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Újra tárgyalta, majd elnapolta a Mun-

do-telek tulajdonoscseréjéről szóló elő-

terjesztést a képviselő-testület. A javas-

lat azután került újra napirendre, hogy 

a polgármester megvétózta a március 

30-án elfogadott határozatot. Karácsony 

Gergely a mostani ülés után azt mondta: 

a képviselő-testület abban érdekelt, hogy 

az ügy rendeződjön, ezért megfelelő jogi 

garancia és műszaki tartalom esetén tá-

mogatni fogja a beruházást. Emellett 

arról is döntöttek a képviselők, hogy a 

fizetőparkolókat üzemeltető gazdasági 

szereplő kiválasztására kiírják a közbe-

szerzési eljárást.                3. oldal

Ezentúl új helyen, a most átadott Nem-

zetiségek Házában tarthatják rendez-

vényeiket, testületi üléseiket a kerületi 

nemzetiségi önkormányzatok. A Thö-

köly út 73. szám alatt lévő épület kö-

zépső szintjének renoválása tízmillió 

forintba került. A tervek szerint a jövő-

ben az épület alsó szintjét is felújítják és 

átalakítják.                                            8. oldal

Elnapolt döntés

Nemzetiségek Háza
Zuglóban is megtartották a keresztény 

világ legnagyobb ünnepét, a húsvétot. 

Nagyszombaton este más szentélyekhez 

hasonlóan a Bosnyák téri Páduai Szent 

Antal-plébániatemplomban is vigília 

kezdődött, melyet a feltámadási körme-

net követett. A gyerekeknek a húsvétva-

sárnapi szentmise után játékos tojáske-

resést rendeztek.                          12. oldal

Húsvétolás

Február közepén jelezte a Hulladékva-

dász című weboldal a Zuglói Zrt.-nek, 

hogy ismeretlenek nagy mennyiségű 

hulladékot raktak le a XIV. és a XVI. ke-

rület határán, az Öv utca legelején.  A 

takarítást néhány héten belül megkezd-

te a Zuglói Városgazdálkozdási Köz-

szolgáltató Zrt., szerződéses partnere, 

a Parkfenntartó Kft. bevonásával. – Ek-

kora mennyiségű hulladék elszállításá-

hoz nem volt megfelelő emberi és gépi 

erőforrásunk, ezért adtuk ki a munkát 

– magyarázza a zrt. karbantartási osztá-

lyának ingatlankezelője, Horváth Lász-

ló. A Parkfenntartó Kft. munkatársai az 

önkormányzat tulajdonában álló telke-

ken csaknem 850 köbméter illegálisan 

lerakott szemetet szedtek össze. Az ösz-

szeszedett hulladék alól újabb és újabb 

adagok kerültek elő, a munkások sok, 

szeméttel feltöltött árkot találtak, és egy 

lakatlan hajléktalanbódét is el kellett 

bontaniuk. A rengeteg sittet, műanya-

got, palát tartalmazó hulladékot a 

szakemberek szerint legalább 75–100 

teherautó-fordulóval hordták a telekre. 

Az összeszedett hulladékot a csömöri 

lerakóba szállították. A megtisztított te-

rületet pedig betontömbökkel zárják le, 

így próbálják megakadályozni a továb-

bi illegális szemétlerakást. 

              5. oldal

Betontömbökkel a szemétlerakás ellen
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A zuglói Neumann János Számítástech-

nikai Szakgimnázium 2011-ben lett ki-

váló, akkreditált tehetségpont. A diá-

kokat a tanítási órákon, a versenyekre 

való felkészítések során a kísérletezé-

sek, kutatások támogatásával, illetve 

szabadidős programokon fejlesztik. 

– Nagyon örülünk, hogy ma már rendsze-

res partnereink a legnagyobb informati-

kai cégek – mondta Menyhárt Erika tagin-

tézmény-vezető. – Az iskolánknak ugyanis 

ma már jó híre van a cégek körében is, 

akik szívesen jönnek hozzánk előadáso-

kat, bemutatókat tartani, illetve nyaranta 

örömmel foglalkoztatják a diákjainkat is.

Az idei Neumann-napon a diákok a zuglói 

tűzoltókkal ismerkedtek. Ezt a programot 

is az informatikai kapcsolatokra lehetett 

visszavezetni, az iskola tanulói ugyanis az 

önkéntes munka keretében a katasztrófa-

védőknek is besegítenek.

RT      

Tűzoltókkal ismerkedtek

Szavazás a Mogyoródi úti Sportpálya nevéről

Zugló önkormányzata ötletpályázatot írt ki a Mogyoródi úti Sportpálya elnevezésé-

re. A beérkezett lakossági szavazatok, javaslatok figyelembevételével a képviselők 

májusban döntenek majd a pálya nevéről, névadójáról. Szavazni 2017. április 30-ig 

lehet személyesen a sportpályán, online pedig az alábbi webcímen:

https://www.zuglo.hu/szavazas-a-mogyorodi-uti-sportpalya-neverol/

Köszönjük, hogy szavazataikkal részt vesznek a döntési folyamatban!

A családi házak tulajdonosainak és a közös 

képviselőknek szervezett tájékoztató fórumot 

az önkormányzat, a Zuglói Energiahatékonysá-

gi Tanácsadó Iroda (ZETI), valamint a Budapesti 

és Pest Megyei Mérnöki Kamara.

A lakóházak energetikai korszerűsítésének le-

hetőségeiről Gulyás István, a ZETI vezetője, Cza-

barka Mihály, a társasházak felújítási szakértője 

és Kolozsvári-Serényi Laura, a Magyar Fejlesz-

tési Bank (MFB) régiós támogatója tájékoztott 

a Zuglói Civil Házban. Gulyás István azt mondta, 

nélkülözhetetlen az összhang a megrendelő, a 

tervező és a kivitelező között. A folyamatos kom-

munikáció mellett az is lényeges, hogy a terve-

zést és a kivitelezést nem szabad elkapkodni. 

Czabarka Mihály azt tanácsolta, hogy a közös 

képviselők, társasházkezelők végeztesse-

nek el egy szakértői gyorstesztet, ami segít 

felmérni a ház helyzetét, és iránymutatást, 

javaslatot adhat a projekt megvalósításával 

kapcsolatban. 

Kolozsvári-Serényi Laura elmondta, hogy április 

24-től lehet benyújtani a kérelmeket egy uniós tá-

mogatásra, amely társas- és családi házak ener-

getikai korszerűsítésére biztosít kamatmentes 

hitelt. Finanszírozható belőle fűtéskorszerűsítés, 

szigetelés, nyílászárócsere, napkollektor, nape-

lem, de komplett felújítás is. A pontos részletekről 

az MFB-pontokon és a bank honlapján is tájéko-

zódhatnak az érdeklődők.                                                                 

PR

Fórum a házkorszerűsítésről

Receptkeresőt indított a ZEM
Újabb funkcióval bővült a Zuglói Egészségügyi 

Modell (ZEM): a receptkeresővel akár egész 

heti étrendet is összeállíthatnak az érdeklő-

dők a zem.zuglo.hu/receptek oldalon. A szak-

mai munkát dietetikus koordinálja, az ételek 

száma folyamatosan nő, így érdemes minden 

héten ellátogatni az oldalra – magyarázta Szilágyi 

László, a ZEM koordinátora. Fontos, hogy az 

új funkció nem a krónikus betegeknek szól, 

hiszen nekik orvossal kell konzultálniuk. A 

receptkereső az egészségmegőrzésben, az 

életmódváltásban nyújt segítséget, az egész-

séges táplálkozást támogatja. A dietetikus 

egyébként csatlakozott a ZEM csapatához, így 

ezentúl dietetikai tanácsadásért is fordulhat-

nak dr. Zuglóhoz. A kérdéseket a dr@zuglo.hu 

e-mail-címre várja.

(potos)

A Regőczy Krisztina–Sallay András 

olimpiai ezüstérmes, világbajnok, 

világ- és Európa-bajnoki érmes jég-

tánckettős volt az „Ötkarikás be-

szélgetések” című közönségtalálko-

zó díszvendége. 

Csellista nyerte a tehetségkutatót
Ulicsák Zsófia Anna, a Szent István Ki-

rály Zeneművészeti Szakközépiskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola csellista 

növendéke nyerte az I. Zuglói Tehetség-

kutató Versenyt. 

A verseny győztese Johann Sebastian 

Bach G-dúr csellószvit Prelude-jét játszot-

ta el. A második helyen Kékesi Kitti, a Bu-

dapesti Táncművészeti Stúdió hallgatója 

végzett, aki az egykori mesterével készí-

tett Ehnita című koreográfiát mutatta be. 

A harmadik Bangó Adrienne lett. Az ifjú 

művész Christina Aguilera I Will Be című 

számát adta elő. A dobogós helyezettek a 

díjon felül készpénzjutalmat és vásárlási 

utalványt is kaptak.

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési 

képviselőjének különdíját a zsűri a tehet-

ségkutató legfiatalabb résztvevőjének, 

Doan Tuong Vannak (Viki) ítélte oda. A 

Németh Imre Általános iskola diákja Tiên 

Tiên Say You Do című dalával lépett a 

színpadra.

A zsűri elnöke, Turczi István József Atti-

la-, Babérkoszorú és Prima Primissima 

díjas költő, író, műfordító által felajánlott 

három kortárs irodalmi gyűjteményt az 

Emlékek című saját tánckoreográfiáját 

bemutató Lámfalusy Szafira Zoé, az It’s 

So Simple című saját számával színre lépő 

Földi Gergő gitáros, valamint a Havasi Ba-

lázs és saját szerzeményük kombinációját 

zongorán és dobon előadó Balla Gergely és 

Fekete Bálint vehette át. Az I. Zuglói Tehet-

ségkutató Versenyt Tóth Csaba kezdemé-

nyezésére az önkormányzat támogatásá-

val a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit 

Kft. szervezte meg.                                   PAD
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A Mundo-telek tulajdonoscseréjé-

ről szóló előterjesztés elnapolásáról 

döntött a képviselő-testület. A javas-

latot a március 30-án elfogadott ha-

tározat polgármesteri vétója miatt 

tárgyalta újra a testület. Emellett 

arról is döntöttek a képviselők, hogy 

a fizetőparkolókat üzemeltető gazda-

sági szereplő kiválasztására kiírják a 

közbeszerzési eljárást.

