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A Cserepesházban és tagintézményei-

ben folytatódnak azok a népszerű prog-

ramok, amelyek kulturális élményt 

nyújtanak, illetve elősegítik a szabadidő 

hasznos eltöltését. Ugyancsak bőséges 

kínálattal készül az évre a Sport- és 

Rendezvényszervező Kft., a Zuglói Fil-

harmónia pedig egyszeri és különleges 

koncerteket ígér.                 8. és 11.oldal

A kerület és az önkormányzat is komoly 

problémának tekinti az illegális sze-

métlerakást, melynek felszámolására 

a helyhatóság évente tízmillió forintot 

fordít. Az illegális hulladékot jellemző-

en nem zuglóiak és magánszemélyek, 

hanem más kerületek vállalkozói rak-

ják le a szelektív gyűjtők környékén és 

a MÁV területén.                            9. oldal

Fűtéstámogatást kapnak a nyugdíjasok
Januártól személyenként havi 3000 fo-

rintban állapította meg a nehéz hely-

zetben lévő nyugdíjasok fűtéstámoga-

tását Zugló képviselő-testülete. Ezzel 

az összeggel a leghidegebb téli hóna-

pokban nyújtanak segítséget a szűköl-

ködő időseknek. Támogatást a január 

1. és március 15. közötti időszakra kap-

hatnak. Az igénylőknek fontos tudni-

uk, hogy a segítség nem automatikus, 

ugyanis azt igényelni kell az önkor-

mányzatnál az Időszaki fűtési támoga-

tás megállapítása iránti kérelem című 

nyomtatványon. Ezt Zugló honlapjáról 

is letölthetik, de a Bácskai utcai ügyfél-

szolgálaton is megkapják az érdeklő-

dők. A fűtési kiadások enyhítését szol-

gáló támogatás egyik feltétele, hogy az 

igénylő háztartásban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének négyszeresét. Ez jelenleg 

114 000 forint. A képviselő-testület 

döntött a zuglói önkormányzat által 

fenntartott szociális intézmények köz-

alkalmazottainak bérrendezéséről is. 

Ennek értelmében 2017-től az ágazat-

ban dolgozó valamennyi munkatárs  

20 ezer forintot, a legnehezebb munká-

kat végzők pedig további 10 ezer forint 

önkormányzati bérpótlékot kapnak.

               5. oldal

Államosított iskolák
Négy évvel az oktatási intézmények 

fenntartói jogának átvétele után, idén 

január 1-jétől a működtetési jogot is 

megvonta a kerületektől az állam.  

Az átállás időszakában az egyik leg-

fontosabb kérdés az iskolai étkezések 

befizetése, amiben nem történt válto-

zás. Az ebédet ugyanúgy és ugyanott 

kell befizetni, mint eddig. A kerület-

hez egyébként mostantól az épületek 

tulajdonjogán kívül csak a közétkez-

tetés megszervezése és lebonyolítása 

tartozik, minden egyéb problémával  

a Közép-Pesti Tankerületi Központhoz 

kell fordulni.                                          3. oldal

ProgramkínálatKözmeghallgatás
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Sportos  
karácsonyunk volt

Dr. Holl József 
(1928–2016)

Erasmus+ KA2 – Teleki
Maths and Science Adventure

A tavalyi esztendő a sportról szólt, s mivel  

a sport révén nem kevés sikerben volt részünk, 

volt mit megünnepelni a hagyományos évzáró 

ünnepségen is. A „Sportolók karácsonya” 

című rendezvény nemcsak a fiatal sporttehet-

ségekről, hanem a riói olimpia és paralimpia 

hőseiről is szólt. 

– A sportolóink karácsonyi köszöntése régi 

hagyomány már a kerületben – mondta Kará-

csony Gergely polgármester a december 14-i,  

a  Zuglói Civil Házban rendezett ünnepségen. 

– Az olimpia évében azonban különösen nagy 

hangsúlya van egy ilyen eseménynek. Egy olyan 

ötkarikás rendezvényen vagyunk túl, amelyen 

az első aranyérmet egy zuglói sportoló szerez-

te, és amelyen több komoly zuglói sportsiker 

született. Ezek a sportemberek méltó példaké-

pei lehetnek a fiatalabb sportolóknak is.

Ezt hangsúlyozta Szatmáry Kristóf ország- 

gyűlési képviselő is, és hozzátette, hogy most 

már nemcsak visszafelé, hanem előre is kell 

tekinteni. 2017-ben ugyanis nálunk rendezik  

a vizes világbajnokságot, amely a világ harma-

dik legnézettebb sporteseménye, és amelynek 

nagy szerepe lehet abban, hogy a Nemzet-

közi Olimpiai Bizottság kinek ítéli majd oda  

a 2024-es olimpia rendezési jogát.

A december 14-i ünnepségen azonban még 

a számvetésen volt a hangsúly. A 2015–16-os 

teljesítménye alapján 12 zuglói diák vehette át 

a „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést. Rajtuk 

kívül tíz fiatal zuglói sportolót részesítettek 

még elismerésben, illetve díjazták a Rióban járt 

paralimpikonokat, olimpikonokat, és külön elis-

merést kaptak a nyári ötkarikás játékok zuglói 

helyezettjei. Ez utóbbiak között volt a kerület 

két riói bajnoka, Szász Emese és Szabó Gabri-

ella, akik az önkormányzati kitüntetés mellett  

a közönség vastapsát is kiérdemelték.

Az évzáró rendezvényen a Rióban kétszeres 

olimpiai bajnok kajakos Szabó Gabriella és a pa-

ralimpián bronzérmes asztaliteniszező, Pálos Pé-

ter a Zugló Sportjáért emlékserleget is átvehette.

Riersch Tamás

Nyolcvannyolc éves korában meghalt dr. Holl 

József, Zugló egykori tanácselnöke. Családja 

és barátai január 12-én délelőtt búcsúztak tőle 

a rákoskeresztúri Új köztemetőben. 

1928. március 15-én született Budakeszin, az 

ötvenes években kezdett el politizálni, politikai 

munkatárs lett. Az MSZMP pártfőiskoláján szer-

zett diplomát, 1968-ban a társadalomtudomá-

nyok doktora lett. Húsz évig dolgozott Zuglóban 

– 1968-tól 12 évig tanácselnök-helyettes volt, 

1980-tól a kerület tanácselnöke lett. Második 

ciklusát nem töltötte ki, négy év után felmenté-

sét kérte, mert feleségével egy időben szeretett 

volna nyugdíjba menni. 2016. december 27-én, 

88 esztendős korában halt meg. 

Az M.S.A projekt célja, hogy a diákok  

a matematika, fizika, kémia területén érde-

kes információkhoz jussanak, ezáltal érdek-

lődésüket felkeltse a természettudományok 

iránt. A projekt az EU támogatásával, nemzet-

közi együttműködés keretében valósul meg.  

A részt vevő országok (Lengyelország, Bulgá-

ria, Finnország, Portugália, Ciprus és Magyar-

ország) angol nyelven tartják a kapcsolatot 

internetes oldalakon keresztül, illetve nemzet-

közi találkozókon. 

Az első találkozóra novemberben, Cipruson 

került sor, ahova Matuz Kitti Márta, Polgár 

Patrícia, Surányi Réka tanulók és Gyenizse 

Zsuzsanna, Merczné Erdős Mária tanárnők 

utaztak ki. Az itt  megrendezett logóversenyt 

Surányi Réka alkotása nyerte.

A hét folyamán a diákok fizikai kísérlete-

ket végeztek, matematikai teszteket oldottak 

meg, tanórákat látogattak, IKT-eszközök se-

gítségével közösen naptárt készítettek, sőt 

görög táncórán is voltak.

Részleteket a projektről itt olvashatnak: 

http://msahungary.weebly.com.

A kamera telepítését a közelben lévő 

Varga Márton Kertészeti és Földmérési 

Szakképző Iskola és Kollégium igazga-

tója kérte. Pintér Karolina azt mondta, 

az intézmény mellett lévő, a diákok 

által gondozott Varga Márton parkban 

rendszeresen illegálisan lerakott zöld-

hulladékot találnak. 

Ez egy nagyon forgalmas kereszteződés, 

a kamera pedig hozzájárul a közbizton-

ság növeléséhez, így az illegális szemétle-

rakás megakadályozásán túl a balesetek 

rekonstruálásában, a bűnmegelőzésben 

is segít – hangsúlyozta dr. Varga Péter,  

a körzet önkormányzati képviselője.  

A kamerát Hajdu Flórián közbiztonsá-

gért felelős alpolgármester, Váradi Attila 

zuglói rendőrkapitány, Kovács-Csincsák 

László, a Zuglói Közbiztonsági non-profit 

Kft. ügyvezetője és dr. Varga Péter avatta 

fel január 5-én.

Hajdu Flórián alpolgármester rámu-

tatott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 

idén is több tíz új térfigyelő kamerát te-

lepítenek Zuglóban.            

