
A legszebb és a legügyesebb házi ked-

vencet is megválasztották a harmadik 

Sugárzoo Pikniken, amelynek idei fő 

témája a felelős állattartás volt. Szabó 

Rebeka alpolgármester emlékeztetett, 

hogy a rendezvénynek helyet adó Pil-

langó parkban két kutyafuttató is ké-

szül, amelyek berendezéséhez várják 

az állattartók ötleteit.                     11. oldal

Sikeres program

Kedvencek hétvégéje
Május 5–6-án Zugló valamennyi közép-

iskolájában elballagtak a 12. és 13. év-

folyamos diákok. Az érettségi vizsgák 

május 8-án kezdődtek, és június 30-ig 

tartanak. Az írásbeli vizsgák május 5. 

és május 26. között zajlanak, az emelt 

szintű szóbeli vizsgák időpontja június 

8–15., a középszintűeké pedig a június 

19–30. közötti időszakra esik.     9. oldal

Búcsú az iskolától

Példaértékű együttműködés eredmé-

nyeként juthatnak újra önálló lakáshoz 

az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe 

került családok. A Második Esély prog-

ram keretén belül az önkormányzat lis-

tát készít a rossz állapotban lévő szociá-

lis bérlakásokról, amiből a Habitat for 

Humanity kiválasztja azokat, amelyeket 

a leendő lakókkal együtt felújít. Szabó 

Rebeka alpolgármester a kiválasztási 

folyamatról azt mondja, az meglehe-

tősen szigorú. Annak eredményeként 

ugyanis olyan, korábban is Zuglóban 

élők költözhetnek a felújított szociális 

bérlakásokba, akik képesek rá, hogy 

önállóan éljenek és gondoskodjanak 

magukról. Az együttműködés mindenki 

számára előnyös, így a tervek szerint 

folytatják a közös munkát. A csömöri 

Családok Átmeneti Otthonát működtető 

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány, 

a SZÉRA pedig az után sem engedi el 

a családok kezét, hogy beköltöztek új 

otthonukba. Egy évig utógondozásban 

részesítik őket, azaz havonta egy-két al-

kalommal meglátogatják és átbeszélik a 

számlákat és az esetleges problémákat. 

Adott esetben háztartási naplót íratnak, 

ami a bevételeket és a kiadásokat segít 

átlátni – ismerteti a program egyik fon-

tos elemét Loboda Kata, az alapítvány 

családgondozója.                          3. oldal

Nehéz helyzetben lévő családoknak segítenek

Zuglói Lapok
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Maximálisan teljesültek a Vállalkozz 

Zuglóban! egy éve megfogalmazott 

céljai – mondja a program egyik kezde-

ményezője, Tóth Csaba szocialista or-

szággyűlési képviselő. A 2016-os év ifjú 

vállalkozója, Oltványi Zsolt a program 

keretében hozta vállalkozását a kerü-

letbe. Legalább tíz évre tervez, és  bő-

víteni is akarja Zuglóba telepített cégét. 

Lapunknak arról beszél, hogy már két 

zuglói alkalmazottjuk is van, egyikük 

csökkent munkaképességű. Nyugdíjas 

munkavállalókat is keresnek, ezért fel-

vették a kapcsolatot az Idősügyi Kerek-

asztallal.                              5. oldal
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Huszonhat japán óvodapedagógus, illetve gon-

dozónő látogatott el a Mályva Óvodába, hogy 

tanulmányozza és hírét vigye az intézmény év-

tizedek óta alkalmazott módszerének, a Mály-

va-programnak.  A Tokiói Kodály Esztétikai 

Intézet jóvoltából érkező szakemberek négy 

napot töltöttek Zuglóban.

Az intézettel már 30 éve ápol jó szakmai kap-

csoltat a Mályva ovi, aminek eredményekép-

pen a kelet-ázsiai ország számos óvodájában 

foglalkoznak a gyermek- és nevelésközpontú 

Mályva – Integráló–differenciáló program alap-

ján a gyerekekkel. 

– Évente többször is érkeznek hozzánk japán 

szakemberek – mondta Székely Ilona, a Mályva 

Óvoda vezetője –, akiknek fő céljuk a gyakorlati 

és az elméleti tapasztalatszerzés. Naponta több 

órán keresztül figyelik a csoportokban zajló 

munkát, majd a látottakat a kérdéseik alapján 

dolgozzuk fel. 

A májusi csoportot Yagi Michiko vezette, aki 

maga is negyven éven keresztül dolgozott 

óvodapedagógusként.

– A játékba integrált tanulás és az egyéni bá-

násmód terén sok tanulnivalónk van – mondta 

Yagi Michiko –, ugyanis nálunk az óvodákban is 

inkább iskolarendszerű nevelés folyik. 

Mint megtudtuk, Japánban több gyerek tarto-

zik egy csoportba, viszont kevesebb az állami 

intézmény, mint nálunk. A magán- és egyházi 

fenntartású óvodákba 6 éves korig járnak a 

gyerekek.                              (forrai)

Japán látogatók a Mályva oviban

Csehországban és a Szlovák Köztársaságban is ünnepnap a II. világháború be-

fejeződésének napja, május 8. Ebből az alkalomból idén is koszorúzással emlé-

keztek az egykori csehszlovák kulturális attasé, Anton Straka Amerikai út 37. 

alatti emléktáblájánál. Straka 1925–1936 között teljesített diplomáciai szolgálatot 

Budapesten és élt ebben a házban, ahol a két világháború között jelentős irodalmi 

és kulturális élet folyt. A lakhelyén általa létrehozott irodalmi szalonba művészeket 

hívott Prágából és Pozsonyból, irodalmi esteket, teadélutánokat szervezett, melyeken 

megfordult a korabeli fiatal magyar értelmiség számos ismert alakja József Attilától 

Szabó Lőrincig, Illyés Gyulától Kassák Lajosig.           PaD

Koszorúk Straka emléktábláján

Százkilencvennégy komposztkeretet osztott 

szét az önkormányzat május 8-án. Mint három 

éve minden alkalommal, most is ingyen vihet-

ték haza a kereteket a társas- vagy családi 

házban élő zuglóiak, akik oktatáson is részt 

vettek. Szilágyi László környezetvédelmi refe-

rens elmondta, azt szeretnék, ha minél többen 

komposztálnának, hiszen nemcsak környe-

zetvédelmi szempontból fontos, de zöldhulla-

dék-gyűjtő zsákokra sem kell pénzt költeni. A 

programon Szabó Rebeka alpolgármester kö-

szöntötte a résztvevőket, aki rámutatott: 2015 

óta mintegy 700 komposztládát osztottak szét, 

s már számos kerületben lévő intézmény ud-

varán is komposztálnak. Aki még nem igényelt 

keretet, de szeretne, az a www.zuglo.hu olda-

lon található regisztrációs adatlap kitöltésével 

május 24-ig teheti meg, és azt a tervek szerint 

május 29-én veheti át.                                          PR

Kelendő komposztkeretek

A Mályva-program lényege, hogy vegyes életkorú óvodai csoportokat alakítanak ki – tudatos 

szempontok alapján –, mert a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét nézik, és nem az életko-

rát. Folyamatos napirendet alkalmaznak, amelynek során a napirend igazodik a gyerekekhez 

– azok egyéni fejlődési tempójához –, nem a gyerekek a napirendhez. A módszer fontos 

eleme a játékba integrált felfedező tanulás és a gyerekenkénti differenciált fejlesztés, amely 

egyben személyiségfejlesztés is. 

Varázslatos finomságok készültek
Nyolc, speciális nevelési igényű in-

tézményből érkeztek diákcsapatok, 

hogy összemérjék tudásukat a Va-

rázskemence napján. 

A Gyengénlátók Általános Iskolájának 

udvarán mobil kemencékben sültek 

a kenyerek, a sós és édes finomságok. 

A fiatalokat – szüleiken és tanáriakon 

kívül – mesterszakácsok, gasztroblog-

gerek, gasztronómiai szervezetek és 

vendéglátóipari iskolák képviselői se-

gítették a munkában. A négytagú zsűri 

a vakok iskolájának kovászos kenyerét, 

illetve a Kitárt Kapuk Alapítvány ro-

zsos-sonkás batyuját találta a legízlete-

sebbnek. A süteményekből a közönség 

is fogyaszthatott, méghozzá becsület-

kassza-alapon.

– A rendezvény fő célja az volt, hogy 

megmutassa a fiataloknak, az általuk 

készített termékeknek értéke van – 

mondta Kakuk Szabolcs, a rendezvény 

szervezője. 

A gasztroélmények mellett kulturális 

események is várták a látogatókat. A 

sportprogramokon pedig bárki kipró-

bálhatta a fogyatékkal élők sportjait, 

például a vakfocit, a csörgőlabdát és a 

futást bekötött szemmel.     FKK

Első alkalommal rendeztek KKV Ház 

elnevezéssel kávéházi hangulatú tu-

dásmegosztó és közösségfejlesztő 

programot a helyi kis- és középvállal-

kozások részére. A vállalkozókat az ön-

kormányzat nevében Karácsony Ger-

gely köszöntötte. Zugló polgármestere 

kiemelte: az önkormányzat nyitott a 

vállalkozók irányába. A kerület például 

fontosnak tartja, hogy a fizetőparkolás 

bevezetése ne nehezítse a vállalkozá-

sok helyzetét, ezért Zugló megfelelő 

konstrukció kidolgozására készül. Cél 

az is, hogy elfogadható áron juthassa-

nak önkormányzati tulajdonú üzlet-

helyiségekhez a cégek – tette hozzá a 

polgármester.  A KKV Ház első rendez-

vényén megjelentek egyebek mellett az 

ügyvezető versenyképes felkészültsé-

gének fontosságáról is beszélgettek. A 

kávéházi hangulatot Fritz József és jazz 

zenekara biztosította.                            PD

Alkalmi kávéház vállalkozóknak
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Új életet kezdhetnek a fedél nélkül maradt családok

Többé nem kell másokhoz alkalmaz-

kodniuk – hosszú idő után újra önálló 

életet élhet két, korábban fedél nél-

kül maradt család. A kerület önkor-

mányzata és a Habitat for Humanity 

Magyarország együttműködésének 

köszönhetően újabb két szociális 

bérlakás újult meg, amelyekbe a csö-

möri Családok Átmeneti Otthonából 

költöztek be a lakók.