Mundo-projekt

A képviselők az előterjesztést az önkor-

mányzat, valamint az ECHO Investment 

Hungary Ingatlanhasznosító Kft. és a 

Mundo Shopping Center Development 

Kft. között folyamatban lévő tárgyalás 

miatt zárt ülésen vitatták meg.

Karácsony Gergely polgármester (PM) az 

ülést követően elmondta: a képviselő-tes-

tület abban érdekelt, hogy a Mundo-ügy 

végre rendeződjön, ezért megfelelő jogi 

garancia és műszaki tartalom esetén 

támogatni fogja a beruházást. Ezért a 

képviselők a még tartó tárgyalások le-

zárásáig elnapolták a döntést. A konzul-

tációt követően a módosított előterjesz-

tés várhatóan májusban kerül majd a 

testület elé. A polgármester hozzátette: 

a megbeszéléseken az álláspontok köze-

lednek egymáshoz, így remélhető, hogy a 

tömegközlekedési fejlesztések elmaradá-

sa miatt megváltozott feltételek ellenére 

is sikerül olyan megállapodást tető alá 

hozni, amely az önkormányzatnak és a 

beruházónak is elfogadható lesz.

Tenderkiírás

A képviselők visszavonták azt a márciu-

si határozatot, amelyben – Várnai László 

képviselő (CivilZugló) módosító indítvá-

nyára – a Zuglói Önkormányzati Rendé-

szetet (ZÖR) bízták meg a fizetőparkolók 

üzemeltetésével. Emellett arról is döntés 

született, hogy az önkormányzat kiírja a 

közbeszerzési eljárást a fizetőparkolók 

üzemeltetésére, és a szolgáltatási meg-

állapodást két évre köti meg a tenderen 

győztes gazdasági szereplővel.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 

felszólalásában kiemelte: a március 30-

án elfogadott módosító indítvány nem 

volt megalapozott. A döntést követően 

a ZÖR levélben jelezte az aggályait, a 

Fidesz-frakció pedig azt kérte, hogy a 

testület vizsgálja felül határozatát.  

Bs képviselő (LMP) bejelentette: to-

vábbra sem ért ugyan egyet külső cég 

bevonásával, de támogatja a határozat 

visszavonását, mert nem volt átgondolt 

a ZÖR megbízása. 

Karácsony Gergely azt mondta: Zuglónak 

nincsenek tapasztalatai a fizetőparkolók 

üzemeltetésében, ezért célszerű egy eb-

ben jártas gazdasági szereplőt megbízni 

két évre. Ennyi idő ugyanis elég lesz az 

ismeretszerzésre, és ezután lehet majd 

dönteni a hosszú távú megoldásról. 

Jogi lépések

Az ülésen több képviselő is jelezte, hogy 

feljelentést tesz Várnai László ellen, aki a 

Mundo-telek tulajdonosváltásáról szóló 

előterjesztés elfogadása után a CivilZugló 

Egyesület által kiadott sajtóközlemény-

ben és a saját blogján is olyan vádakat fo-

galmazott meg ellenük, amelyek szerin-

tük valótlanok.        Papp Dezső

Újra tárgyalták és elnapolták a Mundo-megállapodást

Karácsony Gergely polgármes-

ter március 30-án azért vétózta 

meg a Mundo-telek tulajdonos-

cseréjével kapcsolatos hatá-

rozatot, mert azt a szakértők 

jogilag aggályosnak találták. 

Az előterjesztésben szerep-

lő megállapodás ugyanis nem 

biztosított elegendő eszközt az 

önkormányzat számára érdekei 

érvényesítéséhez a beruházó-

val szemben, ha az nem teljesíti 

a kötelezettségeit. Emellett a 

polgármester azt sem tartotta 

szerencsésnek, hogy az önkor-

mányzat és a befektető közötti 

tárgyalások befejezése előtt 

hozott döntést a testület.

Önkormányzat
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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 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–18.00 PÉNTEK 8.00–15.00

SZERDA 8.00–20.00 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 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

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 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentke-
zési lap kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

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.: 06-30-428-97-84

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

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–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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A Hulladékvadász elnevezésű internetes 

portál munkatársai még február köze-

pén jelezték a Zuglói Zrt. hatósági osztá-

lyának, hogy az Öv utca elején – a XIV. és 

a XVI. kerület határában – nagy mennyi-

ségű illegális szemetet fedeztek fel. 

– Pár nap múlva már kijöttünk ellen-

őrizni a területet, és február 27-én a 

takarítás is megkezdődött – tudtuk 

meg Horváth Lászlótól, a Zuglói Zrt. 

karbantartási osztályának ingatlanke-

zelőjétől.  

A 100 százalékban önkormányzati tu-

lajdonú telkeken a zuglói cég szerző-

dött partnere, a Parkfenntartó Kft. vé-

gezte a munkálatokat. 

– Ekkora mennyiségű hulladék elszál-

lításához a zrt.-nek nem volt megfelelő 

emberi és gépi erőforrása, ezért adtuk ki 

a munkát – tette hozzá Horváth László. 

A Parkfenntartó Kft. munkatársai áp-

rilis közepéig 744 köbméter illegálisan 

lerakott szemetet szedtek össze a hely-

színen, és a cég kerületvezetője, Barcza 

Máté szerint akkor még csaknem száz 

köbméter volt hátra. Ma már a terep-

rendezés folyik a megtisztított terüle-

ten, és hamarosan a pontos adatok is 

meglesznek. Az biztos, hogy egy köb-

méter szemét eltakarítása – mindennel 

együtt – 15 080 forintba kerül.  

– A munkálatokat több dolog nehezí-

tette – magyarázta Barcza Máté. – Egy-

részt, miután elkezdtük a takarítást, 

egyik reggel egy újabb teherautónyi 

szemét fogadott minket. Másrészt, a 

felszedett szemét alól újabb és újabb 

adagok kerültek elő. Sok, hulladékkal 

feltöltött árkot találtunk így. Egy lakat-

lan hajléktalanbódét is elbontottunk.

A rengeteg sittet, műanyagot, palát 

tartalmazó hulladékot a szakember 

szerint legalább 75–100 teherautó-for-

dulóval hordták ide. Az egyik környék-

beli lakó szerint egyébként nem vélet-

lenül. A közeli Füredi parkban élő férfi 

azt mondta, régen kifigyelte valaki ezt 

a területet illegális szemétlerakónak. 

Állítólag három hajléktalan lakott itt, 

akik szedték neki a sápot. A férfi úgy 

tudja, 6000 forint volt egy borítás.  

-– Az összeszedett hulladék a csömöri 

lerakóba megy, de előtte a konténeres 

alvállalkozónk szétválogatja – folytatta 

Barcza Máté. – Ő egyébként azt mondta, 

látszik a szemét összetételén, hogy ide 

is „hozzáértő” hozhatta, mert nagyrészt 

már leválogatott hulladék került elő.  

A megtisztított területet hamarosan 

betontömbökkel zárják le, hogy leg-

alább teherautóval ne lehessen megkö-

zelíteni. 

– A további lerakodást rendszeres ellen-

őrzéssel lehet csak megakadályozni. 

Kamera telepítésére tudomásom sze-

rint nincs lehetőség, de a polgárőrök 

és a kerületgondnokok segítségére szá-

mítunk – mondta Horváth László. –  A 

bejelentésüket is szívesen fogadjuk, 

csakúgy, mint a Hulladékvadászét. Je-

lenleg nincs tudomásunk további hely-

színről, de ha érkezik hozzánk jelzés, 

a mostanihoz hasonló gyorsasággal re-

agálunk rá. A bejelentéseket a lakosok 

is megtehetik a zugloizrt@zugloizrt.hu 

e-mail-címen.   

Forrai-Kiss Krisztina

Eltakarították az illegális szemetet az Öv utca elejéről 

Felhívás 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017-ben ismét meghirdeti a Virágzó Zugló Programot.

A Program célja, hogy Zugló önkormányzata és a zuglói lakosok közösen hozzák rendbe, tegyék virágzóvá a lakó-

házukhoz tartozó előkertet, utca frontot.

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 részt vevő lakosoknak az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az elültetendő cserjéket és 

virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges felszerelést.

Jelentkezési lap letölthető a www.virágzozuglo.hu weboldalról, vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemélyek és lakó-

közösségek tudnak a jelentkezési lap elküldésével a viragzozuglo@zuglo.hu e-mail-címen vagy postai úton. A borítékra 

kérjük ráírni: Virágzó Zugló 2017.

Szabó Rebeka – Virágzó Zugló Programért felelős alpolgármester

Csaknem 850 köbméter illegálisan lerakott szemetet vitetett el a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 

Zrt. az Öv utca elején fekvő önkormányzati telkekről.  A megtisztított területet betontömbökkel akarják lezárni.

Fókusz

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1145 Budapest Pétervárad utca 2

Részletes tájékoztató és további 
információ kérhető: 06-30-341-51-04

www.viragzozuglo.hu
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Szívügye a közösségépítés, a szű-

kebb lakókörnyezettel való jó kap-

csolat – szeret Zuglóban élni az 

immár Prima díjas tévés, rádiós, 

újságíró, Harsányi Levente. Mos-

tantól az ő hangján hallható a ZKNP 

(Zuglói Közbiztonsági non-profit 

Kft.) telefonos ügyfélszolgálatának 

tájékoztatója.