 Potos Rita

Az illegális lerakót is látja
A Róna utca és az Egressy út kereszteződésében telepített eszközzel 

már 168 kamerából álló térfigyelő rendszer üzemel a kerületben. 

Különleges meglepetéssel készül-

tek a rászorulók számára a Móra 

Ferenc Általános Iskola diákjai. 

Borók Erika pedagógus kezdemé-

nyezésére a gyerekek sálakat kö-

töttek fel az intézmény környékén 

álló fák törzsére. A meleg ruha-

darabokat bárki elvihette, akinek  

a csípős hidegben szüksége volt rá.

Az Újváros parki iskola fejlesztőpe-

dagógusa az egyik közösségi olda-

lán olvasott az amerikai Indiana ál-

lamból indult kezdeményezésről. 

– Szerettem volna az én tanítványaimnak 

is megmutatni, hogy kapni jó, de adni 

még jobb érzés – mondta Borók Erika. 

A gyerekeknek pedig nem kellett kétszer 

mondani, mindenki behozott egy-egy fiók 

mélyén lapuló sálat, és néhány kedves szó 

kíséretében felkötötték azokat az iskola 

környékén álló fák törzsére. Aztán min-

dennap azt figyelték, hány nyakmelegítő 

talál gazdára.

– Eleinte tartottunk attól, hogyan jut el  

a kezdeményezés azokhoz, akiknek 

szüksége van rá – folytatta a Móra pe-

dagógusa –, mert az intézményünk 

környékén ritkán járnak hajléktala-

nok. De úgy voltunk vele, mindegy, 

ki viszi el a ruhadarabokat, csak örö-

mét lelje benne. A csaknem negyven 

darab sál a gyerekek jókívánságaival 

együtt végül néhány nap alatt elfogyott  

a Móra környékéről.                     

FKK

Kikötött segítség
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– Milyen hatással volt a zuglói intézmé-

nyekre a 2013-as változás? 

– Országos szinten az államosítás első része 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fő-

leg a kerület erős pedagógusi állományának és 

az iskolaigazgatók összetartásának köszönhető, 

hogy a fenntartás, azaz a szakmai munka 13-as 

átvétele végül nem okozott minőségromlást.  

– Mivel járt az újabb átalakítás? 

– 2017. január elsejével az intézményeink 

vagyonkezelői jogát ingyenesen át kellett 

adnunk az államnak, illetve a Közép-Pesti 

Tankerületi Központnak, amelyben a XIII. 

kerülettel vagyunk összevonva. Kizárólag 

az étkeztetés maradt az önkormányzatnál,  

a szakmai munka után a működtetés is az 

állam kezébe került.

– Mi alapján alakították ki az új tan- 

kerületeket?

– Ezt a kérdést én is feltettem az illetékeseknek. 

Tartottam attól, hogy politikai döntés született, 

vagyis két ellenzéki vezetésű, rebellisnek gon-

dolt kerületet vontak össze, és így a főváros 

legnagyobb tankerülete jött létre. Viszont azt 

hozzá kell tennem, hogy a tankerület vezetésé-

vel nagyon jó a kapcsolatunk, kizárólag a szak-

mai szempontokat és a zuglói iskolák érdekét 

vesszük figyelembe.

– A XIII. kerület próbálta megkerülni az 

államosítást azzal, hogy néhány intéz-

ményét társasházzá nyilváníttatta. Zugló 

próbálkozott hasonló megoldással? 

– Az intézményekhez tartozó tanuszodák, 

sportcsarnokok esetében próbálkoztak ezzel, 

de nálunk erre nem volt szükség. Egyrészt 

mert Zuglónak nincs tanuszodája, másrészt 

csak azokat a vagyonelemeket kellett átad-

nunk, amelyek közvetlenül csatlakoznak az 

oktatási, nevelési tevékenységhez. A gond-

noklakások, az iskolaépületeken belüli bérle-

mények, a műfüves pályák nálunk maradtak, 

és az azokból származó bevételek is. Egyes 

települések nem írták alá a szerződést, de az 

csak formális dolog, hiszen a törvény alapján 

az emberi erőforrások minisztere, Balog Zol-

tán úgyis elrendeli annak tartalmát. Mi azt 

az elvet követtük, hogy gondoljunk is bármit  

a törvényi változásokról, próbáljuk a lehető 

legjobb megállapodást elérni. 

– Milyen előnyös módosításokat értek el  

a szerződésben?

– Például azt, hogy a tankerületnek min-

den évben részletes beszámolót kell 

benyújtania a zuglói testület felé az is-

kolák szakmai munkájáról. Bekerült a szer-

ződésbe egy olyan passzus is, miszerint 

ha egyszer visszajut hozzánk a vagyonke- 

zelői jog, az államnak ugyanolyan érték- 

arányban, állagromlás nélkül kell visszaadnia 

az épületeket.  A Klik hatáskörébe került tech-

nikai dolgozók érdekeit is képviselni tudtuk: 

a törvény által megszabott fizetésüket az ön-

kormányzat az elmúlt években bérpótlékkal 

egészítette ki. A tankerület ígéretet tett arra, 

hogy a bruttó bérük ezután sem változik.  

– Mennyi szolidaritási hozzájárulást fizet 

majd a kerület az államnak a működtetésre?

– Ezt egy bonyolult képlet alapján, az adott 

kerület adóerő-képessége szerint számolják 

ki.  Még nem tudjuk a pontos összeget. 2016-

ban Zugló közel kétmilliárd forintot költött 

az iskolákra, valószínűleg ennél kevesebb 

lesz a szolidaritási hozzájárulás. 

– Mire fordítják a különbözetet? 

– Fejlesztésekre. Az önkormányzat ezentúl 

azokra az intézményekre akar fókuszálni, ame-

lyek a kezelésünkben maradtak. Többek között 

szeretnénk bepótolni az óvodák és a bölcsődék 

elmaradt felújításait. 

Fókusz

Iskolaállamosítás: változatlan az ebédbefizetés rendje
Négy évvel az oktatási intézmények fenntartói jogának átvétele után, idén január 1-jétől a működtetési jogot is megvonta a kerületektől  

az állam.  Ezután csak az étkeztetés feladata és az épületek tulajdonjoga maradt az önkormányzatoknál. A polgármester lapunknak azt mondta: 

Zuglónak sikerült több előnyös módosítást elérnie. Karácsony Gergely hozzátette: az iskolai étkezés befizetésével kapcsolatban nincs változás.

Dr. Házlinger György az újpesti tanke-

rület éléről érkezett a XIII. kerületet 

és Zuglót magában foglaló Közép-Pesti 

Tankerületi Központ élére. Az eredeti-

leg biológia–földrajz szakos pedagógus 

úgy véli, az átalakítás egyik legnagyobb 

nyertesei a szülők, akik ezentúl nem 

vesznek el a rendszerben. 

– Pedagógusként mi a véleménye az álla-

mosításról? 

– Nem szeretem ezt a kifejezést, mert nem er-

ről van szó, hiszen az épületek tulajdonjoga 

az önkormányzatoknál maradt. Az új struk-

túrát mindenképpen előnyösnek találom, 

ugyanis ezentúl minden intézmény egyenlő 

esélyt kap. A továbbiakban az iskolák mű-

ködtetési feladataiért is a tankerületi köz-

pont a felelős. A tankerületi központ támo-

gató, szolgáltatói szemlélettel, partnerségre 

törekedve végzi a fenntartói feladatokat.

– Hogyan épül fel a Közép-Pesti Tankerü-

leti Központ? 

– Három egységből áll: a korábban Zugló,  

illetve Angyalföld által működtetett intézmé-

nyek tartoznak ide, valamint 11, régebben 

a fővárosi önkormányzat által fenntartott 

intézmény. Nem csak iskolák tartoznak hoz-

zánk, kollégiumok és országos feladatot ellátó 

egységek is. Ebben a tankerületi központban 

összesen 48 intézmény van, abból 30 Zugló 

közigazgatási területén. Az egyes tankerületi 

központok önálló költségvetési szervek.

– Önök mennyi pénzből gazdálkodhatnak?

– A Közép-Pesti Tankerületi Központ költ-

ségvetése még kialakítás alatt áll, de azt már 

látjuk, hogy mind a fenntartásra, mind a mű-

ködtetésre elégséges forrás áll rendelkezésre. 

– Ugyanannyi pénz jut majd minden egyes 

intézményre? 

– Szó nincs arról, hogy egyenlő mértékben 

osztanánk el a forrásokat. Sok tényező hatá-

rozza meg, mire mennyi pénz jut majd, mert 

az egyes intézmények más-más feladatot 

látnak el, és különböző műszaki állapotú-

ak. Az épületeket már felmértük, azonnali 

beavatkozásra sehol sincs szükség, de most 

készítünk egy karbantartási, felújítási tervet, 

amely mentén haladhatunk.   

– Ha betörik egy ablak, vagy beázik a tető, in-

nentől kezdve kinek kell megjavítania? 