Újra külön háztartást vezethetek, nem 

kell többé közös konyhát, fürdőszobát 

használni – mondta Etzl Péterné, aki 

kisfiával két évig lakott az átmeneti 

otthonban. Azért kerültek krízishely-

zetbe, mert férje elvesztette az állását, 

és az ő fizetése már nem volt elég arra, 

hogy fenntartsák az albérletet. – Csö-

mörön mindenki rendes volt, nagyon 

sokat segítettek nekünk lelkileg is, ott 

szedtük össze magunkat. Óriási volt az 

öröm, amikor szóltak, hogy esélyünk 

van arra, hogy mi költözzünk be az 

Erzsébet királyné útján lévő lakásba, 

segítettem a felújításnál is. Dolgozom, 

így nem jelent gondot kifizetni a bérleti 

díjat és a rezsit, hosszú távra tervezünk, 

és remélem, újra együtt lehet a család 

– részletezte Erika, aki arra is rámuta-

tott, hogy férjének még bizonyítania 

kell. Péter elmondta, depressziós lett, 

miután elvesztette a munkahelyét, és 

évekig alkoholproblémái is voltak. Most 

már újra van munkája, nem iszik, sokat 

segít a feleségének és a fiának, igyek-

szik megmutatni, hogy tényleg megvál-

tozott.

Tóth Jánosné Mónika három gyereké-

vel költözött a Várna utcai lakásba. Mi-

után elvált a férjétől, ők is Csömörön 

laktak, ahol a válásban is segítettek 

neki, s bár jól érezték ott magukat, sok-

kal szabadabbak, nyugodtabbak az új 

otthonukban. – Nagyon nagy lépés ez 

nekünk, nem vagyunk időhöz kötve, a 

gyerekek akkor fürdenek, amikor akar-

nak, nekem sem kell alkalmazkodnom 

a konyhában, amikor főzni akarok – je-

gyezte meg Mónika. A szobába pedig 

galériát is terveznek, ahol a két lánya 

alszik majd. Annak kialakítását és fi-

nanszírozását is a Habitat for Huma-

nity Magyarország vállalta. A szervezet 

a Második esély program keretein belül 

az önkormányzattal és az átmenti ott-

hont működtető Szociális és Rehabili-

tációs Alapítvánnyal (SZÉRA) közösen 

dolgoznak azért, hogy a fedél nélkül 

maradt családok talpra állhassanak. A 

30–40 négyzetméter közötti lakásokat a 

Habitat szakemberei és – gyakran kül-

földi – önkéntesei, valamint a leendő 

lakók közösen újítják fel. A költségeket 

az önkéntesek felajánlásaiból és cégek 

támogatásaiból fizetik. – Teljes körű 

felújítást végzünk, ha kell, falakat bon-

tunk le vagy húzunk fel, konnektort he-

lyezünk át, segítünk a háztartási eszkö-

zök beüzemelésében, mosógépet, hűtőt, 

tűzhelyet és bútorokat is tudunk adni 

– magyarázta Szegfalvi Zsolt ügyveze-

tő igazgató. A hármas együttműködést 

fontosnak és példaértékűnek nevezte, 

szerinte minden kerület megtalálhat-

ja azokat a partnereket, szervezeteket, 

amelyekkel összefogva segíthetnek a 

lakás nélküli családokon. 

A Második esély első lépéseként az 

önkormányzat listát készít a rossz ál-

lapotban lévő szociális bérlakásokról, 

amelyek a Habitat kiválasztja azokat, 

amiket a leendő lakókkal együtt felújít. 

Szabó Rebeka alpolgármester hang-

súlyozta, hogy a szigorú kiválasztási 

folyamat eredményeként azok a koráb-

ban is Zuglóban élők költözhetnek, akik 

képesek arra, hogy önállóan éljenek, 

gondoskodjanak magukról. Mint fogal-

mazott, az együttműködés mindenki 

számára előnyös, ezért a tervek szerint 

folytatják a közös munkát. A SZÉRA pe-

dig a beköltözés után sem engedi el a 

családok kezét: egy évig utógondozás-

ban részesítik őket. Ez azt jelenti, hogy 

havonta egy-két alkalommal megláto-

gatják őket, átbeszélik a számlákat, az 

esetleges problémákat. – Ha kell, azon-

nal megoldást keresünk, adott esetben 

háztartási naplót íratunk, ami segít 

áttekinteni a bevételeket és a kiadáso-

kat – ismertette a program egyik fontos 

elemét Loboda Kata, az alapítvány csa-

ládgondozója.                          Potos Rita
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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

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.).

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

Bitskey Bence • DK-MSZP-PM-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–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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Sikerrel zárult a Vállalkozz Zuglóban! program
Zárókonferenciával fejeződött be az 

egy éve indított Vállalkozz Zuglóban! 

elnevezésű program. Az önkormány-

zat és a Fiatal Vállalkozók Országos 

Szövetsége (Fivosz) együttműködésé-

vel életre hívott projektet a kezdő és 

leendő zuglói fiatal vállalkozók ösztön-

zésére és támogatására hozták létre.

Zugló önkormányzata stratégiai célnak 

tekinti, hogy a kerület vállakozóbarát 

legyen. Ennek érdekében már számos 

kezdeményezést indított, így a 2016 jú-

niusában startolt, 18–40 év közötti kor-

osztályt megcélzó, most befejeződött 

programot is.

A célt teljesítették
A Vállalkozz Zuglóban! egyik kezdemé-

nyezője Tóth Csaba, Zugló MSZP-s or-

szággyűlési képviselője volt. 

–  A projekttel azt szerettük volna el-

érni, hogy önkormányzati segítséggel 

minél több fiatal indítson vállalkozást a 

kerületben, illetve hozza át ide a cégét 

– magyarázta Tóth Csaba, hozzátéve: 

ezért a Fivosz-szal egy olyan programot 

dolgoztak ki, amely megismertette a fi-

atalokat a vállalkozóvá válás lépéseivel, 

információs és szakmai hátteret biztosí-

tott az induló és már meglévő vállalko-

zásoknak. 

– Az egy éve megfogalmazott célokat 

maximálisan teljesítettük, a program 

sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint-

hogy a 2016-os év ifjú vállalkozója Zugló-

ba telepítette át a cégét – jegyezte meg az 

országgyűlési képviselő, azzal kiegészít-

ve, hogy a tapasztalatok leszűrése után 

a programot szeretnék tovább folytatni.

– A projekt már a pénzvilág számára 

sem ismeretlen – tette hozzá Tóth Csaba.

– A közelmúltban az egyik Zuglóban 

működő bank jelezte, szívesen meg-

ismertetnék a program résztvevőit a 

pénzintézeti vállalkozásfinanszírozás 

lehetőségeivel és kedvező feltételű hi-

telcsomagjukkal.

Az eredmények
Blaskovics Dávidtól, a Fivosz alelnökétől 

megtudtuk: tavaly június óta az interne-

ten keresztül 358 ezren szereztek tudo-

mást a projektről. Konkrét segítséget 389 

fiatalnak nyújtottak. A program kereté-

ben fél évig ügyfélszolgálatot is működ-

tettek, amely a vállalkozásindítás lehető-

ségeiről tájékoztatatta az érdeklődőket.

–  Nagyon sok kérdést kaptunk a ven-

déglátás és élelmiszergyártás, illetve az 

üzlethelyiséghez jutás lehetőségeiről 

– tájékoztatott az alelnök, hozzáfűzve: 

az igényeket látva ez utóbbiról az idén 

márciusban külön fórumot is tartot-

tak. Számos rendezvényt is szerveztek, 

amelyeken a vállalkozók hasznos infor-

mációkhoz juthattak. Ezeken általában 

70–100 fiatal vett részt. 

A projekt során 15 vállalkozási szakér-

tővel dolgoztak együtt. Bevonásukkal 

20 televíziós műsor készült, amelyet a 

Zugló TV mutatott be, illetve felkerültek 

az egyik videómegosztóra is. Elkészí-

tették továbbá a Vállalkozói nagyokos 

kisvállalkozóknak című kiadványukat, 

amely egyebek mellett a vállalkozás in-

dítását mutatja be, de foglalkozik a be-

vételtermelés, a cégvezetés kérdéseivel, 

és tartalmaz üzleti ötleteket is.

– A program sikeréhez nagymértékben 

hozzájárult a jó kommunikáció. Min-

den érdeklődő elérhetőségét rögzítet-

tük, számukra az eseményeinkről ér-

tesítést küldtünk – árulta el Blaskovics 

Dávid, aki úgy ítéli meg, hogy a prog-

ram bebizonyította: megfelelő önkor-

mányzati segítséggel egy nagyvárosban 

is lehetséges a leendő vagy kezdő vál-

lalkozók összefogása, amire egyébként 

nagy igény mutatkozik.

– Az alapok megvannak, az igényeket 

is ismerjük, így most már azon dol-

gozunk, hogy a programot magasabb 

szinten vihessük tovább – fogalmazott 

Blaskovics Dávid.

Aki Zuglót választotta
A 2016-os év ifjú vállalkozója, Oltványi 

Zsolt a közelmúltban helyezte át Zugló-

ba paleo- és cukormentes édességeket 

gyártó üzemét. 