– Mióta és hogyan kötődik a kerü-

lethez?

– Majdnem születésem óta Zuglóban 

élek. 1972-ben költöztünk a Semsey 

Andor utca 14.-be, az Erzsébet király-

né útjai óvodába jártam. Zuglóban 

sportoltam, a BVSC pingpongcsapa-

tában voltam stabil kispados. Első 

„szakmai” próbálkozásaim is ide köt-

hetők: a zuglói Mafilm-stúdióban jár-

tam gyerekként castingon, az Égigérő 

fű című film egyik szerepéért. Sajnos 

nem én lettem a befutó, de majdnem. 

Szabadidőnkben sokat jártunk a Mil-

lenáris kerékpárpálya betonteknőjé-

be bringázni, vagy a Népstadion mel-

letti parkba focizni, de a focit nézőként 

is szerettem, jól emlékszem még a stadi-

onbeli kettős rangadókra. 

Aztán a katonaság és a barátnők kicsit 

eltérítettek a kerülettől, mígnem 1999-

ben visszatértem a mostani, Bazsarózsa 

utcai házunkba. Amikor ideköltöztünk, 

két üres pohárral és egy üveg itallal be-

csöngettem a leendő szomszédokhoz, 

ezzel is megelőlegezve a jó lakóközös-

séget, ami ma is jellemzi az utcát. Nya-

ranta Bazsa-bált is szoktunk rendezni, 

ahol mindenki hoz magával valamit a 

rokonságától vagy arról a környékről, 

ahonnan származik. Bemutatkoznak az 

új lakók, megismerkedünk egymással, 

és hatalmas grillpartikat rendezünk. A 

gyerekeknek ugrálóvár is van, a felnőt-

teknek ital – én általában rácsos linzert 

viszek a közösbe. 

– Nagyon fontos tehát a jó lakókö-

zösség, az összetartás?

– Így van, próbálok tenni azért, hogy 

jól érezzék magukat a környezetünk-

ben élők. Ezért is szeretek jótékony-

kodni: legutóbb a fiam, Nándi iskolá-

ját, a Hunyadi János Általános Iskolát 

támogattam egy nagyobb összeggel. 

Felnőttként szeretnék segíteni a gye-

rekeknek olyan dolgokban, amikkel 

annak idején én is szerettem foglal-

kozni. Akár pingpongasztalt vesz az 

iskola, akár más hasznos dologra költi, 

jó helyre került a pénz. 

– Nemrég csatlakozott a ZKNP által 

biztosított ingyenes táfelügyeleti 

rendszerhez, és az Ön hangja hall-

ható a ZKNP telefonos ügyfélszolgá-

latának menüpontjainál. 

– A közösség együttélése szempontjá-

ból rendkívül fontos a biztonságérzet. 

Régebben Eta néni és Feri bácsi biz-

tosították az élő figyelőszolgálatot a 

környéken, de haladni kell a korral… 

A humán térfigyelést jó, ha kiegészítik 

a technikai vívmányok. 

– Karácsonykor megkapta a Prima 

 díjat, amihez ezúton is gratulálunk!  

– Az első műsorom, az Aszfaltbetyár óta 

20 év telt el. Ez jelentős idő a médiában, 

főleg, ha folyamatosan dolgozhat az em-

ber. Jelenleg is sok a munkám: reggelen-

te rádiózom, szombatonként Lottóshow 

a tévében, és nemsokára indul a Dal hat-

hetes szériája, ahol műsorvezető leszek. 

– Jó munkát és további sikereket 

kívánunk!   

45 éve Zuglóban, 20 éve a médiában – 
interjú a ZKNP új „hangjával”, Harsányi Leventével

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

CSEREPES TÁBOR - általános iskolásoknak
2017. június 19-23., június 26-június 30.
Naponta: 8.00-16.00 óráig, 
ügyelet 7.00-17.00 óráig
Ellátás: meleg ebéd
Délelőtti választható szakfoglalkozások:
akrobatikus rock and roll, fazekas, rajzfilmkészítő
Délutánonként szervezett látogatások és 
kirándulások Budapesten és környékén 
(különbusszal)
Részvételi díj: 23.800 Ft/hét
Anyagköltség: rajzfilmkészítő: 1 500 Ft/fő/hét
Testvérkedvezmény 1 000 Ft/fő
Két hétre történő befizetés esetén 
1 000 Ft/fő kedvezmény
További részletek: www.cserepeshaz.hu

HANGVARÁZS KONCERTEK
Április 22-én 16.00 órától 
„FÜTYÜL A RIGÓ…”- TAVASZVÁRÓ KONCERT
a MÁV Szimfonikus Zenekar tagjainak közre-
működésével
ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM - családi, zenés foglalkozás 
Szedlacsek Katalin zenepedagógussal
HANGSZERKÉSZÍTÉS - kézműves foglalkozás 
Somody Beáta iparművész vezetésével
Belépő: 1 300 Ft/fő/alkalom
Családi belépő: 3 500 Ft/4 fő/alkalom

OLVASÓ "CSAJOK" KLUBJA
Április 26-án 18.00-22.00 óráig
Klubvezető: Blaskóné Szűcs Marianna 
Belépő: 200 Ft/alkalom

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
BACKYARD LANE
Április 28-án 19.30 órától
Belépő: 1 000 Ft/fő

DOKUMENTUM FILMKLUB
Május 5-én 19.00 órától
A NEVEZETES NÉVTELEN – /66 perc/
Ebben az évben ünnepeljük Hamvas Béla 
születésének 120. évfordulóját.
Az univerzális tanítóról, filozófusról, 
könyvtárosról, kertészről, íróról szóló 
új, fikciós dokumentumfilmmel tisztelgünk 
emléke és páratlan életműve előtt. 
Rendező: Katona Zsuzsa
A film után a Hamvas Alapítvány képviselőivel 

beszélgetünk.
Belépő: 500 Ft/fő, kultúrkuponnal 300 Ft/fő

ÚJ! KERÁMIA STÚDIÓ 6-18 éveseknek
Kézi technikákkal készült kerámiák, terrakotta 
égetés, korongozási lehetőség
Csütörtökönként 16.30-17.30-ig

SAKKOVI és SAKKSULI 
Kezdő 4-8 éveseknek szerda 17.00-17.45
Haladó 5-12 éveseknek szerda 17:45-18:30 óráig

ÚJ! TRADICIONÁLIS HATHA JÓGA
Csütörtökönként 18.00-19.00-ig

BABÁS JÓGA
Korcsoport: 6 hónapostól 2,5 éves korig 
Hétfőként 9.45-10.45-ig

GERINCTRÉNING
Kedden és csütörtökön 8.30-9.30-ig 

PILATES
Hétfőn 9.00-10.00, szerdán 10.00-11.00-ig

KONDICIONÁLÓ TORNA HÖLGYEKNEK
Kedden és csütörtökön 19.00-20.00-ig

SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉS NYUGDÍJASOKNAK
Számítástechnikai ismeretek - alapoktól az 
internetig

LIGETI SZEZONNYITÓ
Április 29-én 10.00 órától a Városligetben
Helyszín: a Fuit sírkő melletti terület.

A SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI HELYTÖRTÉNETI 
MŰHELY PROGRAMAJÁNLÓJA

MŰHELYTITKOK
Április 25. (kedd) 17.00 órától a Cserepesházban
A KÉPESLAP, MINT HELYTÖRTÉNETI FORRÁS 
- válogatás Széchenyi László gyűjteményéből. 
II. rész: A Városliget
A részvétel díjtalan.

A VÁROSLIGET IRODALMI EMLÉKEI 
– HELYTÖRTÉNETI SÉTA
Április 29. (szombat) 16.00 óra        
A sétát vezeti: Millisits Máté művelődéstörté-
nész
Találkozó: A Műcsarnok főbejáratánál 
A részvétel díjtalan.

LIPTÁK PÓDIUM
Május 6-án 19.00 órától
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG CSODÁLATOS 
ÉLETE
Bezerédi Zoltán estje
Jegyek kaphatóak a Lipták Villában 

CSALÁDI VASÁRNAP
Május 7-én 10.00 órától
MAZSOLA
A Fabula Bábszínház előadása
Az előadást kézműves foglalkozás követi
Belépő: 900 Ft/fő 
családi kedvezmény: 2 700 Ft/4 fő
Jegyek kaphatóak a Lipták Villában 

LIPTÁK GALÉRIA
Május 3-án 18.00 órától
A FESZTY-KÖRKÉP TÖRTÉNETE
A Feszty-körkép Alapítvány és a Lipták Villa 
kiállítása
Megtekinthető: május 30-ig
A belépés díjtalan.

BABA-MAMA KLUB
Védőoltásokról – kötelező, választható
Május 3-án 10.15-12.15 óráig
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

CAPOEIRA
Hétfő és szerda 16.00-16.50 óráig

FELNŐTT KYOKUSHIN KARATE
Kedd 19.00-20.00 
és péntek 18.30-20.00 óráig

BORKABINET
Csütörtök 18.00-19.30 óráig

FELNŐTT BALETT
Kedd 17.30-18.30 óráig

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
A Richter Gedeon Nyrt. támogatásával
Április 22-én 10.00-15.00 óráig
Egészségügyi szűrővizsgálatok a Zuglói 

Civil Házban. Lesz csontsűrűség vizsgálat, 
légzésfunkciós vizsgálat, bőrgyógyászati 
szűrés, vérnyomás-, vércukor-, vérzsír mérés, 
memória szűrés, stb. 
A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
„A színek varázsával”
Molnár Márta festő kiállítása.
Április 28-án 17.00-18.00 óráig
A belépés díjtalan!

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG 
Május 3-án 17.00-20.00 óráig
Színes anyák napi műsorral vár mindenkit az 
Összefogás Zuglóért Egyesület.
A belépés díjtalan!