– Egyértelműen a tankerületi központnak. 

Minden felelősség a miénk lett, ezért min-

denféle panaszra, legyen az szakmai vagy 

műszaki, nálunk kell keresni a megoldást.

– Van előírt protokoll, hogy mennyi időn 

belül kell intézkedniük?

– Hogyne! Az intézményvezetőknek is el-

mondtam, ha valamit öt nap alatt nem tu-

dunk elintézni, ott már nagy baj van. Nyil-

ván egy súlyos műszaki hiba ennyi idő alatt 

nem orvosolható, de az intézkedést biztos, 

hogy megkezdjük. Egyébként jelenleg azon-

nali reakció van érvényben nálunk. 

– A pedagógusokra, a szülőkre, illetve a gye-

rekekre milyen hatással lesz az új struktúra? 

–  A gyerekekre, szülőkre semmilyen, hiszen a ta-

nórák szintjén nem lesz változás. A szülők min-

denképpen érzik majd az új struktúra előnyét, 

mert ezentúl nem vesznek el a rendszerben. 

Bármilyen gondjuk van, ha megírják a kozep-

pest@kk.gov.hu e-mail-címre, biztosak lehetnek 

benne, hogy kivizsgáljuk. Az iskolaigazgatóknak 

jóval nagyobb hatáskörük lesz. Az iskolában 

ténylegesen az igazgató lesz a vezető, ő dönti el, 

kivel szeretne együtt dolgozni. A kinevezési és  

a felmentési jogkör maradt nálam, de ott is az 

igazgatók javaslatát veszem majd alapul.

Az oldalt összeállította:  

Forrai-Kiss Krisztina 

Minden panaszt a tankerületnél kell bejelenteni
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető  

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Varga László Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

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

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

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

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

Tisztségviselők
Polgármester

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

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára bejelentkezés a  06-1-872-9457 telefonszámon, 
és 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
fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon, 
a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Jegyző

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

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Sápi Attila • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • PM

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

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

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

beszéd) az ülés megkezdése előtt arról 

tájékoztatta a képviselőket, hogy a par-

lament módosította a Városliget fejlesz-

téséről szóló törvényt. Ennek nyomán az 

önkormányzat – a testület korábbi dön-

tésének megfelelően – együttműködési 

megállapodást köthet Zugló közterüle-

teinek megújítására a Városliget Zrt.-vel. 

Az erre vonatkozó előterjesztés várható-

an januárban kerülhet a testület elé. 

A polgármester bejelentette továbbá, 

hogy az Örs vezér terei aluljáró akadály-

mentesítésének finanszírozására tár-

gyalásokat folytatott a területen működő 

nagy cégekkel. Az Ikea nyitottnak mutat-

kozik a fejlesztés támogatására. A tervek 

és a beruházás költségvetésének elkészí-

tése után az áruházzal tovább folytatják 

a tárgyalásokat a dotálásról.

Iskolaátadás

Hosszú vita után a képviselő-testület 

úgy határozott, hogy szerződést köt  

a Közép-Pesti Tankerületi Központtal 

az önkormányzati tulajdonú közneve-

lési intézmények átadásáról. Karácsony 

Gergely a vitában hangsúlyozta: az ön-

kormányzat nem örül, hogy elveszik az 

iskolákat. A szerződés a törvény adta 

lehetőségeket maximálisan kihasznál-

va készült el. A polgármester jelezte: 

amennyiben a testület nem fogadja  

el a megállapodást, annak tartalmát az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma ha-

tározza meg, az pedig várhatóan kedve-

zőtlen lesz Zugló számára. 

Lévay Sándor képviselő (MSZP) kije-

lentette: pártja elutasít minden centra-

lizációt, mert az az önkormányzatiság 

csorbításával jár. A megállapodásterve-

zet széles körű rálátást biztosít az isko-

lában folyó munkára, és jó alap lehet az 

együttműködésre.

Várnai László képviselő (CivilZugló) azt 

hiányolta, hogy a szerződés nem tartal-

mazza a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ (Klik) zuglói iskolákra 

vonatkozó felújítási tervét.  

Szabó Rebeka alpolgármester (Párbe-

széd) kifejtette: az önkormányzat ugyan 

elfogadott egy nyilatkozatot, hogy nem 

támogatja az iskolák állami kezelésbe 

vételét, azonban a tanintézetek államo-

sítására vonatkozó törvény után a gye-

rekek érdekét egy a Klikkel megkötött 

jó megállapodás szolgálja. 

Dr. Házlinger György, a Tankerületi  

Központ vezetője a felmerült kérdé-

sekre válaszolva kifejtette: a tankerü-

leti tanácsot januárban hívják össze, 

és abban az önkormányzat delegáltja 

is helyet kap. A Klik Zuglóban júliustól  

310 millió forintot fordított az iskolák-

ra. Ebből 177 milliót költöttek a tanin-

tézeteknél informatikai fejlesztésre.  

A nagy felújításokról még nem tudott nyi-

latkozni, de jelezte: a törvény értékmeg-

tartó beruházásokra kötelezi a Kliket.

Szociális intézkedések

A testület több szociális rendelkezést 

is hozott. Egyebek mellett bővítette 

azok körét, akik gyógyszertámogatás-

ban részesülhetnek. Emellett januártól 

személyenként havi 3000 forintban ál-

lapította meg a nehéz helyzetben lévő 

nyugdíjasok fűtéstámogatását, mellyel 

a leghidegebb téli hónapokban nyújta-

nak segítséget a szűkölködő időseknek.  

A vitában Hajdu Flórián alpolgármes-

ter (MSZP) kifejtette: frakciója a szoci-

ális rendelet módosításával a rászoruló 

zuglói családoknak szeretne segíteni. 

Karácsony Gergely polgármester hozzá-

szólásában nagy előrelépésnek nevezte 

a beterjesztés elfogadását. Czeglédi Já-

nos képviselő (Jobbik) viszont aggályát 

fejezte ki, hogy lesz-e fedezete a 2017. 

évi költségvetésben a több mint félmil-

liárd forintos támogatásnak. 

A képviselők a további információgyűj-

tés érdekében elnapolták az önkor-

mányzat által biztosított minimumjö-

vedelemhez ügyeskedéssel hozzájutók 

kiszűrésére vonatkozó javaslatot.

Bértámogatás

A képviselő-testület döntött a zuglói ön-

kormányzat által fenntartott szociális 

intézmények közalkalmazottainak jövő 

évi bérrendezéséről. Ez alapján az ága-

zatban dolgozó valamennyi munkatárs 

20 ezer, a legnehezebb munkákat vég-

zők további 10 ezer forint önkormány-

zati bérpótlékot kapnak.

A képviselő-testület ezenkívül 11,5 mil-

lió forintot szavazott meg öt új térfi-

gyelő kamera telepítésére, valamint  

a Róna utca–Korong utca sarkán lévő 

berendezés áthelyezésére. Az összegből 

a Rákospatak utca–Szugló utca, a Csö-

möri út–Cinkotai út, a Horváth Boldi-

zsár utca–Uzsoki utca, a Laky köz–Uzso-

ki utca, valamint az Erzsébet királyné 

útja–Róna utca kereszteződésébe tele-

pítenek majd új térfigyelő kamerákat. 

          Papp Dezső

Önkormányzat

Decemberi ülésén döntött a képviselő-testület a zuglói iskolák átadásáról a Közép-Pesti Tankerületi Központnak. Ezen túlmenően határozat született 

a szociális juttatások bővítéséről, a rászoruló nyugdíjasok fűtéstámogatásáról, szociális intézmények közalkalmazottainak bértámogatásáról, vala-

mint új térfigyelő kamerák telepítéséről.

Bővülő szociális ellátások: fűtéstámogatás, bérpótlék

IDŐSZAKI FŰTÉSTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

A támogatás igénybevételének feltételei – zuglói lakcím
– az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000 forintot
– a háztartás legalább egyik tagja: a) öregségi nyugdíjban, b) rokkantsági ellátásban, c) rehabilitációs ellátásban, d) rokkantsági járadékban, e) korhatár alatti ellátásban részesül  
– az igénylő az adott lakcímen tulajdonos, haszonélvező vagy bérlő, illetve az önkormányzati lakás használója 
– a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban

Az igénylőlap beszerezhető – Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Csoport (Bácskai utca 53.)
– internet: http://www.zuglo.hu/futesi-szezonban-torteno-idoszaki-tamogatas/

Szükséges okmányok személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya

Csatolandó dokumentumok – éves nyugdíjösszesítő vagy nyugdíjasigazolvány
– a kérelmet megelőző havi nyugdíjszelvény 
– jövedelemigazolás a háztartás valamennyi tagjától (a kérelmet megelőző hónapról)
– munkanélküliség esetén a Kormányhivatal foglalkoztatási osztályának hatósági bizonyítványa az együttműködésről 
– családi állapotra vonatkozó igazolás, amennyiben a kérelmező özvegy vagy elvált 
– iskolalátogatási igazolás tanköteles háztartástagtól 
– igazolás vagy nyilatkozat a tartásdíj összegéről

Kérelem benyújtása – személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál (1145 Budapest, Bácskai utca 53.)
– postai úton

Benyújtási határidő 2017. január 1. és március 15. között
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– Gratulálok.