– Az előző helyünkről azért kellett tá-

voznunk, mert lebontották az épület – 

mesélte a cégvezető, aki a Fivosz egyik 

rendezvényén hallott a Vállalkozz Zug-

lóban! programról. Mint kifejtette: nem 

bánta meg, hogy Zuglóba jött, mert ma-

ximális támogatást kapott a céljainak 

megfelelő ingatlan megszerzéséhez, 

ráadásul az ügyintézési idő is lényege-

sen rövidebb volt a korábban tapasztal-

taknál, így egy hónap alatt mindent el 

tudott intézni.

– Amíg az ingatlan felújítása folyt, nem 

kellett bérleti díjat fizetnem az önkor-

mányzatnak, ráadásul az értéknövelő 

beruházás költségeit is lelakhatjuk – 

számolt be zuglói tapasztalatairól Olt-

ványi Zsolt. A vállalkozó úgy vélte, most 

legalább tíz évre tervezhet, és a kibérelt 

épület adottságainak köszönhetően bő-

vítheti is a vállalkozását. Emellett az 

sem elhanyagolható, hogy Zugló fekvé-

sénél fogva szállítójárművei gyorsab-

ban elérhetik a termékeiket forgalmazó 

üzleteket. 

– Cégünknek már két zuglói alkal-

mazottja is van, az egyikük csökkent 

munkaképességű. Nyugdíjas munka-

vállalókat is keresünk, ezért felvettük a 

kapcsolatot az Idősügyi Kerekasztallal.    

Papp Dezső

A Vállalkozz Zuglóban! program május 10-i zárórendezvényén előbb Blas-

kovics Dávid, a Fivosz alelnöke foglalta össze a tapasztalatokat, majd az 

önkormányzat részéről Hajdu Flórián alpolgármester értékelte a projek-

tet. Az alpolgármester sikeresnek nevezte a kezdeményezést, amelynek 

eredményeképpen a kerületben megemelkedett a fiatalok által indított 

vállalkozások száma. Ez pedig pozitív hatással volt az önkormányzati tu-

lajdonú üzlethelyiségek kihasználtságára. 

A beszámolót követő konferencián a cégalapítás módjairól, a vállalkozási 

formákról, illetve az adózásról, valamint a sikeres értékesítés lehetőségei-

ről és az üzleti terv elkészítéséről kaptak tájékoztatót a fiatal vállalkozók.

Önkormányzat

Átvette megbízólevelét 

Bitskey Bence

Miután a Budapest Főváros XIV. 

Kerület Helyi Választási Bizottsága 

megállapította, hogy a 2017. április 

23-ra kiírt időközi választás érvényes 

és eredményes volt, és az erről szó-

ló határozat május 10-én jogerőssé 

vált, Gelányiné Kósa Irén, a HVB el-

nöke május 12-én átadta a megbízó-

levelet Bitskey Bencének, a 3. számú 

egyéni választókerület új képvise-

lőjének. Bitskey a DK, az MSZP, az 

Összefogás Zuglóért Egyesület és a 

PM közös jelöltjeként 790 szavazattal 

nyerte meg az időközi választást. fkk
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Zuglói indiántörténet
Őry Kovács Katalinnak már a szár-

mazása és a családi kötődése is meg-

érne egy-egy interjút. Mi azonban a 

helyhiány miatt kizárólag egy dolog-

ra, a munkájára koncentrálhattunk. 

Aztán kiderült, hogy a kétgyerme-

kes családanya számára a kulturális 

antropológia nem is annyira mun-

ka, mint inkább életfilozófia, mely 

a származására is visszavezethető, 

illetve a magánéletét is befolyásolja.

– Hogy lett önből „személyiségfejlő-

dés-kutató”?

– Beregszász mellett, egy kis faluban 

nőttem fel. Egy olyan világban, mely-

ben nemhogy más népek kultúrájával, 

de még a sajátunkkal sem volt szabad 

foglalkozni. Amit viszont megkaphat-

tam otthon, az az irodalom és a színház 

szeretete volt. Az áttelepülésem után az 

első munkám – nem véletlenül – két bé-

késcsabai iskolában a drámaoktatás volt. 

Mellette pedig kiegészítésképpen színhá-

zi rendezőasszisztens voltam. Így ismer-

kedtem meg Szinetár Miklóssal is, aki a 

mai napig hatással van az életemre.

– De ez még mindig messze van a kul-

turális antropológiától.

– A drámaoktatás terén képezni szeret-

tem volna magamat, és emiatt beirat-

koztam a Miskolci Egyetemre. Ahol töb-

bek között Popper Péter is a tanárom 

volt. Nos, ő a másik személy, aki hatás-

sal volt rám. Többek között ő javasolta, 

hogy utazzak Indiába, és ismerkedjek 

meg a keleti kultúrával.

– Ami egy beregszászi lányka számára 

valódi kulturális sokk lehetett.

– Az volt, ráadásul nemcsak Indiával, 

hanem Tibettel és Nepállal is megis-

merkedtem. Sőt annál is többel, hisz 

odafelé egyénileg, legtöbbször stoppal 

utaztam a Balkánon, majd Törökorszá-

gon, Iránon és Pakisztánon keresztül. 

Az a rengeteg információ, melyet az egy 

év alatt kaptam, afelé terelte a kíváncsi 

természetemet, hogy itthon majd teoló-

giával foglalkozzak. Akkor jött többek 

között Szinetár Miklós, aki azt tanácsol-

ta, hogy gondoljam át még egyszer a pá-

lyaorientációmat, mert bennem sokkal 

több nyitottság van annál, mint amit a 

teológia elbír. Akkortájt indult Miskol-

con a kulturális antropológiai tanszék, 

én meg felvételiztem, majd egy pillanat 

alatt ennek a tudománynak a rajongója 

lettem.

– Amit Wayaman apó, a wayana indiá-

nok főnöke is megtapasztalhatott.

– Az egy fantasztikus történet volt, mint 

ahogyan számos más fantasztikus törté-

netet köszönhetek annak, hogy a szak-

mát olyan mester mellett tanulhattam, 

mint a 2004-ben elhunyt Boglár Lajos. 

Ő volt az, aki beválasztott a csapatába, 

akivel többször megjártam a brazíliai 

(Francia Guyana-i, suriname-i) eső-

erdőt, és így többször találkozhattam 

az ott élő wayana-apalai indiánokkal 

is. Fantasztikus hónapokat tölthettem 

velük, és rengeteg dolgot tanultam tő-

lük. 1994-ben Kepes András segítségé-

vel az öreg főnököt Magyarországra is 

elhoztuk. Wayaman apó akkor három 

hónapot töltött nálunk, ami nemcsak a 

számára, hanem számunkra, szakem-

bereknek is életre szóló élmény volt.

– Szeret néptáncolni?

– Amennyire egy kárpátaljai lány sze-

ret, igen. De a néptáncot igazán egy 

dél-brazíliai közösség szerettette meg 

velem. Santa Caterina állam egyik vá-

roskájának, Jaraguá do Sulnak a köze-

lében magyar nevű családok alkották 

e csoportot, akik szerették volna múlt-

jukat, az identitásukat alaposabban 

megismerni. Ebben kaptam Boglár ta-

nár úrtól feladatot, mely az életemet 

is meghatározta. Mint kiderült, Veszp-

rém környékéről kivándorolt családok 

leszármazottjairól van szó, akiket meg 

kellett tanítani újra magyarnak lenni. 

Ennek volt az egyik eszköze a néptánc. 

A kint létrehozott Dunántúl együttes 

háromszor is járt Magyarországon.

– Mióta nem járt arrafelé?

– Hét éve, amióta szülő lettem. De már 

várom, hogy a két gyermekem akkora 

legyen, hogy már mutatni tudjak nekik 

valamit a bennünket körbevevő csodá-

latos világból. Addig azonban be kell 

érniük azzal a rengeteg különleges tár-

ggyal, melyet a világ számos pontjáról 

– a dél-amerikai indiánoktól, a brazíliai 

magyaroktól vagy éppen a Dél-afrikai 

Köztársaságból – hazahozhattam.

Őry Kovács Katalin különleges gyűjte-

ményéből nemrég kiállítást rendeztek a 

Munkácsy Mihály Általános Iskolában, 

ahol az egzotikus látvány mellett a diá-

kok számos érdekességet is megtudhat-

tak az őserdei indiánok életéről.                       

Riersch Tamás
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Zsigmondy Vilmos 1868 novemberétől tíz 

éven keresztül végzett kutatófúrásokat 

a Városligetben, aminek eredményeként 

1878 januárjában 971 méter mélyről 74 

Celsius-fokos gyógyvizet fakasztott, amely 

lehetővé tette a városligeti artézi fürdő 

megnyitását. 

Szokatlan ábrázolás 
A ma is működő forrást feltáró Zsigmondy 

1888-ban hunyt el. Halála után hét évvel a 

főváros úgy döntött: szobrot emel az arté-

zi kutak fúrásával európai hírnevet szer-

zett bányamérnöknek.

A képzőművészeti bizottság 1895. szep-

tember 14-én ült össze Gerlóczy Károly 

helyettes polgármester elnökletével. Az 

ülésen egyebek mellett arról döntöttek, 

hogy kezdeményezik egy Zsigmondy Vil-

mos emlékét megörökítő bronz mellszo-

bor felállítását, melynek elkészítésével 

Szécsi Antal szobrászművészt bízzák meg. 

A fővárosi közgyűlés szeptember 26-án 

fogadta el a javaslatot, és a megvalósítás-

ra 6647 forint 85 krajcárt hagyott jóvá. Az 

összeg felhasználását a belügyminiszter 

október 13-án engedélyezte. 

Szécsi gyorsan elkészítette a szobormin-

tát. A képzőművészeti bizottság november 

21-én már meg is szemlélhette az alkotást 

a művész Lendvay utcai műtermében. 