FÖLD NAPJA 
Április 21-én 14.00-16.00 óráig
BRINGÁS TÚRA ZUGLÓBAN
Túravezető: Jónás András 
Jelentkezés és információ: 
+36 (70) 673-8898, info.zic@cserepeskft.hu

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ FIATALOKNAK
Május 3-án 14.00-16.00 óráig
VENDÉGÜNK: DRAGOMÁN GYÖRGY ÍRÓ, 
MŰFORDÍTÓ
A belépés díjtalan, de előzetes jelentkezés 
szükséges!

AZ ELSŐ KIÁLLÍTÁSOM
Május 5-én 18.00 óra - Kiállítás megnyitó 
MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
Tóth Pitya István grafikusművész, művésztanár
tanítványainak első kiállítása.
Bemutatkoznak: Hubert Blanka és Faidt 
Dávid a Modart Művészeti és Divatiskola 
növendékei
A kiállítás megtekinthető május 31-ig.
A belépés díjtalan!

HURRÁ, PÉNTEK!
Ne csak álmodozz a táncról, légy része!
Péntekenként 17.00-19.00 órától táncklub
A belépés díjtalan! 
Jelentkezés és információ: 
+36 (70) 673-8898, info.zic@cserepeskft.hu,

1146 Budapest, Hermina út 3.
T: 220-67-77, 06/70-675-8393
www.liptakvilla.hu

1144 Budapest, Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

1145 Budapest, Uzsoki u.57. 
T: 251-19-10 
www.zic.hu
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Új megoldás a homlokzaton
A házaspár a tervek elkészítésére Lech-

ner Ödönt, a magyar stílusú szecesszió 

iskolateremtőjét kérte fel. Az építész a 

tervezőmunkába bevonta két tanítvá-

nyát, Komor Marcellt és Jakab Dezsőt. A 

ház tervrajza a társtervezők műtermé-

ben készült el. 

A kétszintes, galériás, társasági életnek 

helyet adó hatalmas hallal ellátott villa 

építése 1905-ben fejeződött be. Ezen a 

legszebb szecessziós alkotásnak tar-

tott épületen jelentek meg először a 

felületet kitöltő, a vakolatba mélyített 

díszítőelemek. Lechner a homlokzati 

ornamentikán különböző népies motí-

vumokat helyezett el, így egyes részle-

tei a mézeskalácsházhoz hasonlítanak. 

A villa egyik érdekessége, hogy a ter-

vező annak kovácsoltvas szerkezetű, 

negyedgömb alakú télikertjét a szoká-

sostól eltérően nem a ház oldalsó vagy 

hátsó részén, hanem az utcai fronton 

helyezte el, így az a homlokzat megha-

tározó elemévé vált.

Az építész a villabelső kialakításánál a 

romanizáló részletekre helyezte a hang-

súlyt. Az első emeleten volt a házigazda 

és a felesége hálószobája. Itt kapott helyet 

továbbá a házaspár gazdag könyvtára. 

Ezek mellet, illetve a második emele-

ten voltak a mellék- és kiszolgálóhelyi-

ségek. A földszinten volt a szalon és az 

ebédlő. A ház alagsorát a konyha, a sze-

mélyzet szobái, illetve az egyéb helyisé-

gek foglalták el.

Az elegáns hallban a tervező Zsolnay- 

eozinmázas oszlopokkal és csempebe-

rakással díszített kandallót helyezett el. 

Az emeletre vezető lépcsősor oszlopai 

és korlátjai ugyancsak eozinosak vol-

tak. A korlátbábok vibráló kék bevona-

tot kaptak. 

A falakat értékes festmények díszítet-

ték. A termekben, illetve szobákban 

drága bútorok és berendezési tárgyak 

voltak. A hallban egy Bösendorfer-zon-

gora állt. A villa télikertjében 1908 kö-

rül egy korai art deco stílusú bronz fali-

kutat helyeztek el.

A villához tartozó telek a Hungária 

körútig nyúlt. A gondozott park sétá-

nyai gesztenyefák alatt kanyarogtak. 

Az ingatlan Hermina út felőli kerítése 

kőalapra helyezett kovácsoltvasból ké-

szült. Ennek közepén díszes, kétszár-

nyas vaskapuval ellátott íves kőkapun 

keresztül lehetett bejutni a telekre. In-

nen a ház főbejáratához kockakővel ki-

rakott sétány vezetett. 

Kulturális élet a villában

A házszentelőt 1905. május 1-jén tar-

tották. Attól kezdve a Sipeki házaspár 

minden évben ezen a napon partit 

adott, ami a villában folyó társasági, 

irodalmi és zenei élet szezonnyitója 

volt. Nyaranta jelentős kulturális ese-

mények zajlottak a villában, kamaraze-

nei hangversenyeket, irodalmi műso-

rokat tartottak, amelyeken a kor jeles 

művészei is felléptek. Ezekről beszá-

moltak a korabeli újságok is. 

A rendezvényeken tiszteletüket tették 

családtagjaikkal a korszak meghatározó 

politikai, katonai és művészeti személyi-

ségei, köztük Horthy Miklós kormányzó, 

Hubay Jenő zeneszerző, hegedűművész, 

Belitska Sándor honvédelmi miniszter, 

báró vitéz Than Károly altábornagy, 

Wulff Olaf korvettkapitány, Terbócz 

Imre országgyűlési képviselő. 

A vakok szolgálatában

Sipeki Balás Béla 1944 májusában, fe-

lesége nem sokkal Budapest ostroma 

előtt halt meg. A házaspárnak nem volt 

gyermeke, ezért a Hermina úti villa na-

gyobbik hányadát végrendeletükben a 

budapesti vakok egyesületére hagyták, 

amelynek Balás Béla a világi elnöke 

volt. Kapott részt a villából a házaspár 

oldalági rokonsága és a herminamezői 

egyházközösség is. 

A főváros ostromát a villa jelentősen 

megsínylette, az épület hátsó frontja ro-

mossá vált. A harcok alatt a ház haszná-

lati tárgyainak és eszközeinek jelentős 

része elpusztult, ami megmaradt, azt a 

háború végén széthordták.

A budapesti vakok szövetsége 1947-ben 

minisztériumi segítséggel megvásárol-

ta a villa többi részét a végrendeletben 

megjelölt örökösöktől, majd az épületet 

eredeti formájában helyreállíttatta. 

A szövetség megyei szervezeteinek meg-

alakulásával az épület az 1960-as évek 

végén kicsivé vált a feladatok ellátására, 

ezért a villa mögé annak stílusához nem 

illő új részt építettek. Ezzel végleg eltün-

tették a ház hátsó homlokzatát. 

Az új szárnyat 1973-ban adták át. Ebben 

helyezték el a Braille-nyomdát, a stúdi-

ót, a könyvtárat, a kultúrtermet, vala-

mint a Pest megyei szervezeteket. 

Az erősen hámló homlokzatú, azon-

ban belülről szépen karbantartott 

egykori villa a Sipeki házaspár vé-

gakaratának megfelelően ma is a va-

kok szolgálatában áll, a Magyar Vakok 

és Gyengénlátók Országos Szövetségé-

nek a székháza.                      Papp Dezső 

A legszebb szecessziós épület
A Hermina út 47. alatti Sipeki Balás-villát kerestük fel, amely a 

huszadik század eleji villaépítészet egyik remekműve. A Lechner 

Ödön tervei alapján készült szecessziós épület homlokzatán jelen-

tek meg először a felületet kitöltő, vakolatba mélyített díszítőele-

mek.  

Az 1944-ben elhunyt Sipeki házaspár villáját a budapesti vakok 

egyesületére hagyta. Az erősen hámló vakolatú, de belülről szépen 

karbantartott épület ma a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetségének székháza. 
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– Remélem, hamar belakjuk az épüle-

tet. Felújítás előtt is voltam itt, akkor 

még nagyon távolinak tűnt az átadás, 

örülök, hogy ilyen gyönyörű lett. Mél-

tó körülmények között tarthatjuk a 

rendezvényeinket – mondta Papp Zol-

tánné, a Zuglói Román Önkormány-

zat elnöke. Hasonlóan vélekedett a 

ruszinok képviselője, Kramarenko 

Viktor is. Benne még a tatarozás előt-

ti bejáráson megfogalmazódott egy 

nemzetiségi bál gondolata, s reméli, 

a következő báli szezonban meg is 

tudják szervezni. A Zuglói Örmény 

Önkormányzat elnökének is tetszik 

a felújított épület, sok lehetőséget lát 

benne, de hiányolja a kis szobákat és 

az akadálymentesítést. A tervek sze-

rint jövőre az alsó szint is megújul: 

akadálymentesített lesz, és kisebb he-

lyiségeket alakítanak ki. 

– Zugló sokféle ember közös otthona. 

Büszke vagyok a nemzetiségi hagyo-

mányokra, azokra a közösségekre, 

akik építik a kerületet. Jó, hogy most 

már van egy hely, ami kifejezetten a 

nemzetiségek munkáját segíti – mond-

ta az április 11-i ünnepélyes átadón 

Karácsony Gergely polgármester. 

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyű-

lési képviselője felidézte azt, amikor 

évekkel ezelőtt először szóba került a 

Nemzetiségek Háza, örül, hogy végre 

átadhatják, s bízik benne, hogy az épü-

let kívülről is megújul majd. 

– Végre egy olyan patinás helyet kaptak 

a nemzetiségi önkormányzatok, ahol 

méltó körülmények között megrendez-

hetik programjaikat, nyugodtan dolgoz-

hatnak – fogalmazott Sokacz Anikó civil 

és nemzetiségi tanácsnok. – Nem kell 

többé a Zuglói Civil Házban időpontot 

kérniük, ide bármikor jöhetnek, s arra 

is van lehetőség, hogy akár egy időpont-

ban tartsák meg testületi üléseiket a kü-

lönböző nemzetiségek – magyarázta. Az 

épület külső felújításával kapcsolatban 

elmondta, hogy mivel társasházról van 

szó, a tervek szerint a lakókkal közösen 

pályáznának a munkálatok finanszíro-

zására.                       