– Nagyon köszönöm. Megtisztelő fela-

dat egy ilyen magas pozíciót betölte-

ni. Ha a kerekesszékes vívást nézzük, 

akkor ez a plafon, ám én ennél sokkal 

fontosabbnak tartom, hogy továbbra 

is benne lehetek a sportágam vérke-

ringésében, és tehetek valamit a kere-

kesszékes vívásért. Én nem is pozíció-

nak, hanem sokkal inkább missziónak 

mondanám a kinevezésemet, melynek 

sportdiplomáciai jelentőségét sem sza-

bad alábecsülni.

– Azt gondolná az ember, hogy egy 

erős szervezet élére került.

– A kerekesszékes vívás olyan pa-

rasport, amely nem rendelkezik ön-

álló szövetséggel, hanem az IWAS 

(International Wheelchair & Amputee 

Sports Federation) égisze alá tarto-

zik. Ettől még persze sportszakmailag 

önálló szervezetnek számít, melynek 

nagyon fontos feladata van. Például 

hogy a kerekesszékes vívást a para-

limpia programján tartsa. Sokan nem 

is gondolják, hogy ez a magyar szem-

pontból oly fontos sportág is veszély-

be került, 2014-ben az IPC elnöksége 

előtt kellett beszámolnunk és meg-

felelnünk többféle elvárásnak, hogy  

a tokiói paralimpiai programban ma-

radhasson sportágunk. Ennek érdeké-

ben határoztuk meg a legfontosabb 

feladatokat: növelni kell a versenyek 

és a részt vevő nemzetek számát, és 

átláthatóbbá kell tenni a paralimpiai 

kvalifikációt is.

– A gondok ellenére a kerekesszékes 

vívás Rióban az egyik legjobban szer-

vezett és legnézettebb sportág volt.

– Az előzmények tudatában a vívás 

kiemelt fontosságú volt a paralim-

piai programban, melynek ráadásul 

magam voltam a sportigazgatója. 

Ezek után képzelje el, mit élhettem 

át, amikor kiderült, hogy Rióban az 

első vívónap hajnalán egy a csarnok 

tetején levő víztartály eldőlése majd-

nem végzetes galibát okozott. A tar-

tály ugyanis rádőlt a tetőre, amit be-

szakított, a víz elektromos zárlatot és 

tüzet okozott, ami meg a tűzoltó be-

rendezéseket indította be. A terem a 

nagy mennyiségű víz miatt alkalmat-

lanná vált a verseny megrendezésé-

re. Szerencsére sikerült sportolásra 

alkalmassá tenni a területet, így csak 

fél órát csúsztunk. De ez is rávilágí-

tott arra, hogy milyen vékony jégen 

táncolunk, milyen kevés választja el  

a sikert a kudarctól.

– Ön Rióban kettős szerepben volt je-

len, egyrészt mint a verseny rende-

zője, másrészt pedig a magyar kere-

kesszékes vívóválogatott szövetségi 

kapitánya. Ez utóbbi pozíciója össze-

egyeztethető-e az új feladatával?

– Nem, és emiatt itthon új szövetségi ka-

pitányt kell majd választani. A posztra 

tudomásom szerint hamarosan pályá-

zatot ír ki a Magyar Paralimpiai Bizott-

ság. Ugyanakkor a jövőben is szeret-

ném majd a tapasztalataimmal segíteni 

a hazai kerekesszékes vívást.

– Amely önek köszönheti a hazai nép-

szerűségét, illetve, az eredményes-

ségünket is ön alapozta meg. Rióban  

nem hiányzott a versenyzés?

– Rióban nem, mert ott más feladatom 

volt. De azt kell mondanom, hogy már 

a hétköznapok során sem hiányzik. 

Ezt a dolgot a 2012-es paralimpiát kö-

vetően végleg lezártam magamban.  

36 évet töltöttem a páston, úgy gondolom,  

a versenyzésből ennyi bőven elég volt. 

Laura lányom folytatja a családi ha-

gyományokat, hiszen édesanyja, Anikó 

is válogatott vívó volt, így nagy való-

színűséggel az ő kedvéért fogok még 

„fegyvert” a kezembe. Dani fiam ugyan-

akkor egy univerzális sportember, akit 

minden érdekel, és mindent szeretne 

kipróbálni, a dartstól a teniszig.

– S ha már a gyerekeknél tartunk, 

említsük meg, hogy karácsony előtt 

Bergamóban járt, ahová a nagyob-

bik fiát kísérte el.

– Palkó fiam focizik, jelenleg az MTK 

Sándor Károly Akadémiájának a tagja, 

és az U19-es magyar labdarúgó-válo-

gatott keretéhez tartozik. Bergamóban 

azért voltunk, mert az Atalantánál sze-

repelt próbajátékon, én meg ott szeret-

tem volna lenni mellette. 

– Palkó?

– Nálunk hagyomány, hogy a család el-

sőszülött férfi tagjait Pálnak keresztel-

jük el. Ez alól én sem szerettem volna 

kivétel lenni. Szerencsére jelenleg há-

rom Szekeres Pál is akad a családban, 

így még azt is „logisztikázni” kell, hogy 

melyikünk használja az idősebb vagy 

az ifjabb titulust.

              Riersch Tamás 

6

Harminchat év versenyzés után sportdiplomata lett
Az elmúlt év végének legnagyobb sportdiplomáciai sikere volt, hogy a Zuglóban élő Szekeres Pált a Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Bizottság 

elnökének választották meg. Ezzel Aján Tamás után ő a második magyar sportvezető, aki egy sportág első számú nemzetközi irányítója lett.

Interjú  
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Hegedűs Ármin Jávor utcai családi háza 

Hegedűs Ármin a huszadik század első 

negyedének meghatározó építésze volt.  

A nevéhez fűződik a többi közt a Szervi-

ta téri Török Bankház, valamint a Pesti 

Izraelita Hitközség Zuglóban felépített 

fiú- és leánygimnáziuma (ma ELTE Rad-

nóti Miklós Gyakorló Általános Iskola 

és Gyakorló Gimnázium) végleges arcu-

latának kialakítása is.

Kompromisszumos megoldás

Az építész saját villáját a Stefánia út-

tal párhuzamos Jávor utcában építtet-

te fel 1905-ben, egy 1125 m2-es telken.  

Hegedűs Ármin a 450 négyzetméteres 

családi házának tervezéséről a Magyar 

Építőművészet 1907. szeptemberi szá-

mában így írt: „Az alaprajzi megoldás-

nál arra kellett fősúlyt fektetnem, hogy 

négy, egymáshoz tartozó család számá-

ra, mindegyiknél különbözően megsza-

bott igényeknek megfelelő lakást ter-

vezzek, oly módon, hogy emeletenként 

elhelyezett 2–2 lakás egymással bár szo-

ros összefüggésben álljon, de elkülönít-

ve is használható legyen.” 

Az építész a problémát úgy oldotta meg, 

hogy az épületet belső folyosókkal széttagol-

ta, így az egyes részek elkülönültek, azon-

ban mégis kapcsolatban álltak egymással. 

Hegedűs az egyemeletes ház padlásán, 

a nyitott terasz szomszédságában két 

oromszobát alakított ki műteremnek. 

A villa homlokzatát felülről az épülettel 

harmonizáló íves párkánnyal zárta le. 

A külső falak díszítésére időálló pilis- 

szántói színes homokkövet választott.  

A villa kivitelezője Szalka Jakab építő-

mester volt. A helyiségek funkciójuk-

nak megfelelően kerámiaburkolatot, il-

letve amerikai padlót kaptak. Ez utóbbit 

Politzer és Okoljeszky készítette. A lép-

csőket műkő burkolattal látták el, amit 

Melocco Péter csinált. A háztetőre újla-

ki cserép került. A belső falak festettek, 

illetve kárpitozottak voltak. A falkárpi-

tozást Südfeld Samu, míg a szobafestést 

Deckner Jenő végezte. Az elektromos 

világítással, meleg vizes központi fű-

téssel ellátott házat rákötötték a víz- és 

csatornahálózatra. Az ingatlant az utcá-

tól kovácsoltvas kerítés választotta el.  

Ezt az egyéb vasdíszítésekkel együtt 

Heil Vilmos készítette.

A gyermekeit mintáztatta meg

A villát az építész domborművekkel dí-

szíttette, amelyeken hat gyermekét jele-

níttette meg. A reliefeket Ráday Mihály 

szerint Ney Simon készítette. Ennek 

ellentmond Hegedűs cikke, amelyben 

Neyt a mennyezeti munkák végzője-

ként hozza szóba, míg figurális szob-

rászként Verő Lászlót említi.