Szécsi a kor szokásától eltérőn Zsigmon-

dyt nem díszmagyarban, hanem emelt 

gallérú bányászdíszruhában, úgynevezett 

bergkittelben mintázta meg. A Budapesti 

Hírlap tudósítása szerint a szokatlan áb-

rázolás ellenére a bizottság elégedett volt 

Szécsi munkájával. Az újság továbbá arról 

is beszámolt, hogy a szobor helyéről ké-

sőbb döntenek, azt az ezredéves kiállítás 

végéig a fővárosi pavilonban helyezik el. 

Az artézi fürdő udvarán
A millenniumi kiállítás 1896. október 31-

én zárt be. Ezt követően az életnagyságú-

nál jóval nagyobb, 150 centiméteres bronz 

mellszobrot a városligeti tó Nádor szigeté-

re szállították, és az ott működő artézi für-

dő udvarának egyik sarkában helyezték el 

egy 195 centiméter magas haraszti mész-

kő talapzaton. A szoborállítás minden kü-

lönösebb ceremónia nélkül zajlott. 

A főváros a szobor helyét illetően vélhe-

tően azért döntött az artézi fürdő mellett, 

mert az 1881-ben létrehozott intézmény a 

Zsigmondy Vilmos által fúrt kút gyógyvi-

zét használta a betegek kezelésére.

A gyorsan népszerűvé vált fürdő hamaro-

san szűknek bizonyult. Az új épületet Czig-

ler Győző tervei alapján 1909-ben kezdték 

építeni. A munkálatok során a régi léte-

sítményt lebontották, Zsigmondy szobrát 

pedig raktárba tették. 

Új helyszínen
A mai Széchenyi fürdő építése miatt el-

távolított Zsigmondy-emlékmű lassan fe-

ledésbe merült. Az évek múlásával egyre 

kevesebben emlékeztek rá, hogy a nem-

zetközi hírű bányamérnöknek valaha 

szobra is volt. Az 1929-es év azonban új fe-

jezetet nyitott a mellszobor történetében. 

Ebben az évben ugyanis a Nemzetközi 

Orvosi Hidrológiai Társaság Budapesten 

tartotta kongresszusát. A neves csoport 

angol elnöke, R. Fortescue Fox javaslatá-

ra belekerült a tanácskozás programjába 

Zsigmondy Vilmos szobrának a megko-

szorúzása is. Miután Londonból megér-

kezett a konferencia munkaterve, a szer-

vezők kapkodva kezdték keresni Szécsi 

Antal elfeledett alkotását. Mire az egyik 

raktár mélyéről előkerült a mellszobor, a 

fővárosi közművelődési ügyosztály már ki 

is jelölte a helyét a Széchenyi fürdő főbejá-

ratával szemben, és viharos gyorsasággal 

felállíttatta Szécsi művét. Így aztán az őszi 

nemzetközi balneológiai kongresszus mit 

sem sejtő résztvevői leróhatták kegyeletü-

ket az általuk nagyra becsült bányamér-

nök emléke előtt.

 

A szoboráthelyezés
Zsigmondy Vilmos mellszobra 1967-ben 

területrendezés folytán került jelenlegi 

helyére, a Kós Károly sétány és a Városli-

geti körút találkozásánál lévő fás terület-

re, háttal a ligetben 1925 óta évente meg-

rendezésre kerülő Budapesti Nemzetközi 

Vásár ideiglenes bejáratának. Nem sokkal 

később a Széchenyi fürdőre néző szobor 

talapzatára egy feliratot véstek, amely 

Zsigmondy Vilmos tevékenységéről tájé-

koztatja az arra járókat.

Emléktábla a Hősök terén
A bányamérnök emlékét a mellszobron 

túlmenően a Városligetben egy szinte ész-

revétlenül megbúvó emléktábla is őrzi. 

Ezt 1968-ban Zsigmondy sikeres vízfa-

kasztásának 90. évfordulója alkalmából 

az Országos Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület (OMBKE) helyezte el a 

Hősök terén, a ma is működő kút térköve-

zettel egy szintben lévő acél fedőlapján. A 

Magyar Hősök Emlékköve mögött, a dísz-

kerítésen belül csak nehezen felfedezhető 

emléktáblát az OMBKE a Ganz-Mávag ön-

tödéjében készítette.

 Papp Dezső

Egy gyógyvízfakasztó bányamérnök 
emlékhelyei a Városligetben
Ezen a héten a kutatófúrásaival nemzetközi hírnévre szert tett bányamérnök, Zsigmondy Vilmos 1895-ben ké-

szült, jelenleg a Kós Károly sétányon álló, többször áthelyezett, de ennek ellenére szép állapotban lévő mellszob-

rát kerestük fel. A szoborszemlét követően átsétáltunk a Hősök terére, és megnéztük Zsigmondy 1878-as, a 

világ figyelemét magára vonó hévízfakasztásának helyszínét. Az akkori idők legmélyebb kútjának a helyét 

1968-ban, a nevezetes esemény 90. évfordulója alkalmából egy alig észrevehető emléktáblával jelölték meg. 
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A Bosnyák téren hagyományteremtő 

célzattal megrendezett első Zuglói Eu-

rópa-napot Sokacz Anikó önkormány-

zati képviselő, civil és nemzetiségi ta-

nácsnokot nyitotta meg.

A kerületben élő nemzetiségek zászló-

ival díszített színpadon a programot 

Rékasi Zsigmond slammer fellépése 

nyitotta meg. Ezt követően a Liszt Fe-

renc Általános Iskola tanulói énekes, 

néptáncos műsorral szórakoztatták 

a közönséget, majd az Örmény trió 

adott népzenei koncertet. 

Kéri György skót dudás, illetve a kísé-

retében lévő hagyományőrzők fellé-

pését követően a Daniel Speer Brass 

együttes lépett a pódiumra, és euró-

pai szerzők örökzöldjeiből nyújtott át 

egy csokorra valót. Ezután a Budapest 

Táncművészeti Stúdió bemutatója 

következett, majd a Móra Ferenc Ál-

talános Iskola német nyelvű perfor-

manszát és svábtánc-bemutatóját te-

kinthette meg a közönség.

A kvízjáték eredményhirdetése után 

zenés felolvasó-délután kezdődött. Az 

első Zuglói Európa-nap a Lipa Szlovák 

Folklóregyesület előadásával zárult.

A színpadi műsorokkal párhuzamo-

san egyéb érdekes programok vár-

ták az eseményre kilátogatókat. A 

Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely sátránál a gyereket színezés, 

memória- és kirakójáték fogadta, míg 

a felnőttek az EU országaival és a ke-

rülettel kapcsolatos totót tölthettek ki.  

A vendégek megnézhették továbbá a 

Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 

„Patrónus” Nappali Otthonának tagjai 

által készített dísztárgyakat. Emellett 

felkereshették a Zuglói Egészségmeg-

őrző Modell sátrát is, ahol egészségál-

lapot-felmérés és -tanácsadás várta az 

érdeklődőket. 

A Zuglói Szlovákok Önkormányzata 

standjához látogatók Zsolnai Mihály 

fafaragó művész alkotásait és Kota-

szek Hedvig képzőművész elektrog-

rafikáit tekinthették meg.

A Fedinecz Atanáz Magyarországi Ru-

szinok Közérdekű Muzeális Gyűjtemé-

nye és Kiállítóhelye sátrába lépők pe-

dig a magyarországi ruszin közösség 

történetével és kultúrájával ismerked-

hettek meg. 

A Zuglói Horvátok Önkormányzata 

az anyaország turisztikai adottságait 

mutatta be, míg a Europe Direct Tájé-

koztató Központ - Budapest sátránál 

egyebek mellett az uniós tanulmányi 

és munkavállalási lehetőségekről is 

tájékozódhattak az érdeklődők. Ezen 

túlmenően a gyerekeket színes prog-

ramokkal: arcfestéssel, kézműves-fog-

lalkozásokkal és népi játékokat felvo-

nultató játszóházzal szórakoztatták.                   

Rákosfalva múltját felidéző, digitali-

zált fotókból és dokumentumokból 

rendeztek lakossági találkozóval egy-

bekötött bemutatót a Cserepesház-

ban május 12-én. Az esemény része 

volt a Rákosfalva 145 programsoro-

zatnak.

A Rákosfalviak találkozója elnevezésű 

rendezvényen megjelenteket Hevér 

László György önkormányzati képvi-

selő köszöntötte, aki bejelentette, kez-

deményezi, hogy a Rákosfalvát meg-

alapító Szigligeti Edéről nevezzenek el 

közterületet, Zsivora Györgynek pedig 

emeljenek szobrot Zuglóban. Ezt köve-

tően Millisits Máté, a Zuglói Samodai 

József Helytörténeti Műhely vezetője 

a magángyűjtőktől kapott fényképek 

és dokumentumok segítségével egye-

bek mellett felelevenítette Rákosfalva 

egyház-, ipar-, oktatás-, közlekedés- és 

vendéglátóhely-történetét, illetve az 

ott lakók mindennapi életét. Ezután 

Mach András közreműködésével a 

helytörténeti műhely vezetője megem-

lékezett a település legismertebb szü-

löttéről, Gyurkovics Tibor költőről. A 

rendezvényen Dressmann Dóra a Rá-

kosfalván borotva- és késáruüzemet 

működtető nagyapjáról, Dreszmann 

Károlyról, valamint a vele rokon-

ságban álló Cselényi József színész, 

nótaénekes és vendéglősről tartott 

fényképekkel, dokumentumokkal és 

zenei bejátszással színesített előadást.

Bemutatták továbbá Petrányi István ku-

riózumnak számító, a régi Rákosfalvát 

megörökítő amatőr filmjét, illetve el-

szavalták Willner Takács Margit múlt-

idéző verseit. A rendezvény kötetlen 

beszélgetéssel zárult.