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Átadták 
a Nemzetiségek Házát

Ingyenes segítség a civil szervezeteknek

Ezentúl a Nemzetiségek Há-

zában tarthatják rendezvé-

nyeiket, testületi üléseiket 

a zuglói nemzetiségi önkor-

mányzatok. A Thököly út 73. 

szám alatt lévő épület kö-

zépső szintjének felújítására 

tízmillió forintot költött a ke-

rület. 

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok tájékoztatása szerint jogi segít-

séget minden hónap utolsó szerdáján 

16 órától 18 óráig, könyvelési tanács-

adást pedig minden hónap első csütör-

tökén 14 órától 16 óráig kaphatnak a 

szervezetek a Zuglói Civil Házban. 

A programon Szabó Rebeka alpolgár-

mesterrel az állatvédelemről beszél-

gettek a résztvevők. A Zuglói Civil Ház 

vezetője, Dömény Péter pedig a nemré-

giben idult, az interneten hallgatható 

Zugrádióra hívta fel a civil szervezetek 

képviselőinek figyelmét.                                        

Ingyenes jogi és könyvelési tanácsadással, továbbá térítésmentes 

fénymásolási lehetőséggel segíti az önkormányzat a kerületben műkö-

dő civil szervezeteket. 
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Drevenka Monika szerint kiemelten fontos 

a Tábornok utca és környékének rehabilitá-

ciója, valamint hogy megoldást találjanak a 

Mogyoródi út Mexikói, illetve Francia úti ke-

reszteződésében fennálló közlekedési problé-

mákra. Emellett közölte: célszerűnek tartaná, 

ha az önkormányzati tulajdonú bérházaknak 

is lennének közös képviselői, a kerület által 

birtokolt üres telkeket pedig a hasznosításu-

kig közösségi gondozásba adnák.

Drevenka Monika arról is beszélt, hogy a par-

kolási gondok és a zöldfelületeken való par-

kolás felszámolására „lélegző” burkolattal, 

valamint fákkal, növényszigetekkel ellátott 

parkolókat, Rákosrendezőn pedig tömegköz-

lekedéssel rendelkező P+R parkolót kellene 

létesíteni.

A közös jelölt jónak látná továbbá a kerület-

ben zöldhulladékgyűjtő pontok kialakítását, 

amelyeket a szelektív tárolókkal együtt tá-

jékoztató, illetve a szemétlerakóknak szóló 

figyelmeztető táblákkal, esetenként kamerák-

kal látnának el.

Dada Suzi kifejtette, megtalálták a megol-

dást a közterületeken lévő szemét elszállít-

tatására. 

A módszerre akkor jöttek rá, amikor az 

MKKP segítői felújítandó köztéri padok he-

lyett csak kidobott szobabútorokat találtak 

a 3. számú választókörzetben.

Ekkor döntötték el, hogy ezek felújításával 

juttatják Zuglót köztéri bútorokhoz. A mun-

kához összegyűjtött, illetve a rendbe hozott 

bútorokat szerintük az önkormányzat el-

szállíttatta, és ugyanez történt a lakossági 

segítséggel összehordott hulladékheggyel is.

Dada Suzi bemutatta továbbá a Mogyoródi 

út–Francia út kereszteződésében pártja ál-

tal elhelyezett jelzőtáblát, amely azt mutat-

ja, hogy merre találhatók Zugló új testvér-

városai. 

Mint mondta: azért döntöttek Aleppó, At-

lantisz, Pompei és Karthágó mellett, mert 

így a zuglóiak büszkék lehetnek arra, hogy 

kerületüknél vannak lepusztultabb telepü-

lések is.

Ezekkel a szavakkal mutatta be Thürmer 

Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke Szent-

páli Kolost, aki április 23-án a szervezet kép-

viseletében indul az időközi választáson.    

Thürmer kifejtette, a Munkáspárt következe-

tesen küzd a békéért. 

– Követeljük, hogy Magyarország ne harcol-

jon amerikai érdekekért, ne támogassa az 

Oroszország elleni szankciókat és a Porosen-

ko-féle ukrán vezetést. Magyarország lépjen 

ki a NATO-ból! E gondolatok jegyében támo-

gatjuk Szentpáli Kolos indulását a választá-

son – mondta az április 18-i sajtótájékoztatón 

a Munkáspárt elnöke. 

Szentpáli Kolos arról beszélt, hogy a Magyar 

Munkáspárt Zuglóban a zuglóiakért akar küz-

deni. 

– Rövid távú célunk, hogy az emberek lakha-

tását segítsük, ezt egy segélyalappal szeret-

nénk elérni. Hosszú távú célunk pedig, hogy 

a korszerűtlen, régi bérházak helyére új la-

kások épüljenek – tette hozzá a jelölt a keddi 

sajtótájékoztatón.

P+R parkolót szeretne Rákosrendezőn Drevenka Monika

A zuglói szeméthelyzetről tájékoztatott az MKKP

A zuglóiakért akar küzdeni a Munkáspárt

A 3-as választókörzet és Zugló 

megoldásra váró problémáiról 

tartott tájékoztatót Drevenka 

Monika, a CivilZugló Egyesület 

és az Együtt – a Korszakváltók 

Pártja közös képviselőjelöltje.

Pártja szemétpolitikájáról és 

a kerület új testvérvárosairól 

tartott sajtótájékoztatót Dada 

Suzi, a Magyar Kétfarkú Kutya 

Párt (MKKP) elnökségi tagja.

„Öröm és megtiszteltetés 

számomra, hogy jelöltünk 

nem egyszerűen egy fiatal-

ember, hanem a Semleges 

Magyarország Alapítvány el-

nöke is.”  
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H I R D E T M É N Y

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS OS/2017

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) számú rendelet 36. §-a alapján
(2a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával - kell eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a 
bruttó 10 millió forintot,

(4) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az értékesítésére vonatkozó hirdetményt a Zuglói Zrt. honlapján kell 
közzétenni (www.zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell 
kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés pontos dátumát. A hirdetményt ki kell függeszteni az értékesítendő ingatlanra is.
(5) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és a közműve-
sítés fokát, valamint az eladási ár alsó határát.
(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet.
(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő részére a Tulajdo-
nosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján értékesíthető.
Ajánlatot tenni vételárra - a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó összegre - a 'Kérelem Beje-
lentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az ajánlatokat cégjelzés nélküli, sértetlen zárt borítékban kell be-
nyújtani. A borítékon, „Ajánlattétel a ………hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Hirdetményre” szöveget kérjük feltüntetni.
Az Átvevő lezáratlan vagy sérült borítékban érkezett ajánlatot nem vesz át, beadási határidőn túli ajánlatot nem 
fogad el. A nyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., 
XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).
Az ingatlanok megtekinthetőek a a 70/681-0789 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgá-
lati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján 
(www.zugloizrt.hu), valamint az értékesítésre kijelölt ingatlanon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység 
támogatására.

Pályázat célja: 
az óvodai testnevelés, valamint a szabadidős játékos sportfoglalkozások szervezett formáinak, 
programjainak támogatása.

Pályázók köre:
azok a zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák, amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően 
a jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat.

Egyéb jogosultsági feltételek: 
–  a pályázó szervezet (nek):

• közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben 
meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati 
eljárás során benyújtja;

•  a múlt évi támogatással megfelelően elszámolt;
• nincs az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
•  nincs lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

Támogatható tevékenységek: (egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető):
a.)  óvodai sportnapok, vetélkedők költségei (pl: díjak, lebonyolítással kapcs. költségek)
b.)  természetjáró, szabadidősport, rekreációs - egészségfejlesztő foglalkozások költségei  

(pl:prevenciós torna, korcsolya -és síoktatás szakedzői díjazása)
c.)  sporteszközök, felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek;
d.)  játszóudvarok és tartozékaik felújításával, cseréjével kapcsolatos költségekre.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költségekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
a támogatás keretösszege: 7.000.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 350.000 Ft támogatást nyerhet. 
A támogatási összeg 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti programok lebonyolításá-
ra, szolgáltatás megrendelésével szorosan összefüggő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére 
használható fel.

Ha a megpályázott program önrészt igényel, mértékének feltüntetése szükséges.

Egyéb feltétel:
kizárólag kerületi egyesületben működő szakedző díja számolható el a b. pontban megjelölt 
támogatható tevékenységnél! (egyesületi igazolás, iskolai végzettségről szóló dokumentumok 
csatolása szükséges)

Támogatási alapelvek:
jelen pályázati felhívás kizárólag a zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák óvodai testne-
velésével és játékos sporttevékenységével kapcsolatos költségeinek finanszírozására fordítható. 
A pályázaton elnyert támogatás csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsoló-
dó költségek finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák, vagy 
számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére.

Azok a pályázók, akik pénzügyi – és szöveges szakmai beszámoló készítési kötelezettségüket, 
valamint, a pályázati elszámoláskor felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl telje-
sítik, 3 évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Pályázat benyújtásának módja:
a pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet kitöltésével, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenségi nyilatkozattal együtt lehet benyújtani. A pályázat benyújtásához kötelezően 
használandó űrlapok állnak rendelkezésre. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlap-
ról. A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hibás pályázatokat 

az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 
1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai 
úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. címre Muzsik Laura alpolgármesteri kabinet csoportvezetőnek címezve meg-
küldheti.

A borítékra kérjük ráírni: „Óvodai sportpályázat/2017”
Az adatlap és a mellékletek formátuma nem változtatható meg!