Az építész a domborműveket az első eme-

let magasságában, az épület ötszögletű 

sarkán helyezte el. Ezek közül hármon 

mind a hat gyermeke látható, akik feste-

nek és rajzolnak. Az egyik domborművön 

a gyerekek körül megjelennek a mérnöki 

munka jelképei, a körző és a vonalzó is. 

Az épület kővel kirakott íves bejáratát 

egész alakos, magyaros ruhát viselő fiú 

szobra díszítette, amelynek modellje az 

építész egyik családtagja volt. Az alko-

tást Hegedűs az ugyancsak íves folyo-

sóvilágító ablak és a kapu közötti osz-

lop előtt, egy kőpárkányon helyezte el.  

A szobor felett a falat egy ovális pajzson 

egymásba fonódó körző, háromszögvo-

nalzó, ceruza ékesítette, amelyet a be-

járat és az ablak ívének találkozásánál 

elhelyezett cserépből fakadó virágmotí-

vum folyt körül. 

A ház alagsorában kapott helyet a ké-

nyelmes házmesteri lakás. Ugyancsak 

itt volt a meleg vizes központi fűtés 

kazánháza, a tüzelőanyag-tároló, a mo-

sókonyha, a vasaló- és mángorlószoba, 

valamint a tornaterem.

Régi fénye már megkopott

A villaépületet a második világháborút 

követően leválasztásokkal többlakásos 

házzá alakították. A tetőteret is beépí-

tették. Ennek során a homlokzat felső 

részét jelentősen átalakították, az íves 

párkányát lebontották, kiegyenesítették. 

Az idők folyamán eltűnt a bejárat feletti 

virágmotívumos dombormű, és a bejá-

ratnál álló fiúszobor bal keze is letört.  

A sarkot díszítő reliefek még megvannak, 

de már azokon is fogott az idő vasfoga. 

        Papp Dezső

Az új évben első sétánk a Jávor utca 11/A. alatti villához vezetett, amit a neves építész, Hegedűs Ármin építtetett magának és a családjának.  

A Hegedűs-villa egykor a környék egyik leglátványosabb épülete volt. Ma már ez nem mondható el róla, a házat a tulajdonos halála után átépí-

tették, homlokzatát megcsonkították. Napjainkban a Jávor utcában semmi sem emlékeztet Hegedűs Árminra, így aztán már a környéken élők 

közül is egyre kevesebben tudják, hogy ki is volt a domborműveivel a figyelmet még mindig magára vonó, hámló falú ház hajdani tulajdonosa. 

Zuglói séták
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– Az év első jelentős zuglói művelődési 

eseménye a magyar kultúra napjáról 

való megemlékezésünk lesz – tájékoz-

tatott Garay Klára, a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője, 

hozzátéve: a jeles nap alkalmából ja-

nuár 20-ától valamennyi tagintézmé-

nyükben egyhetes rendezvénysoroza-

tot indítanak. Emellett január 22-én 

megtartják a jazzklub első előadását is.  

– A számítástechnika iránt érdeklő-

dő idősek számára a Cserepesházban 

és a Zuglói Ifjúsági Centrumban ismét 

tanfolyamot indítunk, ahol egyebek 

mellett a számítógép kezelését és az 

internet használatát sajátíthatják el  

a szépkorúak – magyarázta az ügyve-

zető, aki megjegyezte: az idősek mellett  

a diákokról sem feledkeznek meg. Azon 

ötödikesek számára, akiknek a félévi 

bizonyítványa nem úgy sikerül, ahogy 

szeretnék, „Tanuljunk tanulni!” címmel 

indítanak foglalkozást. Ezeket Jámbor 

Gyuláné, Apáczai Csere János-díjas zug-

lói pedagógus vezeti.

– Új kezdeményezésünk a Samodai Jó-

zsef Zuglói Helytörténeti Műhely szer-

vezésében a Cserepesházban január 

17-én induló előadás-sorozat. A ren-

dezvényen megjelentek az érdekes is-

mertetéseken túl segítséget, útmutatót 

is kapnak helytörténeti kutatásokhoz 

– fejtette ki Garay Klára. Hozzáfűzte: 

ezen túlmenően számos más helytörté-

neti program is lesz Zuglóban, többek 

között Rákosfalva megalapításának 

145. évfordulója alkalmából, illetve 

Istvánmező arculatváltozásáról is ren-

deznek kiállítást. Emellett a technikai 

feltételek megteremtését követően az 

önkormányzat támogatásával megvá-

sárolt Zugló TV-archívumot elérhetővé 

teszik az érdeklődők számára.

– Nagy rendezvényünk lesz a zuglói di-

ákok számára meghirdetett tehetségku-

tató verseny – ismertette az ügyvezető. 

Kiemelte: a vetélkedőre a fiatalok a pro-

dukciójukról készült rövid videófilm 

beküldésével jelentkezhetnek, a zsűri 

ezek alapján állítja fel a rangsort.

– A rendezvényeinket felkeresők szá-

mára igyekszünk minél kulturáltabb 

környezetet teremteni. Ennek kapcsán 

a Virágzó Zugló program keretében 

folytatjuk a Cserepesház és Zuglói Ifjú-

sági Centrum melletti park rendezését, 

a Cserepesház parkettáját pedig pá-

lyázati forrásból tervezzük felújítani – 

mondta el Garay Klára ügyvezető.

Papp Dezső

Színvonalas kulturális programok várják a kerületieket
A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2017-ben is színes programokkal várja az érdeklődőket. Az új 

kezdeményezéseken túl a tagintézmények az idén is folytatják azokat a népszerű programjaikat, amelyek 

színvonalas szórakozást és kulturális élményt nyújtanak, illetve elősegítik az egészséges életmód elsajátítá-

sát, valamint a szabadidő hasznos eltöltését.

Civil élet  

Kétszáznál több család ünnepét tette szebbé a Zugló Angyalai akció

A lehető legjobb helyre került az összes cipősdoboz, telis-teli olyan ajándékokkal, amelyeket részint lapunk olvasói válogattak össze a Zugló Angyalai akció keretében. 

A csomagokat a családsegítő munkatársai adták át azoknak a családoknak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. A segítők mindegyike folyamatos kapcsolatban áll 

több családdal is, amelyek így nemcsak az év végi ünnepekkor, hanem a hétköznapokban is számíthatnak rájuk. Köszönjük az akció résztvevőinek, hogy hozzájárultak 

ahhoz, hogy kétszáznál is több nélkülöző gyerek, szülő, illetve egyedülálló, nehéz körülmények között élő idős karácsonya lett szebb!
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A válaszokból a jelenlévők megtud-

hatták, hogy a Kassai téri parkoló épí-

tését a kaszinó tulajdonosa végezteti, 

a lakosság által jelzett problémákat 

az önkormányzati ellenőrzés már ko-

rábban feltárta, és azok elhárítását  

a beruházó elvégzi. A toronyház előtt 

parkolók az Ungvár utcára jutását a ka-

szinó előtti parkolón át oldják majd meg.

Az érdeklődők továbbá arról is értesül-

hettek, hogy bár a kerületnek nincsenek 

jogi lehetőségei a Liget-projekt befolyá-

solására, de az önkormányzat mindent 

elkövet a fák és zöldfelületek megőrzé-

séért. Emellett partnere a lakosságnak 

abban is, hogy feltárják a Ligetben ter-

vezett mélyépítések következtében vár-

ható hidrogeológiai változásokat. 

A fórumon elhangzottakból kiderült, 

hogy a kerület lakossága és az önkor-

mányzat is komoly problémának tekin-

ti az illegális szemétlerakást, melynek 

felszámolására a helyhatóság évente 

tízmillió forintot fordít. Az elmúlt idő-

szakban 28 alkalommal volt tettené-

rés. Az illegális hulladékot jellemzően 

nem zuglóiak és magánszemélyek, 

hanem más kerületek vállalkozói rak-

ják le a szelektív gyűjtők környékén és  

a MÁV területén. Ez utóbbival az önkor-

mányzat tárgyalásokat kezdeményez, 

hogy számolja fel a körzetében lévő  

szemétlerakatokat.

Az eseményen megjelentek közül töb-

ben is szót emeltek a hajléktalanok és 

az ittas személyek közterületen tanúsí-

tott magatartása, illetve a rendvédelmi 

szervek erélytelen fellépése miatt. A vá-

laszokból kiderült, hogy az önkormány-

zat továbbra sem kíván tiltott zónákat 

kijelölni az otthontalanoknak, mert 

nem ebben látja a probléma megoldá-

sát, ezért is duplázta meg a hajléktala-

nokat segítő utcai szolgálatot. A prob-

lémás körzetekbe egyébként térfigyelő 

kamerákat telepítenek, és megerősítik  

a járőrszolgálatot is. 

Ezen túlmenően voltak olyanok, akik 

egyes útszakaszok tisztaságát, illetve 

a gyenge közvilágítást, a nyilvános il-

lemhelyek hiányát, valamint a kutyák 

póráz nélküli futtatását és a korábbi-

aknál szerényebb karácsonyi díszkivi-

lágítást kifogásolták. 