Az oldalt összeállította: Papp Dezső

Európa-nap Zuglóban

Rákosfalvaiak 
találkozója

Hazánk Európai Unióhoz törté-

nő csatlakozásának évforduló-

ja és az Európai Unió ünnepe 

alkalmából az önkormányzat 

először rendezett Európa-na-

pot, május 6-án. 

Kultúra

Rákosfalva megalapításának 145. 

évfordulója alkalmából a Zug-

lói Samodai József Helytörténeti 

Műhely gyűjteménye felhívással 

kezdett bővítésbe. A jelentkezők 

anyagait digitalizálták, és azokat 

a Rákosfalva 145 programsorozat 

eseményein használják fel.
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Május 5–6-án Zugló valamennyi kö-

zépiskolájában elballagtak a 12. és 13. 

évfolyamos diákok. Ez a kerület bizo-

nyos pontjain – például a Városliget 

környékén – komoly logisztikai felada-

tokat jelentett az intézmények számára. 

Pénteken 10.00-kor például a Petrikben, 

11.00-kor a Szent Istvánban, 12.00-kor 

pedig már a Telekiben kezdődtek az 

ünnepségek, így zsúfolásig megteltek a 

parkolók az Ajtósi Dürer sor, a Hermi-

na út, a Cházár András utca, a Dózsa 

György út és a Thököly út környékén. 

A végzős diákok búcsújára ezernél is 

többen voltak kíváncsiak ezekben a 

nagy létszámú iskolákban. Zuglóban 

nagy hagyománya van, hogy a ballagá-

si ünnepségen jutalmazzák a hat, az öt 

és a négy évfolyamos képzésben részt 

vevő diákok legjobbjait. A kerületi kö-

zépiskolák legmagasabb kitüntetései, a 

Szent István-, a Radnóti-, a Neumann- 

emlékplakett, a Lux Alfréd- és a Teleki 

Blanka-díj, a Pro Alma Mater díj idén 

is gazdára találtak. A Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központ tankerülete 

által működtetett intézményekben ösz-

szesen 422 diák ballagott el, a Budapesti 

Műszaki Szakképzési Centrum 12 tagin-

tézményében 1169 tanuló búcsúzott, 

egyharmaduk (4 iskolából) zuglói volt. 

Ezenkívül a Szent István Király Zene-

művészeti Szakgimnáziumban, a Varga 

Márton Kertészeti Szakgimnáziumban 

és az Európa 2000 Gimnáziumban is 

ballagtak a diákok.

Az érettségi vizsgák május 8-án kezdőd-

tek, és június 30-ig tartanak majd, az 

írásbeli vizsgák május 5. és május 26. 

között zajlanak, az emelt szintű szóbe-

li vizsgák időpontja június 8–15., a kö-

zépszintűeké pedig a június 19–30. kö-

zötti időszakra esik.

Riersch Tamás

Elballagtak a végzősökEurópa-nap Zuglóban
Az első májusi hétvége sem jelentett pihenést a középiskolák diákjai és 

pedagógusai számára. Május 2. óta ugyanis folyamatosak voltak a sze-

renádok, amit május 5-én és 6-án a ballagás zárt, hogy aztán május 8-tól 

már csak az érettségi okozzon izgalmakat az intézményekben.

Oktatás, nevelés
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H I R D E T M É N Y

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes aján-
latok esetén is a pályázatokat eredménytelennek 
minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szer-
ződést!
*A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas-
sá tétele a leendő bérlő feladata. Felek Budapest 
Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek 
bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.) 

rendeletének 14. § (7) pontjában foglaltaknak meg-
felelően a helyiség rendeltetésszerű használatara 
alkalmassá tételére vonatkozóan írásbeli megálla-
podást kötnek. Bérlő részére az elvégzett munká-
latok
megtérítése akként történik, hogy mindaddig a 
Bérleményre megállapított bérleti díj 50 %-át fizeti 
havonta, amíg számlákkal igazolt, elfogadott kiadá-
sai teljes egészében a Zuglói Zrt. Ingatlanüzemel-
tetési osztálya által megállapított költségvetésben 

meghatározott összeg erejéig beszámításra nem 
kerülnek.
A helyiséghez kapcsolódó 60 m² alapterületű terasz 
nem képezi az ajánlat részét. A teraszra vonatko-
zóan a leendő bérlő köteles közterület használati 
engedélyt beszerezni, a közterület használat díját 
megfizetni, továbbá a terasz vonatkozásában tele-
pülésképi bejelentési eljárást lefolytatni, az eljárás 
során előírt felújítási feladatokat saját költségén 
elvégezni.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat tulajdonában álló helyiségek bérletének sza-
bályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 
44/2015. (X. 21.) rendelete 7.§ (4) bekezdése értel-
mében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-
mény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számí-
tott 15 napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi 

bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben 
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 15 napon belül nem érkezik a helyi-
ség bérbe vételére ajánlat, a helyiség a Tulajdonosi 
és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján bérbe 
adható az első olyan jelentkező részére, aki a bérleti 
díj hirdetményben meghatározott alsó határát elérő 
ajánlatot tesz.
(8) A szakbizottságok javaslata alapján a Tulajdono-
si és Közbeszerzési Bizottság eltérhet a meghirde-
tett bérleti díj mértékétől a következők szerint:
a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot adó mű-
velődési, sport, oktatási, kulturális, egészségügyi, 
szociális, egyházi, művészeti, egyéb társadalmi, 
közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat 
és a feladat ellátására a szervezet együttműködé-
si megállapodást köt az önkormányzattal, a bérleti 
díj realitás vizsgálat alapján megállapított bérleti díj 
maximum 30%-kal mérsékelhető, kivéve a b) pont-
ban meghatározott esetet.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Vezér u. 39. 39470/62/A/2 163 üzlet-
helyiség

víz, csatorna, 
elektromos 

áram, távfűtés
261.000 Ft 
+ ÁFA /hó 702.432 Ft 2017. 

05.05. 2017.05.19.

Felhívás 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzata 2017-ben ismét meghirdeti a 
Virágzó Zugló Programot.
A Program célja, hogy Zugló önkormány-
zata és a zuglói lakosok közösen hozzák 
rendbe, tegyék virágzóvá a lakóházuk-
hoz tartozó előkertet, utca frontot.
A programra olyan magánszemélyek és la-
kóközösségek, intézmények vagy vállalko-
zások jelentkezését várjuk, akik vállalják, 

hogy részt vesznek lakhelyük utcafront-
jának, előkertjének virágosításában és az 
elkészült terület további gondozásában.
A programban részt vevő lakosoknak az 
önkormányzat térítésmentesen biztosít-
ja az elültetendő cserjéket és virágpa-
lántákat, valamint az ültetéshez szüksé-
ges felszerelést.
Jelentkezési lap letölthető a www.virágzozug-
lo.hu weboldalról, vagy személyesen átvehető 

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügy-
félfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zug-
lói lakcímmel rendelkező magánszemélyek 
és lakóközösségek tudnak a jelentkezési lap 
elküldésével a viragzozuglo@zuglo.hu e-ma-
il-címen vagy postai úton. A borítékra kérjük 
ráírni: Virágzó Zugló 2017.

Szabó Rebeka
Virágzó Zugló Programért felelős

alpolgármester

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

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
Délutánra tervezett programjaink: 
Régészkedés a Vármúzeumban, kalandozás a
Vasúttörténeti Parkban, játszótéri vidámkodás 
és fagyizás, közös mozizás, állatmustra a 
Budakeszi Vadasparkban és tudományos 
felfedezések a Csodák Palotájában.
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

GYERMEKNAP a Cserepesház melletti 
parkban
Május 27-én 10.00-13.00 óráig
A KENDERKÓC NÉPI JÁTSZÓHÁZ 
közreműködésével népi ügyességi 
játékokat próbálhatsz ki, játszhatsz népi 
babakonyhában, kukoricás és lisztes 
játszóban, kosaras körhintában ülhetsz.
Kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetsz, 
barkácsolhatsz, játékos formában 
ismerkedhetsz Zugló nevezetességeivel, 
ugrálhatsz óriási ugrálóvárban,  arcfestők 
segítségével átváltozhatsz. 
10.30-tól ELVARÁZSOLT MESÉK - bábjáték
a Batyu Színház előadásában
A részvétel díjtalan!

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN TRIO
Május 26-án 19.30 órától
Belépő: 1 000 Ft/fő

OLVASÓ "CSAJOK" KLUBJA
Május 31-én 18.00-22.00 óráig
Klubvezető: Blaskóné Szűcs Marianna 
Belépő: 200 Ft/alkalom

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

MODERNTÁNC 4-7 éveseknek
Kedd 15.45-16.45-ig 
Szombat 10.30-11.30-ig 

MODERNTÁNC 7-17 éveseknek
Szombat 11.45-13.15-ig 

ÚJ! TRADICIONÁLIS HATHA JÓGA
Csütörtökönként 18.00-19.00-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

LIPTÁK TÁBOR - 1146 Budapest, Hermina út 3.
I. hét: 2017. június 19-23.
II. hét: 2017. június 26-30.
Napközis tábor, művészeti és kézműves 
foglalkozásokkal. Étkezés után naponta 
változatos helyszínek: Visegrád, János-hegy, 
vasútozás hegyen és völgyön, panoráma a 
Parlament erkélyéről és a Bazilika kupolájából. 
Bűvészmutatványok, métázás, szabadulós 
játék. 
Naponta: 8-16, ügyelet: 7-17
Részvételi díj: 23 300 Ft/5 nap/fő; 
39 300 Ft/10 nap/fő
Testvérkedvezmény: 5%
Részletes program és további információk: 
www.liptakvilla.hu
Telefon: (06 1) 220-6777, (06 70) 675-8393
e-mail: info.liptakvilla@cserepeskft.hu

CSALÁDI VASÁRNAP
Május 28. 10.00 órától
GYERMEKNAP A VILLÁBAN
Interaktív program és kézműves foglalkozás
Jegyek kaphatóak a Lipták Villában. 