Pályázat benyújtásának határideje:
–  postán benyújtva: legkésőbb 2017. április 28. (péntek) (bélyegző napja)
–  személyesen benyújtva: 2017. április 28. (péntek) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-

gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázat kezelése:
a pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai tértivevényes 
levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 munkanapon belül. Amennyiben 
a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további 
bírálat nélkül elutasításra kerül. Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt tá-
mogatás tényét és a támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak 
tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást 
nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt. A pályázat 
eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát a 
Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - vala-
mint hirdetőtábláján is közzéteszi. 

Pályázat elszámolásával kapcsolatos elvárás:
Pénzügyi teljesítés: A támogatás elszámolásának legkésőbbi határideje 2017. december 15. 
(péntek), mely pénzügyi teljesítést az Önkormányzat Gazdálkodási Osztály Intézménygazdasági 
Csoportja felé számlákkal igazolva kell teljesíteni.

Szakmai teljesítés:
a pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról – sporteszközök és felszerelések beszerzése 
esetén is – min. 0,5 - max. 2 oldalas szöveges szakmai beszámolót kell készítenie. A szakma-
ibeszámoló mellékleteként minden, a támogatásból megvalósult programokat igazoló egyéb – 
mint versenyjegyzőkönyvek, fotódokumentáció, túrajelentések, jelenléti ívek stb. - a vezető által 
hitelesített dokumentumot másolatban csatolni szükséges. NEM a pályázati szabályzat 3. sz. 
mellékletét – beszámolólap pályázat eredményéről - kérjük!

A szakmai beszámoló - nem e-mailen keresztül - eredeti aláírt, lepecsételt példánya személyesen 
leadható Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlott levélben megküldhető 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2. címre, Muzsik Laura alpolgármesteri kabinet csoportvezetőnek címezve leg-
később 2017. december 15-ig (péntek).

Kiegészítő információ:
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen ke-
resztül, annak hiányában postai úton - tértivevényes levél - történik. Pályázattal kapcsolatos 
további információ a 872-9389-os telefonszámon illetve a muzsik.laura@zuglo.hu címen kérhető.

Budapest, 2017. március 27.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM 
LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ALÁBBI INGATLANOKAT ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI
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Torontál u. 33. 1/1 32219/5/A/1 9 garázs részleges 1 000 000 Ft + ÁFA 2017.04.18. 2017.05.19.

Miskolci u. 86. fsz. 3. 1/1 30588/2/A/3 37 üzlethelyiség teljes körű 7 600 000 Ft + ÁFA 2017.04.18. 2017.05.19.

Szitakötő u. 12. 1/1 32223/6/B/1 13 garázs közművesítetlen 2.200.000 Ft + ÁFA 2017.04.18. 2017.05.19
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Harmadik alkalommal rendeztek 

VersPikniket Zuglóban a Magyar 

Költészet Napja alkalmából. A Ko-

rong utcai eseményen a hazai kul-

turális élet jeles alakjai mellett több 

könyvkiadó és kerületi szervezet is 

képviseltette magát.

Az önkormányzat rendezvényét Kará-

csony Gergely nyitotta meg. A polgár-

mester beszédében kiemelte: a három 

éve életre hívott rendezvénynek ma is 

ugyanaz a célja, mint az első alkalom-

mal volt, egy könnyed, közösségépítő 

program keretében élményszerűbbé 

tenni az irodalmat. 

A köszöntőt követően Lázár Zsolt, az 

Arany János Általános Iskola tanulója 

József Attila Tiszta szívvel című versét 

mondta el, majd Karácsony Gergely és 

Turczi István József Attila-, Babérko-

szorú és Prima Primissima díjas író, 

költő, a rendezvény házigazdája meg-

koszorúzta a Korong utca 6. számú ház 

falán József Attila emléktábláját. 

A koszorúzás után az emléktáblánál 

Dóka Attila és Dóka Péter József Attila 

Kertész leszek, valamint Levegőt című 

megzenésített versét adta elő.

A színpadi program a zuglói diákok 

verses, zenés, néptáncos műsorával 

kezdődött, amelynek keretében megem-

lékeztek Arany János születésének 200. 

évfordulójáról is. 

Ezután Janicsák István előadóművész 

Macskazenekar című gyerekeknek 

szóló zenés verstani vetélkedője követ-

kezett, majd Rékasi Zsigmond, Nemes 

Levente, a fiatal tehetségekből álló Par-

nasszus Kommandó, a Göncölszekér 

együttes és Kárász Eszter váltották egy-

mást a pódiumon. A színpadi progra-

mok a Sebő-együttes Medvetánc című 

előadásával zárultak.

A pódiumműsorokon túl a gyerekeket 

játékos kvízvetélkedő, arcfestés és kéz-

műves-foglalkozás várta. A felnőttek 

találkozhattak Gerőcs Péter és Stanczik 

Edina írókkal, valamint Szabó Szilvia 

logopédus szakíróval. Az eseményen 

megjelentek megismerkedhettek to-

vábbá a Móra és a Parnasszus Kiadó 

újdonságaival, illetve a Galaktika Ma-

gazinnal. Megtekinthették még a Zuglói 

Szociális Szolgáltató Központ Patrónus 

Nappali Otthonának tagjai által készí-

tett dísztárgyakat, illetve felkereshették 

a Zuglói Egészségmegőrző Modell sátrát 

is, ahol egészségállapot-felmérés és -ta-

nácsadás várta az érdeklődőket.

A harmadik zuglói VersPiknik látványos 

tűzzsonglőrshow-val zárult.

               Az oldalt összeállította: 

Papp Dezső

A kormány 142 millió forinttal támo-

gatja a Thököly úti zsinagóga felújí-

tását, ahol tavaly októberben pusz-

tított tűz. Az elektromos hiba okozta 

tűzben megsérült az épület, és meg-

semmisültek a tóratekercsek is.

A támogatásról szóló döntést a kiégett 

zsinagógában Soltész Miklós egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-

latokért felelős államtitkár jelentette be. 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szö-

vetsége (MAZSIHISZ) az adományok és 

az állami támogatás felhasználásával a 

renováláson túl az épületet eredeti kül-

ső formájában kívánja helyreállítani. A 

MAZSIHISZ reményei szerint a jövő évi 

pészahot már a felújított zsinagógában 

ünnepelheti a zuglói zsidó közösség.

A Thököly úti zsinagógában 2016. ok-

tóber 25-én éjjel az oltárnál keletkezett 

elektromos hiba miatt csaptak fel a lán-

gok. Személyi sérülés nem történt, de a 

tűzben megsérült az épület szerkezete, 

és elpusztultak a tóratekercsek is. A 

Thököly úti villaépületet 1930-ban a zsi-

dó imaegylet vásárolta meg és alakítot-

ta ortodox zsinagógává. A vészkorszak-

ban a közeli nyilasházból a nyilasok ide 

hozták és itt gyilkolták meg zsidó áldo-

zataikat.

Költészet napi VersPiknik József Attila egykori lakóhelyénél

Állami támogatással újítják fel a Thököly úti zsinagógát

Kultúra

A magyar költészet napját ha-

zánkban 1964 óta ünneplik, Jó-

zsef Attila születésnapján, áp-

rilis 11-én. A költő 1933–1936 

között élt Szántó Judit szava-

lóművésszel a Korong utca 6. 

számú ház apró manzárdszo-

bájában, amelyet 30 pengőért 

béreltek. Itt született többek 

között József Attila A város 

peremén és az Eszmélet című 

verse. A költő 1936 nyarán 

szakított Szántó Judittal, és a 

Szentkirályi utcába költözött.
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Jézus feltámadásának ünnepére a felké-

szülés 40 nappal húsvét előtt, hamvazó-

szerdán kezdődött. Ekkor vette kezdetét 

a nagyböjt, melynek utolsó hete a virág-

vasárnappal induló nagyhét. 

Nagycsütörtökön, az esti szentmisén az 

utolsó vacsorát elevenítik fel. Hagyo-

mány, hogy ilyenkor a celebráns meg-

mossa több hívő lábát is.   

A húsvéti szent három nap második nap-

ja nagypéntek, amikor Jézus kínszenve-

désére, kereszthalálára és eltemetésére 

emlékeznek.  Felolvassák a Megváltó 

halálára vonatkozó írásokat, illetve a pas-

siót, és leleplezik a gyászlepellel bevont 

keresztet.  Nagypénteken szokás még a 

keresztútjárás, amelynek során felidézik 

Jézus szenvedésének állomásait. 

A Bosnyák téri templomban a hagyomá-

nyos szertartások mellett a gyerekekről 

sem feledkeztek meg, húsvétvasárnap a 

délelőtti szentmise után játékos tojáske-

resést rendeztek a kicsiknek a templom-

kertben.                                      Papp Dezső

A hívő emberek Zuglóban is megtartották a keresztény világ legna-

gyobb ünnepét, a húsvétot. Nagyszombaton este más szentélyhez 

hasonlóan a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-plébániatemplomban 

is vigília kezdődött, melyet a feltámadási körmenet követett. 

Keresztút és körmenet

Aktuális   Aktuális   
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Idén is a szomszédos kerületben, a mátyásföldi Erzsébet-ligetben 
rendezték a XIV-XVI. kerületi iskolák katasztrófavédelmi versenyét. 
A közös rendezés már több évre visszanyúló hagyománnyal rendel-
kezik – nemcsak ebben a két kerületben, hanem Budapest többi vá-
rosrészében is –, aminek okai egyrészt a gazdaságossági szempon-
tok voltak, másrészt pedig az, hogy mindkét kerület az Egressy úti 
tűzoltó-parancsnokság hatáskörébe tartozik, ahol a versenyt szer-
vező kerületi katasztrófavédelmi megbízottak is tartózkodnak. 

Irány a Hajógyári-sziget!