Mindezeken kívül az eseményen meg-

jelentek érdeklődésükre tájékoztatást 

kaptak a városközpont megépítésének, 

illetve a Rákos-patak revitalizációjának  

helyzetéről is.        PaD

Aktuális

Decemberi közmeghallgatás

Közmeghallgatást tartott december 15-én Zugló képviselő-testülete, amelyen a lakosság egyebek között a 

Kassai tér felújításával, az illegális szemétlerakással és a Városliget fejlesztésével kapcsolatban tett fel kér-

déseket, illetve fogalmazta meg véleményét.
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TÁJÉKOZTATÁS

Előzetes tájékoztató Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályza-
tának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 
19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával készülő új 
kerületi építési szabályzatról

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 503/2013. (VI.20.) határozatban és a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően 
ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 356/2016. (VI.21.) határozatával a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően úgy döntött, hogy Zugló Kerületi Város-
rendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének 
elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával 
– településtervezési szerződés alapján – új kerületi építési szabályzatot készíttet.

A felülvizsgálat Budapest főváros XIV. kerület teljes közigazgatási területére kiter-
jed azzal, hogy a tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő, megha-
tározott területekre készülő kerületi építési szabályzatok megállapításait. Jelenleg 
két területre van folyamatban kerületi építési szabályzat készítése:

Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által 
határolt terület;

Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú 
közpark – Pillangó utca által határolt terület.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése alapján a fővárosi kerület 
esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 
– az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrende-
zési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi 
közgyűlési rendelet figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazható.

A rendezés célja, hogy ezen jogszabályi határidőig elkészüljön a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelő „új” kerületi építési szabályzat.

A kerületi építési szabályzat – a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi 
rendezési szabályzattal összhangban – megállapítja a táj, az épített- és a termé-
szeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasz-
nálati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való 
építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési köve-
telményeket, jogokat és kötelezettségeket a kerület teljes közigazgatási területére.

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

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Barta Ferenc főépítész • 1145 Budapest Pétervárad u. 2.
vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat vé-
leményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, pos-
tai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatol-
ják a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

KÖZLEMÉNY

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

TÁJÉKOZTATÁS

Ha Zugló utcáin, közterületein hajléktalannak tűnő emberrel kapcsolatos bejelen-
tése 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

EBÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. 
§ (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkor-
mányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább 
egy alkalommal ebösszeírást végez.

A kerületi önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az 
eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a 
kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az “Ebösszeíró adatlapot” elektronikusan szíveskedjenek 
kitölteni 2017. január 31. napjáig, és a http://devel.zuglo.hu/eb/ felületen keresztül 
részünkre eljuttatni. A beérkező adatalapokról a rendszer automatikus visszajel-
zést küld, annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb össze-
ge az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján 30.000 Ft.

Együttműködését köszönöm!                                            Makranczi László

                                                                                                    jegyző
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– 2017-ben folytatódnak az ősszel elin-

dult bérletes hangversenyeink: a Müpá-

ban megrendezésre kerülő Stephanus- 

koncertek közül kiemelném a február 

26-i Mahler-előadást, melyen a szerző 

„II. c-moll Feltámadás szimfóniája” 

hangzik majd el Antal Mátyás vendég-

karmester dirigálásával. Közreműköd-

nek Kolonits Klára és Schöck Atala ének-

művészek. A január 21-i Gaudeamus 

zeneakadémiai hangverseny műsorán 

Rossini, Bottesini és Haydn műveit hall-

hatja a közönség, melyet az a Liszt- és 

Kossuth-díjas, érdemes művész címet 

viselő Medveczky Ádám vezényel majd, 

aki a minap nyerte el a Prima Primis-

sima díjat. A Pesti Vigadóban zajló Téli 

bérletünk utolsó állomása pedig egyben 

emlékezés is lesz Kodály Zoltánra, aki 

50 évvel ezelőtt hunyt el. Vokális mű-

vészetéből csodálatos válogatást nyújt 

március 11-én a Cantemus Vegyeskar és 

a Cantemus Gyermekkar Szabó Dénes és 

Szabó Soma vezényletével. 

Záborszky Kálmán kiemelte, hogy lesz-

nek majd újdonságok is az új évadban, 

melyek minden zenére, kultúrára fogé-

kony embernek különleges csemegét 

jelentenek.

– Március 31-én Pécsen, a Kodály Köz-

pontban lesz műsoron Dubrovay Lász-

ló „Faust, az elkárhozott” című balett-

je, melyben a Pécsi Balett művészei és  

a Zuglói Filharmónia Szent István Ki-

rály Szimfonikus Zenekar közösen mű-

ködik közre. Április 21-én pedig egy 

nagyszerű filmzenekoncertre készü-

lünk, melyet a Budapesti Kongresszusi 

Központban rendezünk meg, ismert és 

kevésbé ismert betétdalokkal, magyar 

és külföldi zeneszerzőktől egyaránt. 

A koncert karmestere Horváth Gábor 

lesz, és a Kossuth-díjas Hot Jazz Band is 

közreműködik majd.

A Zuglói Filharmónia 2017-es program-

jai között ezeken kívül két kiemelkedő-

en fontos esemény is lesz.

– Stephanus sorozatunk negyedik kon-

certje egy különleges opera-előadás 

lesz: Puccini „Pillangókisasszonyát” 

mutatjuk be kiváló énekes szólisták-

kal, Horváth Zoltán rendezésében. Mű-

sorunkat az érdeklődők április 29-én, 

szombaton 18 órakor tekinthetik majd 

meg a Bartók Béla Nemzeti Hangver-

senyteremben. És folytatjuk eddigi kül-

detésünket is, azaz hogy továbbra is va-

lamennyi zuglói nagycsoportos óvodás, 

általános iskolás és középiskolás diák 

legalább évente egyszer magas szintű 

komolyzenei előadáson vehessen részt. 

A diákoknak szóló előadásunkat, a „Fel-

fedezőúton”-t március második felében 

mutatjuk majd be a Zuglói Zeneházban, 

melyet hat napon keresztül, összesen 

18 alkalommal, csaknem 6000 nagycso-

portos óvodás és alsó tagozatos tanuló 

tekint majd meg.            Riersch Tamás

Zugló legrangosabb kulturális szervezete, a Magyar Örökség-dí-

jas Zuglói Filharmónia tavaly ünnepelte névviseletének tízéves 

évfordulóját. (A zenekar elődjét, a Szent István Király Szimfo-

nikus Zenekart a legendás karmester, Záborszky József még 

1954-ben alapította.) A zenekar 2006 óta – már Zuglói Filharmó-

nia néven – hivatásos együttesként működik, melynek vezetője  

a zenekar-alapító karmester fia, Záborszky Kálmán, akit  

az együttes idei terveiről kérdeztünk.

Kultúra

A Zuglói Sport- és Rendezvény-

szervező Non-profit Kft. 2017-ben  

is színes kínálattal várja az  

érdeklődőket. Rendezvényeik kö-

zött egyaránt megtalálhatók az 

önkormányzati és a saját szerve-

zésű programok. 

Az első fél évi programok sorát a II. Zug-

lói Korihoz kapcsolódó Téli sportválasz-

tó nyitja meg.

– A rendezvény keretében a gyerekek 

a jeges sportokkal ismerkedhetnek – 

tájékoztatott Bátki László, a Sport- és 

Rendezvényszervező Non-profit Kft. 

ügyvezetője, hozzátéve: ezen túlmenő-

en a tavalyi sikeren felbuzdulva április 

elején az U 12-es csapatok számára má-

sodszor is megrendezik a Varga Zoltán 

Emléktornát. 

– A labdarúgótornára meghívjuk Zug-

ló testvértelepüléseinek U 12-es csa-

patait is – mondta az ügyvezető. Meg-

jegyezte: a focikupa szervezésével, 

lebonyolításával párhuzamosan végzik 

a Roma Nap technikai előkészítését.  

– Az idén tovább bővítjük a Kihívás 

Napjai rendezvények színhelyeit, hogy 

a zuglóiak a kerület minél több pontján 

kapcsolódhassanak be a programba – 

közölte Bátki László. Kiemelte: ebben 

az évben a Kihívás Napján már az Örs 

vezér terén is szeretnének jelen lenni  

a sportnapon. 

– Májusban tizenharmadik alkalommal 

rendezzük meg a Zuglói Sportfesztivált 

– informált Bátki László, hozzáfűzve: az 

esemény központi eleme továbbra is a Pa-

takparti Futás lesz, azonban a program-

ban szerephez jutnak más, a Mogyoródi 

úti pályán űzhető sportágak is. A tervek 

szerint az egész napos rendezvény kon-

certtel zárul. Ugyancsak a Mogyoródi úti 

pálya ad majd otthont a Szomszédünnep 

elnevezésű rendezvénynek. A nagysza-

bású júniusi kerti partira elsősorban az 

alsórákosiakat várják. A Sport Kft. részt 

vesz továbbá a Mezőgazdasági Múzeum 

és az önkormányzat együttműködésével 

megvalósuló Múzeumok Éjszakája előké-

szítésében is. 