BABA-MAMA KLUB
Május 31. 10.15-12.15 óráig
SZEREPVÁLLALÁS A CSALÁDBAN
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

OVIS ROCKY KEZDŐKNEK
Péntek 15.50-16.50 óráig

TORNA HÖLGYEKNEK
Hétfő 14.45-15.45 és szerda 15.00-15.50 óráig

BORKABINET
Csütörtök 18.00-19.30 óráig

NŐI TORNA MINDENKINEK
Kedd és péntek 17.00-17.50 óráig

ROMA NEMZETISÉGI TÁNCHÁZ
A Kék Duna Forrás Közhasznú Egyesület 
szervezésében.
Május 18. 17.00-20.00 óráig
A belépés díjtalan!

SAKK- ÉS ULTIVERSENY
A Herminamezei Atlétikai Klub, Nagyzugló 
-Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú 
Egyesület és az Összefogás Zuglóért Egyesület 
szervezésében.
Május 26. 09.30-16.00 óráig
Nevezési díj csak nem egyesületi tagoknak 
van: 300 Ft

KIÁLLÍTÁS
„Afrika, hagyományok, rituálék” - Vándor 
Péter néprajzi-, és fotókiállítása
A kiállítás nem sematikusan akarja bemutatni 
a fekete kontinenst, hanem valóban közelebb 
akarja hozni a távoli Afrika különleges világát.
Május 26. 17.00-18.00 óráig
A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Június 9. (péntek) 18.00 óra
ISMERJÜK MEG ZUGLÓ TESTVÉRVÁROSAIT I.
Fotókiállítás a ZIC MINI Galériában
A kiállítás megtekinthető június 30-ig
A belépés díjtalan!

GYERMEKNAPI MAJÁLIS A ZIC KERTBEN
Május 19. (péntek) 14.30-16.30 óráig
Néptánc, népzene, moderntánc, zuglói 
fiatal néptánc és moderntánc csoportok 
közreműködésével
Koreográfus tanárok: Horváthné Kardos 
Georgina Mária és Katona Szilvia 
A belépés díjtalan!

INSPPIRE-TUDATOS SZOKÁSOK 
Személyiségfejlesztő kártyajáték INSPPIRE 
kártyával
Május 25. 18.00-20.00 óráig
Játék és vidám beszélgetés fiatalos jókedv, új 
barátságok.
Játékvezető: Szalatnyai Erika
Belépődíj: 500 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges! 
Tel:06/673-8898,info.zic@cserepeskft.hu

FELHÍVÁS ZUGLÓI NYUGDÍJAS 
PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
2017-es tanév második félévében ZIC 
Felzárkóztató Tanodában, mindazon zuglói 
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését várjuk, 
akik biológia, matematika, fizika, magyar 
nyelv- és irodalom tantárgyak oktatását 
vállalják, általános és középiskolás diákok 
részére.
Információ és jelentkezés: 06/1 251-1910; 
06/70 673-8898

FELHÍVÁS!

helyszínt biztosít nyári napközis táborok 
részére a 2017.június 17. és július 31. közötti 
időszakban. Előzetes jelentkezés és részletes 
információ: 
06/1 251-1910; 06/70 673-8898

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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Szabó Rebeka, Zugló állatvédelemért 

felelős alpolgármestere a rendezvény 

megnyitóján a felelős állattartásra hívta 

fel a figyelmet. Mint mondta, a kerület 

önkormányzata mindent megtesz azért, 

hogy az állattartási körülmények javul-

janak.   

– Az Eb Ovo Egyesület segítségével el-

kezdtünk összeállítani egy állatvédel-

mi tanulmányt. Remélem, még idén 

elkészülhet belőle Zugló állatvédelmi 

stratégiája – mondta Szabó Rebeka. – 

Szerettük volna, ha az ivartalanítás fon-

tossága is bekerül a köztudatba, ezért 

tavaly meghirdettük a macskák kedvez-

ményes ivartalanítását. A programban 

– amelyet a későbbiekben szeretnénk 

folytatni – 150 állattartó 202 cicája vett 

részt. Több tucat madárodút helyeztünk 

ki, és bízom benne, hogy jövőre már az 

ezekben történő sikeres költésekről is be 

tudunk számolni. 

Szabó Rebeka hozzátette, hamarosan 

éppen a rendezvény helyszínén kezdő-

dik egy parkfelújítás, amelynek során 

két kutyafuttatót is kiépítenek. Ezek be-

rendezéséhez a lakosok véleményére is 

számítanak.  Az alpolgármester felhívta 

a figyelmet arra, hogy ebösszeírás zajlik 

a kerületben. Leszögezte, az adatok inf-

rastrukturális fejlesztésekhez kellenek, 

ebadót nem akarnak bevezetni. 

A Rex Tanoda kutyás őrző-védő bemu-

tatója után Baráth Ági tartott előadást 

a kutyafuttatói etikettről, illetve a póráz 

és a szájkosár használatáról. A Panelku-

tya egyesület elnöke azzal kezdte, hogy 

a póráz a gazdi kezének meghosszabbí-

tása, fegyelmező és védőeszköz.  A nya-

körvekről szólva kiemelte, autóban tilos 

a kutyabiztonsági övet ahhoz erősíteni. 

Kocsiban kizárólag hám vagy szállítódo-

boz használható. 

– A legfontosabb azonban, hogy min-

denki ismerje és tartsa be a jogszabályi 

előírásokat, mert egy szabálytalanság 

az egész kutyás társadalomra haragítja 

rá az embereket – érvelt Baráth Ági. – 

A kutyafuttató is közterület, ott is össze 

kell szedni az ürüléket, még a kis testű 

kutyák után is. Mielőtt bemegyünk egy 

ilyen helyre, kérdezzük meg a bent tar-

tózkodó gazdit, hogy nem zavarjuk-e 

őket. Nem illik órákig elfoglalni egy ku-

tyafuttatót – fűzte hozzá. 

Miután a Kutyabarát portál képviselője 

azt ismertette, mitől ebbarát egy hely, 

Erős Valéria nyári kutyakozmetikai ta-

nácsokat adott. Mint mondta, tévhit, 

hogy nyárra minden kutyusnak le kell 

vágni a szőrét. Amelyek eleve nagy bun-

dával születnek, a hőháztartásuk bizto-

sítja, hogy ne legyen melegük nyáron 

sem. A vastagabb aljszőrű ebeket azon-

ban célszerű nyíratni, hogy a kullancso-

kat könnyebben észrevegyék bennük. 

A kisállat-szépségversenyre idén rekord- 

számú nevezés érkezett. A trükkversenyt 

ezúttal két kategóriára bontották. A 

profik között a tavalyi győztes, Argosz di-

adalmaskodott, míg az amatőrök között 

Veres Krisztina Bojtár nevű kutyája nyert 

egy ügyes, üvegek közti szlalomozással.

Forrai-Kiss Krisztina

A felelős állattartásra figyelmeztetett a Sugárzoo Piknik

Argosz, a rottweiler keverék 

kutya nyerte a harmadik Su-

gárzoo Piknik trükkversenyét, 

profi kategóriában. Balogh 

Szilvia kutyája színes karikákat 

pakolt fel egy toronyjátékra, 

majd összeszedte a ledobált 

aprópénzeket, és egy vödör-

be gyűjtötte azokat. A Pillangó 

parki rendezvényen megvá-

lasztották a legszebb kisálla-

tot is, illetve kutyakozmetikai 

tanácsokat adtak, megismer-

tették a kutyafuttatói etikettet, 

valamint agility- és őrző-védő 

bemutatót tartottak.  
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Mit kell tenniük a zuglói lakosoknak?
Egyelőre semmit. A szükséges teendőkről az érintett területek 
lakói a rendszer indulása előtt időben megkapják a tájékoztatást 
szórólapokon, a Zuglói Lapokban, illetve az önkormányzat online 
felületein.

Mikortól kell fizetni a közterületi parkolásért?
A rendszer a tervek szerint ősztől indul.

A kerületi lakosoknak kell-e fizetniük?
A képviselő-testület várhatóan nyáron dönt a parkolási zónákban 
lakók és az ott működő vállalkozások számára járó, illetve az 
egyéb kedvezményekről.

Mennyit kell majd fizetni a parkolásért?
A fizetendő díjakat nem az önkormányzat határozza meg, hanem 
fővárosi rendelet szabályozza. Ez alapján:

• az Örs vezér téri zónában várhatóan mindenhol óránként 
175 forintért lehet majd parkolni,

• a Városligeti övezetben négyféle díjra kell számítani:
• az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi út irányába 265 Ft/óra,
• az Ajtósi Dürer soron, illetve a Hermina úton az Ajtósi 

Dürer sortól a Kós Károly sétányig 440 Ft/óra,
• a Városliget területén 350 Ft/óra,
• az Állatkerti körúton és a Gundel Károly úton 525 Ft/

óra lehet a díj.

Így várhatóan az Ötvenhatosok terén óránként 350, a Dózsa György 
út többi részén pedig (az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi útig) óránként 
265 forintért lehet majd parkolni.

Miért kell bevezetni a fizetőparkolást?
A fizetőzónák kialakítása elsősorban a helyi lakosok érdekét 
szolgálja, ugyanis a kerület utcáit — elsősorban a nagy 
közlekedési csomópontok, így az Örs vezér tere és a Városliget 
környékén — az agglomerációból érkezők közül sokan a késő 
délutáni, esti órákig ingyenes parkolóként veszik igénybe, 
miután a többi kerületben mindenhol fozetni kell a parkolásért. 
Ennek eredményeként a helyi lakosok általában nem vagy csak 
nagyon nehezen tudnak parkolóhelyet találni saját kocsijuknak.