Az idei katasztrófavédelmi rendezvé-

nyen az általános iskolás és a középis-

kolás kategóriában összesen 19 négyfős 

csapat vett részt. A diákok a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól elő-

zetesen megkapott anyagokból, illetve a 

számukra három alkalommal megszer-

vezett központi előadásokból készülhet-

tek fel a versenyre. Egyes iskolákban 

a pedagógusok ennél több alkalmat is 

szántak a felkészítésre, ami meg is lát-

szott az eredményeken. A résztvevők-

nek a hagyományoknak megfelelően 

hét állomáson kellett bizonyítaniuk a 

felkészültségüket. Az állomások a ka-

tasztrófavédelem mellett a prevenciót 

is érintették: a diákok rádión navigálták 

egymást, homokzsákokból gátat építet-

tek, újraélesztettek, és baleseti sérülte-

ket láttak el, tűzoltótömlőt gurítottak, 

és a szivattyúval ismerkedtek. Emellett 

teszteket töltöttek ki, ügyességi pályán 

kerékpároztak, és vegyvédelmi ruhába is 

beöltöztek. A komplex, félnapos felmérőt 

követően a szervezők eredményt hirdet-

tek. Az általános iskolás kategóriában a 

zuglói intézmények között a Dr. Mező Fe-

renc Általános Iskola négyfős csapata lett 

az első (évek óta ők nyerik a versenyt), 

míg a középiskolák versenyében a Petrik 

Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Kör-

nyezetvédelmi és Informatikai Szakgim-

názium első csapata bizonyult a legjobb-

nak. A díjakat Salamon Lajos alezredes, 

XIV-XVI. kerületi tűzoltóparancsnok adta 

át a helyezetteknek, míg Karácsony Ger-

gely polgármester a verseny fővédnök-

ségét vállalta. A győztesek a szponzorok 

által felajánlott ajándékokon kívül azt is 

kiérdemelték, hogy a Hajógyári-szigeten 

rendezendő fővárosi döntőben képvisel-

hessék a kerületet. A fővárosi verseny 

győztese pedig az országos döntőben is 

részt vehet majd.               Riersch Tamás 	Egy férfi április elején az esti órákban a Hungária körúton egy késsel megfe-

nyegetett egy, a hatóság előtt ismeretlen személyazonosságú másik férfit, akit 

egészen a Puskás Ferenc Stadion villamosmegállóig kergetett. A sértett csak 

a Népliget felé tartó villamosra felugorva tudott elmenekülni a helyszínről. A 

támadó ezt követően a közeli metrómegálló felé vette az irányt, de útközben 

még alaposan megrongálta az egyik útjába eső elárusító pavilont is. Az esetről 

szemtanúk bejelentést tettek, majd az általuk adott személyleírások, illetve a 

térfigyelő kamerák felvételei alapján az elkövetőt beazonosították, akit előállí-

tottak, és, ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott 

gyanúja miatt eljárás indult. A férfi elismerte a fenti cselekmények elkövetését.

	Csalás áldozata lett egy idős ember a kerületben, akinél március legvégén 

egy délelőtt három férfi jelent meg, és közölték vele, hogy a ház csatornáját 

kívánják ellenőrizni. A sértett mindhárom ismeretlen férfit beengedte a lakó-

ház alagsori helyiségébe. Az elkövetők úgy tettek, mintha valóban a csatornát 

vizsgálnák, majd rövidesen jelezték, hogy végeztek, és 80 ezer forint mun-

kadíjat kértek. A sértett közölte, hogy ennyi pénze nincs, ezért a három férfi 

kedvezményt ajánlott fel neki, és már csak hatvanezret kértek a munkájukért. 

A sértett a helyszínen (az alagsorban) egy húszezrest át is adott nekik, a többi 

pénzért pedig felment a lakásába. Miután a maradék negyvenezret is átad-

ta, a három férfi gépkocsival távozott a helyszínről. Szerencsére a sértett az 

autó típusát és rendszámát is megjegyezte, így, miután rájött, hogy a három 

férfi semmilyen munkát nem végzett, konkrét adatokkal tudott szolgálni a ren-

dőröknek. A három férfi közül kettőt sikerült is azonosítaniuk a nyomozóknak. 

Elfogtak őket és ellenük csalás vétség megalapozott gyanúja miatt indítottak 

eljárást.

Kék hírek
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ANTIKVÁRIUMUNK  készpénzért vásárol 
régi és új könyveket, könyvtárakat, vitrintár-
gyakat, plakátot, képeslapot, hanglemezt, 
CD-t, DVD-t.  Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

POLCON POROSODÓ KÖNYVEIT, felesle-
gessé vált könyvtárát, fiatal pár örömmel át-
venné. Tel: 06-30-613-7821.

Egészség, életmód

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpót-
lások készítését, javítását garanciával. Fog-
fehérítő 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. TAL-
PMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is me-
gyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-
30-343-4443

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL, 
mindennap! 30 perc: 2500 Ft, 60 perc: 4400 
Ft, 80 perc: 5300 Ft. Tel: 06-20-43-44-322, 
Kata. XIV. Bíbor utca 14-16. 6/13. 97-es 
csengő. www.zuglomasszazs.iwk.hu

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, ké-
szítése, allergiamentes anyaggal is. Rövid 
határidőn belül. 14. kerület, Rákospatak 
utca. Tel: 06-20-531-4161.

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

ÉRSZŰKÜLET kezelése, 
teljes érrendszer tisztítása. 

A világon egyedülálló módszer! 
Akciós állapotfelmérés! 

SONOTERÁPIA  
Örs vezér tere 16. 

Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

Állás

Gyakorlott, MEGBÍZHATÓ, nemdohányzó 
hölgy takarítást-vasalást vállal. MINŐSÉGI 
MUNKA. Tel: 06-30-254-08-62.

Számítógép

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 
06-30-857-26-53

Régiség

VÁRJUK ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! 
Készpénzért vásárolunk antik, modern fest-
ményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerá-
miákat: Gorka Géza, Kovács Margit, keleti 
tárgyakat, régi borostyánokat, katonai kitün-

tetéseket. Herendi, Zsolnai, Meiseni. Teljes 
hagyatékot. Képeslapokat, könyveket stb. 
(Életjáradékot kötünk, teljes diszkrécióval, 
ügyvéd által.) XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 
06-20-807-2906; 06-70-398-8851

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁ-
ROLOK bútorokat, festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, antik órákat, stb. Teljes hagya-
tékot, első vevőként legmagasabb áron. Ki-
szállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, email: 
herendi77@gmail.com

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vá-
sárol színházak részére bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, ólomkristályokat, hangszere-
ket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, 
bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, 
könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, gyűj-
teményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. Ki-
szállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. 
Tel: 06-30-419-27-13. 

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régi-
ség, borostyán és brilles ékszer, óra felvá-
sárlás azonnal, készpénzben! Cím: 13. kerü-
let, Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 
06-70-884-40-84. Maximális diszkréció!

Egyéb

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

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK 
idős hölggyel vagy úrral, havi járadékfizetés-
sel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. 
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

Gyártó tavaszi, nyári (198 db) raktár készle-
tét kiárusítja. (kosztüm, nadrág, blúz, szok-
nya). Tel: 06-70-946-20-63.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszere-
lés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablak-
csere, kőműves-, lakatos- és asztalosmun-
kák, takarítás garanciával. Halász Tibor, 
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, perme-
tezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tésépítés, reális áron. www.telekrendezes.hu. 
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS! Épületek teljes körű 
felújítása, térkő, homlokzatszigetelés, kőmű-
ves munkák, tetőjavítás, belső munkák, IN-
GYENES ÁRAJÁNLAT! Tel:06-1-781-4021, 
Mobil: 06-20-259-63-19

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

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Víz-
csatorna csere, lakásban és udvaron, kerti 
csapcsere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-
70-544-40-50.

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

LAPOSTETŐK hő-és csapadékvíz elleni 
szigetelése, bádogos munkák kivitelezése, 
garanciával, referenciákkal. Kisebb javításo-
kat is vállalunk. Tel:06-20-471-1870, 06-1-
273-1857.

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK: hom-
lokzafelújítást, festést, mázolást, veszélyel-
hárítást, dryvit szigetelést és bádogozást. 
Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakás-
felújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, ga-
ranciával! www.burkolomester.hu Tel.: 
06-20-961-6153

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel, 
csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 
duguláselhárítás azonnal. Minden ami 
javítás,szerelés, csere! 45 éves tapasz-
talattal, garanciával. Kis munkákat is 

elvállalok! Ingyenes kiszállás! 
Zuglói víz-és lefolyószervíz. 

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

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTETŐT 
keres építész/gépészmérnök saját részre,felújí-
tási munkákért cserébe. Várom lakók és közös 
képviselők jelentkezését Tel:36304512169.

Redőny, reluxa

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

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

Ingatlan

HŐSZIVATTYÚS FŰTÉSSEL, napelemes 
melegvízellátással új lakások eladók Kövér 
Lajos utca 8.szám alatt épülő 7 lakásos ener-
giatakarékos társasházunkban. Telefon: 06-
1-422-12-46.

Könyv

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

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú gázkészülékek 
szakjavítása Víz, gáz, fűtésszerelés

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, 

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI 
fűtésszerelés, ázások, csőtörések megszün-
tetése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Csa-
torna kamerázás. Ingyenes kiszállás. Tel: 
402-4330, 06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, 
kirakatok üvegezése. Zuhanykabinok, üveg-
falak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyor-
san, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-
20-9777-150

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapos-
tető szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsi-
től a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 
10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-
734-0411

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelé-
sét 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. 
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors 
kezdéssel, garanciával, referenciával. Tel.: 
06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gá-
bor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más 
nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves, burkoló, 
festő, asztalos, víz-, gáz-, villanyszerelő szak-
emberek állnak rendelkezésre. Konyhák, für-
dőszobák felújítását vállaljuk. Képek, karnisok, 
bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. 
Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876 

OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújí-
tást, tetőkészítést, javítást, szigetelést, aj-
tó-ablak, redőny beépítést, falbontást, fal 
készítést, vakolást, betonozást, csempézést, 
festést, parkettázást, víz fűtés villanyszere-
lést vállalunk. Tel.: 06-30-782-2025

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kapute-
lefon 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,  ka-
puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la-
katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, 

nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 
Takarítással és bútormozgatással. 