–  Főként a technikai eszközök biztosí-

tásában és a programszervezésben ve-

szünk részt – nyilatkozta az ügyvezető, 

aki hangsúlyozta: a Sport Kft. az önkor-

mányzatiak mellett saját programokkal 

is várja a zuglóiakat. Ezek közé tartoz-

nak a havonta megrendezésre kerülő 

rendhagyó testnevelésórák, amelyeket 

élsportolók részvételével mindig más 

iskolában rendeznek meg. Ezen túlme-

nően folytatják az Ötkarikás beszélge-

téseket, májusban pedig ismét lesz kerí-

tésszépítő verseny. 

– Szakképzett edzők irányításával az 

idén is hetente megtartjuk a nagy sikerű 

nyugdíjasparkfitneszt, a fiataloknak szó-

ló streetballoktatást. Emellett tavasszal 

a Mogyoródi úti sportlétesítményben 

kerékpárosképzést indítunk, ahol az ér-

deklődők a BMX- és a dirtpálya bizton-

ságos használatát sajátíthatják el – tette 

hozzá Bátki László ügyvezető.      

Papp Dezső 

Idén is bőséges lesz a sportkínálat

Zenés félév elé nézünk
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Akinek egyszer volt fülgyulladása, az 

törekedni fog arra, hogy soha többé ne 

legyen – jelentette ki Pál Istvánné, aki 

pár évvel ezelőtt élte át először a be-

tegséggel járó fájdalmakat. – Egysze-

rű megfázással kezdődött, amit nem 

is vettem komolyan. Köhögtem, folyt 

az orrom, gondoltam, pár nap alatt 

elmúlik, de az egyik éjjel rettenetes 

fülfájásra ébredtem. Antibiotikumot 

és orrcseppet kaptam, és szerencsére 

pár nap alatt elmúlt, azóta nagyon vi-

gyázok, soha többet nem akarom azt 

átélni, amit akkor – mondta Ildikó,  

s megjegyezte: télen sem ő, sem a csa-

ládtagjai nem mennek ki az utcára 

sapka és sál nélkül. 

Az érzékenyebbek a hőmérséklet vál-

tozását is megérzik, tehát fülük már 

akkor is fájhat, ha a meleg lakásból 

kimennek a hidegre. Ők jobban te-

szik, ha egyszerű háztartási vattával 

bedugják a hallójáratukat, de a leg-

jobb, ha sapkát is húznak – mutatott 

rá a probléma megoldására dr. Szendi 

László, a Zuglói Egészségügyi Szolgá-

lat fül-orr-gégészeti szakrendelőjének 

vezető főorvosa. – Az esetek többsé-

gében a felső légúti gyulladás miatt 

fáj az emberek füle. Az orrdugulás, 

orrfolyás következtében a nyálkahár-

tya megduzzad, emiatt a fülkürtjárat 

elzáródik. Nem szellőzik a dobüreg, 

vákuum keletkezik benne, és jön is  

a fájdalom, a füldugulás – magya-

rázta a főorvos. Ezért az orrfolyást, 

orrdugulást kell megszüntetni, ami-

re tökéletesen alkalmas az orrspray,  

a gyulladáscsökkentő porok, az inha-

lálás, a lámpázás. Ideális esetben 4-5 

napon belül elmúlnak a panaszok, ám 

ha nem, akkor orvoshoz kell fordulni, 

mert a betegség antibiotikummal jól 

kezelhető, és csak a legvégső esetben 

kell felszúrni a fület. 

Potos Rita

Az egyszerű vatta is segíthet
A középfülgyulladás télen legtöbbször a felső légúti megbetegedé-

sek szövődményeként jelentkezik, ami jó esetben 4-5 nap alatt el-

múlik. Az egyik legfájdalmasabb betegség kezelése során ma már 

sokszor elkerülhető, hogy fel kelljen szúrni a páciensek fülét. 

VÉRADÁSRA VÁRJUK  2017. JANUÁRBAN  XIV.KERÜLETBEN:

01.06. péntek • 10.00–13.00 • Neumann J. Számitástechnikai Szakgimnázium                        
            (1144. Kerepesi út 124.)
         • 14.00–18.00 • Egressy Fitness  (1149. Egressy út 23-25.)
01.12. csütörtök • 15.00–19.00 • Váci Mihály Kollégium (1144. Mogyoródi út 128.)
01.20. péntek • 10.00–13.00 • Budapest Környéki Törvényszék 
            (1146. Thököly út 97-101.)
01.25. szerda • 13.00–17.00 • Tihany Óvoda  (1141.Tihany tér 39. )
01.28. szombat • 12.00–18.00 • Sugár Üzletközpont  2. emelet 
   (1148 Örs Vezér tér 24. )

KÖSZÖNJÜK!
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1985. november 1-jén szereltem fel ren-

dőrnek, és az első állomáshelyem Zug-

ló lett – mesélte a kerületi kapitányság 

egyik, ha nem a legrégebbi rendőre. 

– Ennyi év alatt rengeteg dolgot megta-

pasztaltam, ezeket pedig szívesen meg-

osztom a többiekkel.

Ladányi Tóth Zsuzsanna az óvónő-

képzőből érkezett a rendőri pályára.  

Az óvodapedagógusi szakma azonban 

csak egy próbálkozás volt, mert már a főis-

kolás évei alatt rájött, hogy inkább felnőtt 

emberekkel szeretne majd foglalkozni.

– A családomban több katona is van, 

így az egyenruha viselése nem állt tá-

vol tőlem. Pedig a nyolcvanas években 

a mainál jóval kevesebb női rendőr volt  

ezen a pályán.

A zuglói kapitányságon 1985-ben egészen 

pontosan kilencen dolgoztak a gyengébbik 

nemből. Köztük volt Zsuzsanna is, aki az 

egyenruhásoknál kezdte, volt objektum- 

őr (a nőket akkoriban ide osztották be), 

majd szabálysértési előadóként dolgozott 

az igazgatásrendészeten. 

– 1992-ben, a második gyermekem szü-

letését követően kerültem át a bűnügy-

re, ahol azóta is nyomozóként dolgo-

zom. Akkoriban még anyukaként is 

könnyebb volt, hisz a kapitányságunk 

mellett egy belügyi bölcsőde és egy 

óvoda is működött, ezért a gyerekek 

születését követően hamar vissza tud-

tam rázódni a munkába.

Ladányi Tóth Zsuzsanna körözési 

előadóként kezdte a nyomozói munká-

ját, és akkoriban több nagy erőkkel ke-

resett személy megtalálásában is részt 

vett. A 90-es évek lakásmaffiaügyeivel is 

foglalkoznia kellett, majd – már a régiós 

időszakban – a rablási csoport munka-

társa volt. Manapság pedig a trükkös 

tolvajok felderítése a fő szakterülete.

– A 27 esztendős fiam is rendőr lett, je-

lenleg a Készenléti Rendőrség állomá-

nyába tartozik. A kisebbik, 25 esztendős 

fiam pedig a Honvédelmi Minisztérium 

alkalmazottja. A 16 éves lányom még 

nem döntötte el, hogy mi szeretne len-

ni, én pedig nem akarom befolyásolni 

a döntését.

Ha az édesanyja nem is, a látottak ta-

lán inspirálják.  A zuglói kapitányságon 

ugyanis a bűnüldözési alosztály mun-

katársai legalább olyan erős közösséget 

alkotnak, mint a körzeti megbízottak. 

Ebben pedig nagy szerepe van Ladányi 

Tóth Zsuzsannának, aki évente egyszer 

a saját kertes házába is meghívja a kol-

légáit, hogy a munkán kívül kötetlenül 

is diskurálhassanak egymással.

Riersch Tamás

Közbiztonság

Egyenruhás óvónő
Ha egy ifjú zuglói nyomozónak 

kérdése vagy problémája van 

– és a feletteseit valamilyen ok-

ból nem éri el –, pontosan tudja, 

hogy kihez forduljon. Ladányi 

Tóth Zsuzsanna rendőr főtörzs- 

zászlós irodája pedig mindig, 

mindenki előtt nyitva áll.



14  2017. január 12.    Zuglói LapokHirdetések 

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.

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

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

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetá-
lást, fordítást vállal, valamint felkészítést érettsé-
gire, nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a 
Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-959-6759 

Gyakorlott, gimnáziumi TÖRTÉNELEMTA-
NÁR emelt szintű ÉRETTSÉGIRE felkészít. Eg-
ressy-Miskolci környékén. Tel: 06-30-583-4499

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

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

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel 
hétfő-szerda délután, kedd-csütörtök délelőtt. 
Címe: 1148 EGRESSY ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. 
Tel.: 06-1-252-8234

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

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bú-
torokat, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, 
festményeket, csillárt, könyveket, csipkét, bizsu-
kat, ékszereket, borostyánt, régi pénzt, kitünte-
tést, szobrokat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol 
festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, 
zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüst-
tárgyakat, háború előtti katonai kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, 
borostyán és koráll ékszereket. Értékbecslés és 
kiszállás díjtalan!  Tel: 06-20-358-8217.