Hogy kell majd fizetni a parkolásért?
A díjat – ugyanúgy, mint más parkolóövezetekben – kétféle 
módon lehet majd kifizetni:
• parkolóautomatáknál készpénzzel (általában pénzérmékkel, 

illetve az arra alkalmas berendezéseknél bankjegyekkel), és
• mobiltelefonon SMS-ben, illetve mobilalkalmazások 

segítségével.

Bankkártyát elfogadnak-e az automaták?
A Zugló területén telepített parkolóautomatáknál nem lehet 
bankkártyával fizetni.

Csak forintban lehet-e fizetni a parkolásért?
Mindkét parkolóövezetben lehetőség lesz rá, hogy forint helyett 
euróban fizessenek a parkolásért.

Hány parkolóautomatát telepítenek?
Összesen 205 parkolóautomatát szerelnek fel a következő 
hónapokban. A Városliget és Istvánmező környéki zónában 175, 
a Kerepesi út–Örs vezér tere környéki zónában 30 darab lesz.

Hol lesz fizetőparkolás Zuglóban?
Két övezetben kell majd fizetni a közterületi parkolásért:

ŐSZTŐL VÁRHATÓ 
A FIZETŐPARKOLÁS ZUGLÓBAN

a Városligetben, illetve Istvánmezőn és környékén a Vágány 
utca – Francia út – Kerepesi út – Dózsa György út által határolt 
területen, illetve

az Örs vezér tere környékén a Kerepesi út – Padlizsán utca – 
Bánki Donát utca – Ond vezér útja – Vezér utca – Kerepesi út 
közötti területen.

Kerepesi út

Hungária körút

Kerepesi út

Dózsa György út

Dózsa György út

Stefánia út
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ly 
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Ond vezér útja
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Padlizsán utca

Vezér utca

Kerepesi út

Örs vezér tere

Örs vezér tere Kerepesi út

Hungária körút
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Hungária körút

Vágány utca

Francia út

Bánki Donát utca

Ond vezér útja

Róna utca

Padlizsán utca

Vezér utca

Kerepesi út

Örs vezér tere

Örs vezér tere

Közlemények
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A katasztrófavédelem a hivatása és a hobbija

Új szinten a konfliktuskezelés

Tóth Bence nemrég hivatásos tűzol-

tó lett. A fiatalembernek nagy álma 

teljesült ezzel, hisz, ahogy ő mondta, 

már kisgyerekként is tűzoltó szere-

tett volna lenni.

– Már diákként is érdeklődtem a szak-

ma iránt – mesélte. – Olyannyira, hogy 

amikor a lakótelepi házunk ablakából 

azt láttam, hogy ég a tűz a közeli tar-

lón (márpedig ez gyakran előfordult), 

rohantam is lefelé, mert tudtam, hogy 

mindjárt ott lesznek a tűzoltók. Akik 

látva a lelkesedésemet, egy-egy eny-

hébb avartűz oltásakor még a sugár-

csövet is a kezembe adták, így rögtön 

tűzoltónak érezhettem magamat.

Bence diákként lelkes tagja lett az isko-

lája katasztrófavédelmi versenyeken 

szereplő csapatának, mellyel többször 

megnyerte a fővárosi fordulót is, sőt 

egyszer az országos versenyen is az 

első háromban végeztek.

– 11. évfolyamos lehetettem, amikor 

jelentkeztem a Zuglói Polgárőr és Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesületbe, ahová 

ifjúsági önkéntes tűzoltóként vettek 

fel. Akkoriban én voltam a legfiata-

labb tagja a szervezetnek, de amíg 

nem töltöttem be a 18. életévemet, 

nem lehettem tagja a vonuló szolgá-

latnak, csak rendezvények helyszíneit 

biztosíthattam.

A fiatal önkéntes tűzoltó hamar nagy-

korú lett, ám a szakma iránti lelke-

sedése cseppet sem csillapult. Oly-

annyira nem, hogy amint lehetett, 

jelentkezett is a tűzoltóképzésre.

– Ez a mai napig egy nagyon vonzó 

szakma, így minden képzésre hatal-

mas a túljelentkezés. A jelentkezőket 

előbb alkalmassági vizsgával szűrik 

meg, ám azt követően egyéb szakmai 

szempontok alapján választják ki azt 

a néhány főt, akik részt vehetnek a 

képzéseken. Az én esetemben való-

színűleg ilyen szakmai szempont volt 

az a rengeteg katasztrófavédelmi ver-

seny, melyen diákként részt vettem, 

illetve az is, hogy a szabadidőmben 

önkéntes tűzoltóként ténykedem. Ez 

ugyanis a felvételiztetők számára azt 

bizonyította, hogy elhivatott vagyok a 

szakma iránt.

Bencét tavaly ősszel körülbelül 200 

jelentkező közül választották ki, hogy 

aztán tizenötödmagával megkezdje a 

tanfolyamot. Miután sikeresen levizs-

gázott, immár hivatásos tűzoltóként 

a IX. kerületi parancsnokság állomá-

nyába került.

– Azért, mert hivatásos tűzoltó lettem, 

az önkéntességről sem mondtam le. A 

szabadidőmben sokat vagyok együtt 

a többiekkel. Érdekes, hogy önkéntes 

tűzoltóként sokkal több komoly ese-

tem volt, mint hivatásosként, aminek 

az oka, hogy az utóbbiak vonulásai 

erősen szabályozottak, míg a zuglói 

önkénteseket előszeretettel hívják 

minden komolyabb esethez. Így történ-

hetett, hogy ott voltam a Kodály körön-

di ház oltásánál, a Cserei utcai gázrob-

banásnál, illetve a kínai raktárépület 

kármentesítésénél is, míg hivatásos 

tűzoltóként eddig még csak kisebb 

tűzesetekhez riasztottak bennünket.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

A Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. 

Békés iskola programja már régen ki-

nőtte a kerületet. Ma már nemcsak a 

Dr. Mező Ferenc, a Liszt Ferenc, a Móra 

Ferenc Általános Iskolákban és a Sche-

iber Sándor Gimnázium és Általános 

Iskolában alkalmazzák az iskolai ag-

resszió megfékezésére ezt a „békés” 

módszert, hanem Győrben, Székes-

fehérváron, Vecsésen, Kiskőrösön és 

Kalocsán is. És ezt a „népszerűséget”, 

illetve az abban rejlő erőt ismerte fel az 

emberek és közösségek közti kapcsola-

tépítéssel foglalkozó Partners Hungary 

Alapítvány, amely az iskolai agresszió 

ellen indított egy országos programot, s 

Zuglót választotta mintául a programja 

számára. A négy állomásból álló orszá-

gos workshop első, indító programja a 

kerületünkben, a Zuglói Civil Házban 

volt május 12-én.

– Fontos ezekről a problémákról be-

szélni – mondta Szabó Rebeka alpol-

gármester a rendezvény megnyitóján 

–, a pedagógusokat fel kell készíteni a 

problémák kezelésére, és a gyerekek-

nek is segítséget kell nyújtanunk, hogy 

megvédhessék magukat. Nagyon büsz-

kék vagyunk arra, hogy a ZKNP Békés 

iskolaprogramja ilyen szép karriert fut 

be, és ennyire hatékony. Nem véletlen, 

hogy a programot már a rangos Sozial-

Marie díjra is felterjesztették.

Az országos program mind a négy ál-

lomáson építeni kíván a helyi gyakor-

latokra. Zuglóban tehát a Békés iskola 

programról is szó esett, melyről Adler 

Katalin, a ZKNP munkatársa tartott 

előadást. Ezt követően a résztvevők 

– az ország minden részéről érkezett 

szakemberek – kisebb csoportokban, 

gyakorlott szakértők vezetésével sajá-

tították el a modern konfliktuskezelő 

módszereket.

	A Stefánia úton sokáig rontotta a látképet egy kiégett sárga autó (talán taxi lehe-

tett valamikor), amely egyik napról a másikra eltűnt a közterületről. Ezúttal azon-

ban nem a jármű tulajdonosa intézkedett, hanem egy, a közeli Cserei utcában 

lakó férfi, aki – állítólag a környék lakóinak beleegyezését bírva – elszállította a 

roncsot, melyet az egyik közeli ismerősének az udvarán flexszel akart szétbon-

tani. A rendőrök a szomszédoktól kapott jelzés alapján mentek ki a helyszínre, 

hogy megállapítsák, milyen „ismeretlen eredetű” zaj zavarhatja az ott élőket. Az 

ellenőrzés során tetten érték az elkövetőt, aki már éppen hozzálátott az autó szét-

bontásához. A férfi ellen lopás bűncselekmény miatt indult nyomozás.

	Egy fiatal férfi egy olyan embert lopott meg, akitől a legtöbb segítséget kapta. A 

későbbi sértett ugyanis rendszeresen vendégül látta a budapesti férfit, és minden 

módon segítette őt. A gyámolított férfi egy alkalommal ellopta az autója slusszkul-

csát, majd kifigyelte, hogy mikor nincs otthon a tulajdonos, és akkor a járművet 

is magával vitte. Kocsikázás közben azonban nemcsak a lopott autót, hanem két 

parkoló járművet is összetört, amitől úgy megijedt, hogy csapot-papot hátrahagy-

va elmenekült a helyszínről. A rendőrök ezt követően azonosították az elkövetőt, 

akit hamarosan elfogtak, és ellene lopás bűncselekmény miatt eljárást indítottak. 

Információink szerint a férfit gyorsított eljárásban bíróság elé állították.

