál nyugalmazott egyetemi tanár, sport-

történész, a BVSC százéves történetét fel-

dolgozó könyv egyik írója vehette át.

Riersch Tamás

Újragondolt centenárium
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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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Zuglói Lapok

Ismerjük egymást.

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

345.90

174.90

340.90
344.90
334.90

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

KRIZANTÉM

390 Ft-tól