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes 
felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, asz-
tali, fali- és zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, 
Herendi, Zsolnai, Hummel, Kovács Margit por-
celánokat, kitüntetéseket, képeslapot, régi pén-
zeket, borostyán-korall és antik ékszereket, régi 
bizsukat, lakberendezési tárgyakat és hagyaté-
kot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 15. kerü-
let, Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal 
szembe). Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújítást, 
tető készítést, javítást, szigetelést, ajtó-ablak, 
redőny beépítést, felbontást, fal készítést, va-
kolást, betonozást, csempézést, festést, par-
kettázást, víz fűtés villanyszerelést vállalunk. 
Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kapu-
telefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek 
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkő-
telenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, 
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, 
kerítések, galériák készítése, egyéb lakatos-
munkák. 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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTE-
LENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csé-
szék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsa-
torna csere, lakásban és udvaron, kerti csap-
csere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-
544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres 
keresése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. 
Tel: 06-30-914-35-88.

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. 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

Zugló központjában, utcára nyíló távirányítá-
sos önálló garázs hosszútávra kiadó. Tel: 06-1-
251-48-96, 06-20-379-45-76.

HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSSEL, napelemes me-
legvízellátással új lakások eladók Kövér Lajos 
utca 8. szám alatt épülő 7 lakásos energiatakaré-
kos társasházunkban. Telefon: 06-1-422-12-46.

Balatonbozsoki 100m2-es családi házamat 
cserélném minimum 46 m2 panellakásra, ráfize-
téssel. Csak saját tulajdon érdekel. Tel: 06-20-
263-63-64.

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

Szolgáltatás

Művészet

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, ki-
rakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, 
hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, 
pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető 
szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a tel-
jes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Fel-
mérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

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

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarni-
túra is. Asztalosmunkával, széles szövetválasz-
tékkal. Konyha- és beépített szekrények méretre 
készítése. Tel.: 06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! 
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. Képek, karnisok, bútorok 
szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, 

precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. 

Tel: 06-70-2144-235, 
06-1-280-2542

FESTÉST, MÁZOLÁST, 
BURKOLÁST, parkettázást 
vállalok, nyugdíjasoknak 

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

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek 
szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás
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Rendhagyó vébé volt, mert birkózás-

ban első ízben rendeztek világversenyt 

a nem olimpiai súlycsoportoknak.  

A 29 ország versenyzőit felvonultató 

világbajnokságon a magyar birkózók 

egy arany- és két bronzérmet szereztek. 

Az egyetlen világbajnoki címünk pedig 

történetesen egy zuglói sportoló nevé-

hez fűződik.

Korpási Bálint, a BVSC-Zugló sportoló-

ja a 71 kg-os súlycsoportban kimagasló 

birkózással szerzett aranyérmet.

– Persze, hogy rossz volt itthonról néz-

ni a riói olimpiát – mondta a kerület 

újdonsült világbajnoka –, de nem tehet-

tem mást, hisz a 71 kg nem szerepelt  

a kötöttfogású birkózóprogramban.  

Én meg hiába próbálkoztam volna  

a szomszédos ötkarikás súlycsoportok-

kal, a 66 kg-hoz túl sokat kellett volna 

fogyasztanom, a 75 kg-hoz meg túlságo-

san kicsi lettem volna.

Bálint tehát itthon maradt, amivel nem-

csak ő, hanem a magyar birkózósport 

is sokat veszített. A riói birkózóered-

mények ismeretében pláne igaz ez az 

állítás. A zuglói sportoló ugyanis az el-

múlt másfél év eredményei alapján az 

egyik, ha nem a legjobb formában lévő 

hazai birkózó. Korpási sikerszériája  

a tavalyi Európa Játékokkal kezdődött, 

ahol ezüstérmes lett. Azt követően pe-

dig szinte valamennyi nemzetközi ver-

senyén dobogós volt. Kivételt egyedül  

a tavalyi, Las Vegas-i kvalifikációs világ-

bajnokság jelentett, amely versenyen 

máig érthetetlen módon szinte vala-

mennyi magyar birkózó idő előtt kiesett.

Tízévesen Táton kezdtem birkózni,  

14 évesen kerültem Pestre, ahol a zug-

lói Csanádi Árpád középiskolában 

folytattam a tanulmányaimat, és a 

BVSC- Ganz-Tátban birkóztam tovább.  

Az edzőim Bacsa Ferenc, Struhács György 

és Takács Ferenc voltak – mondta. 

Bálint első komolyabb eredménye  

a 2004-es ifi Eb-n szerzett ezüstérme 

volt, amit a junior korosztályban még 

két éremmel egészített ki. 2008-ban 

még 60 kg-ban próbálkozott a pekin-

gi kvalifikációval, ám a nagy fogyás 

nemcsak legyengítette, hanem évekre 

vissza is vetette őt. 66 kg-ban évekig 

Lőrincz Tamás mögött a második szá-

mú versenyző volt, míg 2014-ben létre 

nem hozták a 71 kg-os súlycsoportot.

– Mint minden sportolónak, nekem is 

az olimpia a legnagyobb álmom, és bí-

zom benne, hogy Tokió előtt úgy ala-

kítják majd a súlycsoportokat, hogy az 

egyszer nekem is kedvezzen. 

Addig pedig maradnak a decemberihez 

hasonló sikerek. A friss világbajnokunk 

már előre tekint, és az ünnepeket köve-

tően máris az áprilisi, belgrádi Eb-re, 

illetve a jövő őszi, párizsi világbajnok-

ságra fókuszál.                                       

RT

Az önkormányzat régi adósságát tör-

lesztve tavaly tavasszal a Bosnyák téren 

emléktáblát állíttatott a kerület olimpiai 

bajnokainak tiszteletére – mondta Rá-

tonyi Gábor korábbi polgármester az 

avatóünnepségen. A zuglói sport erejét 

bizonyítja, hogy erre a táblára már első 

nekifutásra harminc név kerülhetett fel.

Az ötkarikás tábla avatása óta azonban 

történt egy és más. Többek között volt 

egy olimpia Rióban, melyen a magyar 

csapat első aranyérmét egy olyan zug-

lói hölgy szerezte, aki korábban még so-

sem állhatott világversenyen a dobogó 

tetején. Az újdonsült olimpiai bajnok 

Szász Emese párbajtőrvívó neve tehát 

méltán kerülhetett fel a Bosnyák téri 

táblára. Mint ahogy annak a három 

parasportolónak a neve is, akik ugyan 

korábban szerezték ötkarikás aranyér-

müket, ám zuglóiságuk eddig titokban 

maradt. A december 14-i ünnepségen 

tehát a Bosnyák téri táblára nemcsak 

Szász Emesének, hanem a kétszeres 

paralimpiai bajnok úszónak, Becsey 

Jánosnak, illetve a szintén paralimpiai 

bajnok, sokszoros érmes úszóknak, En-

gelhardt Katalinnak és Ráczkó Gittának 

a neve is felkerült.

Kevés olyan kerület és kevés olyan ön-

kormányzat van, mint a zuglói, ahol 

ennyire odafigyelnek a sportolókra – 

mondta a Magyar Paralimpiai Bizott-

ság elnöke. – A táblára felkerült négy 

név négy olyan sportolóhoz tartozik, 

akik megérdemlik, hogy az utókornak 

és az örökkévalóságnak ily módon is 

meg legyenek örökítve – tette hozzá 

Szabó László.

Riersch Tamás

Világbajnoki érem került a karácsonyfa alá

Harmincnégy név a márványtáblán

Amikor a többség már az üzleteket bújta, és azon törte a fejét, hogy 

mi kerüljön a fa alá vagy a karácsonyi asztalra, néhányan még mindig 

azzal voltak elfoglalva, hogy dicsőséget szerezzenek maguknak és  

a hazájuknak. Az év utolsó világbajnokságát az utolsó előtti adventi 

hétvégén Budapesten, a BOK (volt Syma) Csarnokban rendezték.

Négy új névvel gazdagodott a zuglói olimpiai bajnokok emléktáblája, melyet december 14-én, a Bosnyák 

téren lepleztek le.
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1145 Budapest, Pétervárad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: 
Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Székely Sarolta. • Nyomtatás: Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Köves Béla • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.

Impresszum

Zuglói Lapok

Ismerjük egymást.

Gvadányi u. 65. Nyitva: 6-20 h
Kerepesi út 89. Nyitva: 0-24 h
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*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!
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Zuglói nyugdíjasoknak az apróhirdetési árakból 
20% kedvezményt biztosítunk.