Tel: 06-30-422-1739

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Feltételek:
-szakmai szakirányú végzettség
-büntetlen előélet

Előny:
-szakmai tapasztalat

„A közgyűlés Igazgatóság helyett egy fő
ügyvezető elnököt választ, vagy a tagok
soraiból vagy külső pályázók alapján.
A megválasztott képviselő mandátuma max.

5 évre szól!”

A pályázatokat legkésőbb
2017. május 10-ig

várjuk levélben, vagy személyesen az
F. B. elnöknek címezve ( fizetési igény
megjelölésével és a feltételeket bizonyító
iratok másolatával) :
Jakabné Szilágyi Tímea
1144 Bp., Kerepesi út 128-130. 4/55.

A Füredi téri 9. sz.
Lakásfenntartó Szövetkezet

pályázatot hirdet meg ügyvezető
elnöki tisztség betöltésére!



15Zuglói Lapok    2017. április 20.    Sport

Varga Zoltán, a XX. század egyik leg-

jobb magyar labdarúgója, a Ferenc-

város és számos ismert nyugat-euró-

pai klub játékosa 2010. április 9-én is 

a Kövér Lajos utcai műfüves pályán 

focizott a barátaival, amikor váratla-

nul rosszul lett, és meghalt. A létesít-

ményben, amely 2013 óta viseli Varga 

Zoltán nevét, minden évben megem-

lékeznek a legendás focistáról.

A Zuglói Sport- és Rendezvényszer-

vező Non-profit Kft. már második alka-

lommal rendezett utánpótlástornát az 

U13-as korosztály számára Varga Zoltán 

tiszteletére. Az idei eseményre a tavaly-

inál jóval több, 12 csapat jelentkezett. 

A rendezvény ráadásul a kerület test-

vérvárosainak – Alsórákosnak, Csíkcsi-

csónak, Racibórznak és Opavának – kö-

szönhetően idén már nemzetközi volt. 

Rajtuk kívül a hazai futballt az FTC, az 

UTE, az MTK, a Vasas Kubala Akadémia, 

a BVSC-Zugló, az Ikarus BSE, a Soroksár 

FC, a KISE, a Grund 1986 FC képviselte.

A kétnapos rendezvény első részében 

a csoportmérkőzéseket bonyolították 

le, másnap pedig az egyenes ági mecs-

csekre és a helyosztókra került sor. A 

torna döntőjét végül a Fradi első számú 

csapata és a Grund 1986 FC vívta. A ta-

lálkozó meglehetősen egyoldalú volt, a 

zöld-fehérek 5-0-ra gázolták le az ellen-

felüket. Így a vándorserleget is egy évre 

magukkal vihették. A harmadik helyen 

legjobb külföldi csapatként a lengyel Ra-

cibórz végzett. A kerület reprezentánsa, 

a BVSC-Zugló pedig úgy lett ötödik, hogy 

egyetlen mérkőzésen sem kapott ki. 

A torna végén a szervező önkormány-

zati cég nevében Bátki László, míg a 

rendezvényt támogató önkormányzat 

nevében Rozgonyi Zoltán alpolgármes-

ter köszöntötte a résztvevőket, akik ígé-

retet tettek rá, hogy a Varga Zoltán-em-

léktornát 2018-ban is megrendezi majd 

a kerület. 

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

– A rendezvénynek kettős a célja – 

tudtuk meg Visontainé Tiborcz Már-

tától –, egyrészt a jubileumra és név-

adónkra szerettünk volna ily módon 

is emlékezni, másrészt az iskolánkban 

kiemelt sportágnak számító kosárlab-

dát is népszerűsíteni kívántuk. 

A tornát a 2004–2005-ben született 

gyerekek számára hirdették meg. A Ko-

sárlabda Gálán az újpesti Bene Ferenc 

Általános Iskola mellett a kerületet a 

Móra, az Arany, a Németh Imre és a hor-

vát iskola képviselte. A minitornát végül 

a házigazda iskola csapata nyerte. A dí-

jakat a helyezetteknek Lehmann László, 

a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára 

és Mogyorósi Attila, a Közép-Pesti Tan-

kerület szakmai igazgatója adta át.

A Fradi 
legendájára
emlékeztek

Kosársuli, sulikosár

A zuglói diákot ötéves korában a nagyap-

ja tanította meg sakkozni. A mérnök vég-

zettségű nagypapa ugyanis azt vallotta, 

hogy egy fiúgyereknek három dolgot kell 

elsajátítania: az úszás, a biciklizés és a 

sakkozás tudományát. Ádám pedig kivá-

ló alanynak bizonyult, hisz nem ragadt 

meg az alaplépéseknél, hanem azonnal 

kombinálni kezdett. A szülei, látva az 

érdeklődését, egy év múlva levitték a Ta-

bán Spartacusba, ahol Ádám már komo-

lyabb szinten is sakkozhatott. A lendület 

az azóta eltelt kilenc évben sem lankadt, 

Ádám hamar kinőtte a korosztályát, és 

rendszeresen a nála idősebb és nagyobb 

tudású sakkozókkal készült, aminek 

meg is lett az eredménye. Egyrészt a vá-

logatottság, az Európa-bajnoki és világ-

bajnoki részvételek, a két évvel ezelőtti 

csapatolimpiai bronzérem, illetve az, 

hogy ma már a hazai sakksport egyik 

legnagyobb ígéretének tartják. 

– Nekem olyan a sakk, mint másnak a hi-

vatás – mondta Ádám. – Az első pillanattól 

éreztem, hogy ezt kell majd csinálnom.

Ahhoz, hogy a 4-6 órás partikat végig 

tudja koncentrálni, vagy hogy olyan 

etapra legyen képes, mint a közelmúlt 

sorozata volt, amikor 25 napon belül 20 

partit játszott le versenykörülmények 

között, magára is nagyon oda kell figyel-

nie. A zuglói diák nagy segítséget kap a 

hobbijaitól is, a regenerálódás érdeké-

ben például hetente háromszor kosár-

labdázik, illetve a versenyekre zongo-

rázva szokott ráhangolódni, ami szintén 

segíti a koncentrációját.

– Ádám 2016 novemberében, 2 év után 

újra kapott versenyzési támogatást a 

Zuglóiak Egymásért Alapítványtól, amit 

kimondottan a nemzetközi mesteri cím 

eléréséhez, illetve a harmadik norma 

teljesítéséhez pályáztunk meg. Ez pedig 

2 hónapon belül sikerült is neki – tette 

hozzá a sakkmester édesanyja, Varga 

Orsolya Erika.

Zuglói nemzetközi mester
A márciusi FIDE-kongresszu-

son döntöttek egyebek mellett 

a nemzetközi mesteri címek 

odaítéléséről is. Nagy örömünk-

re ezt a kitüntető címet egy zug-

lói sakkozó is kiérdemelte. Ko-

zák Ádám, a Széchenyi István 

Általános Iskola idén búcsúzó 

tanulója ráadásul a maga 14 

évével „A jelenkor legfiatalabb 

magyar nemzetközi mestere” 

cím büszke tulajdonosa is.

A zuglói Németh Imre Általános Iskola idén ünnepli működésének har-

mincadik évfordulóját. A jubileumi programok egy része a következő 

tanévre fog átcsúszni, ám addigra remélhetőleg hagyomány lesz abból 

a kosárlabdatornából, amelyet első ízben április 12-én rendeztek meg a 

Lengyel utcai iskolában. 
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Egy személy maximum 3 levél (18 db) elemet vásárolhat akciós áron. Az akcióban való 
részvétel feltétele, hogy hozza magával a hallókészülék nyilvántartási kiskönyvét. Ha a 
fenti feltétel nem teljesül, az akciós ár nem érvényes. Az akció időtartama: 2017. 04.26.- 
2017. 05.24.

MEGNYITOTTUNK!

NYITÁSI ELEMAKCIÓ

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
HALLÁSDIAGNOSZTIKA
HALLÁSREHABILITÁCIÓ

A Bosnyák téri  piaccal szemben

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

EMAIL: 
csomori@widex.hu

CÍMÜNK: 
1147 Csömöri út 18.
TELEFON:
06 (1) 614 9405
06 (70) 335 8306

10Ft/db

A Signia hallókészülékek
• kicsik / hihetetlenül aprók és kényelmesek
• segítik a beszédértést és a telefonálást
• élvezetesebbé teszik a zenehallgatást

Szeretettel és további információval várjuk Önt üzleteinkben.

JELENTKEZZEN BE MIELŐBB!
1053 Budapest, Múzeum krt. 11. Telefon: (1) 226-2665
1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 33. Telefon: (1) 505-0501
www.signia.hu
*Kérjen felvilágosítást munkatársainktól!
A Sivantos Kft. a Siemens AG engedélyezett védjegyhasználója.

SIGNIA HALLÓKÉSZÜLÉKEK: 
HALLÁSJAVÍTÁS DISZKRÉTEN 
Csökkenő méret – egy miniatűr számítógép tudásával

Gyorsan és diszkréten szeretné javítani a hallását? A Signia
okos hallókészülékei sokféle megoldást kínálnak. Élvonalbeli
technológia és prémium minőség elérhető áron – ez a Signia.

ISMERJE MEG VILÁGÚJDONSÁGAINKAT!*

Csökkenő méret – egy miniatűr számítógép tudásávalCsökkenő méret – egy miniatűr számítógép tudásával

Gyorsan és diszkréten szeretné javítani a hallását? A SigniaGyorsan és diszkréten szeretné javítani a hallását? A Signia

Csökkenő méret – egy miniatűr számítógép tudásával