Kék hírek
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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 fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfe-
hérítő sablon és éjszakai harapásemelő ké-
szítése. 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

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

Állás
Belvárosi kerületekbe keresünk 3 műsza-

kos munkarendbe bolti eladó munkatársa-
kat. A kezdő átlagkereset nettó 150.000,- Ft. 
Érd.: 06-70-932-8700

A Kuckó Magánóvoda tapasztalt óvoda-
pedagógust keres, aki rendelkezik pedagó-
gus-szakvizsga keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakképzettséggel. Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal, az info@kuckoma-
ganovoda.hu e-mail címen lehet. 

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

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 , mo-
zifilmek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thö-
köly 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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ 
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT! 

Dugulás elhárítás profi gépekkel, 
csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 

duguláselhárítás azonnal. 
Minden ami javítás,szerelés, csere! 
45 éves tapasztalattal, garanciával. 

Kis munkákat is elvállalok! 
Ingyenes kiszállás! 

Zuglói víz-és lefolyószervíz. 
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bútor-

mozgatással. Tel: 06-30-422-1739

Redőny, reluxa

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

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

Ingatlan

FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS új 
lakások hőszivattyús fűtéssel, napelemes 
melegvízellátással eladók Kövér Lajos utca 
8. szám alatt épülő 7 lakásos társasházunk-
ban. Tel: 06-20-9-436-541

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTE-
TŐT keres építész/gépészmérnök saját rész-
re,felújítási munkákért cserébe. Várom lakók 
és közös képviselők jelentkezését 
Tel:36304512169.

TULAJDONOSTÓL ELADÓ Szőnyi úton II. 
emeleti, 39nm, franciaerkélyes, amerikai 
konyhás, másfél szobás lakás teremgarázs-
zsal. Ár: 25 millió forint. Ingatlanosok ne hív-
janak! Tel:06-30-515-9719. 

Budapesttől 38 kilométerre lévő 110 nm-
es felújított családi házamat nagy kerttel el-
adom, vagy budapesti ingatlanra cserélem. 
Telefon: 06-20-9-427-279.

Könyv

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó 
állapotú könyveket, könyvtárakat, könyvha-
gyatékot, antikváriát. Díjtalan kiszállás! Tel: 
352-74-70 (szerdánként), 06-20-916-57-66, 
web: www.vertesiantikvarium.hu

Polcon porosodó könyveit, feleslegessé vált 
könyvtárát, fiatal pár örömmel átvenné. Tel: 06-
30-613-7821.

OKTATÁS

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel várja 
óvodás korú gyermekek jelentkezését óvodai, 
illetve iskolai előkészítő csoportjaiba. Jelent-
kezni lehet a 223-20-30-as telefonszámon 
Szabóné Barla Grétánál, az info@kuckomaga-
novoda.hu e-mail címen, illetve a www.kucko-
maganovoda.hu web oldalon. 

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

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú gázkészülékek 
szakjavítása Víz, gáz, fűtésszerelés

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

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)

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS mun-
kát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, kü-
szöbkészítést, szigetelést, mázolást, pántok, 
zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 251-
9483, 06-20-381-6703 

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁ-
SA, átalakítása! Csempeburkolás, kőműves-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes 
lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidő-
re, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 
06-20-961-6153

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERA-
KÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, víz-
szerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asz-
talosmunkák, takarítás garanciával. Halász 
Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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 szi-
getelése, bádogos munkák kivitelezése, ga-
ranciával, referenciákkal. Kisebb javításokat 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

Csinosítaná otthonát? Szobafestést-má-
zolást-tapétátázást, villanyszerelést válla-
lunk. Tel: 06-1-2205731, 06-20-99-46-279. 

Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
májusban is! Látogasson el hozzánk!

zugló: 06 1 220 12 10
amplifon.hu

ingyenes hallásvizsgálat
és próbahordás

kérjen időpontot most!

megbízhat 
bennünk

vizsgálat
gondozás

szakértelem

125x169 T2_Layout 1  17/5/10.  2:49 PM  Page 1

AKCIÓ!  AKCIÓ!
ÉRSZŰKÜLETVIZSGÁLAT
12.000 Ft helyett most 6.000 Ft
A kezelések igénybevételekor 
még ezt is VISSZATÉRÍTJÜK!

SONOTERÁPIA CENTRUM 
ÖRS VEZÉR TERE 16.

T:  220-4641,  30/319-8886
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– Sokat gondolkoztam rajta, a párom-

mal is minden lehetőséget átbeszél-

tünk, végül mégis a befejezés mellett 

döntöttem. Nem akartam, hogy az a kép 

maradjon meg az emberekben, hogy 

ennek a Módosnak semmi sem jön ösz-

sze – mesélte a Zuglóban élő sportoló.

Merthogy „ennek a Módosnak” nagyon 

is sok minden összejött. Például a nagy 

álma, hogy olimpiára kijuthasson, ott 

pedig a dobogóra is felállhasson. 2012-

es londoni produkciója minden sport-

barát számára emlékezetes marad, 

amikor a bronzmeccsen döntő menet-

ben körülbelül fél percen keresztül a 

levegőben tartotta a dán ellenfelét, aki-

nek így esélye sem volt a pontszerzésre. 

No meg emlékezetes maradt Peti öröme 

is, aki egy egy „tízpontos” szaltóval ün-

nepelte az olimpiai érmet.

– Emlékezetes volt a hazaérkezésem is, 

mert a Füredi úti lakótelepi ház lakói a 

kapu előtt megszervezték a fogadáso-

mat. Nagyon jó érzés volt így megjönni.

A londoni lendület még a 2013-as bu-

dapesti (a Papp László Sportarénában 

rendezték) világbajnokságon is kitar-

tott, ahol Péter ismét bronzérmes lett. 

Hogy aztán elkezdődjön egy olyan vesz-

szőfutás, amely végül a sportolás befe-

jezéséhez vezetett.

– A pályafutásom során hatszor műtöt-

tek, szinte alig maradt ép testrészem, 

emiatt rengeteget kellett kihagynom. 

Ráadásul sem súlycsoport-változtatás 

(55-ről 59 kg-ra), sem a szabálymódo-

sítás (a földharcot kivették a birkózók 

repertoárjából) nem kedvezett ne-

kem, amit tetézett, hogy a hazai birkó-

zósportban is komoly változások tör-

téntek. Ennek ellenére megpróbáltam a 

riói olimpiára való kijutást, ám ez nem 

sikerült, ami érthető módon a motivá-

ciómat is megtörte.

S mielőtt még temetnénk az elszalasz-

tott lehetőségeket, Módos Péter úgy 

döntött, hogy edzőként folytatja a pá-

lyafutását.

– És úgy érzem, nagyon jól döntöttem, 

mert újra motivált lettem, imádom, 

amit csinálok, és látok lehetőséget az 

előrelépésre.

Péter a Kozma István Birkózó Akadé-

mia szakmai teamjébe került be, ami 

hatalmas kihívás egy ilyen fiatal edző-

nek. És a szövetségtől is fontos feladatot 

kapott: a serdülőválogatott irányítását 

bízták rá. Ebbéli minőségében hama-

rosan nagy feladat elé néz, hisz 16 év 

szünet után ismét Európa-bajnokságot 

rendeznek a serdülőkorú birkózók szá-

mára, a kontinenstalálkozó májusban, 

Belgrádban lesz, ahonnan Péter érmek-

kel szeretne hazatérni. 

– Ha az elképzeléseink megvalósulnak, 

akkor a jövő birkózógenerációja is méltó 

lehet majd a sportág hagyományaihoz. 

Köztük az új Módos Péterrel, aki a 100 

helyett 120%-os munkát végez majd az 

edzéseken, és aki minden nehézség el-

lenére összeszorított foggal fog küzdeni 

a sikerért. 

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Átadó stafétabot
Módos Péter Európa-bajnoki ezüst-, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki 

bronzérmes kötöttfogású birkózó 29 évesen úgy döntött, hogy befejezi 

a pályafutását. 

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
Szőcs Bertalanra emlékeztek

Olimpiai és világbajnokok avatták fel 

az MTK Csömöri úti vívótermében azt 

a vitrint, mely a terem névadójának, 

a közelmúltban elhunyt Szőcs Ber-

talan mesteredzőnek állít emléket.

Egykori kollégája, a jelenlegi vívószö-

vetségi kapitány, Udvarhelyi Gábor 

ötlete volt, hogy Berci bácsinak egy 

emlékhelyet alakítsanak ki a máso-

dik otthonául szolgáló Csömöri úti 

vívóteremben. A mester plasztronját 

és fegyvereit tartalmazó vitrint má-

jus 10-én avatták fel. A rendezvényen 

az egykori tanítványok közül olim-

piai és világbajnokok is részt vettek.

Szőcs Bertalan pályafutása a magyar 

sport történetében is egyedülálló, a ta-

nítványai ugyanis 113 érmet nyertek a 

különböző világversenyeken. Neki kö-

szönhető, hogy a hetvenes évek elején 

Zuglóban megépült Európa egyik leg-

nagyobb vívócsarnoka, ahonnan aztán 

folyamatosan olimpiai, világ- és Euró-

pa-bajnokok kerültek ki. Az MTK né-

hány éve azzal tisztelgett a mesteredzője 

előtt, hogy a vívótermet róla nevezte el.
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Kihívás napja 
ZUGLÓ PROGRAM

2017. MÁJUS 31., SZERDA

A BELÉPÉS INGYENES.

09:30-11:00 VARGA ZOLTÁN SPORTPÁLYA 
(1149 BP., KÖVÉR LAJOS U. 5-9.)

megnyitó • rövid zenés torna
Csocsó bohóc interaktív műsora

11:30-11:50 BOSNYÁK TÉR 
(A TEMPLOM MELLETTI TÉR)

rövid zenés torna

09:00-17:00  
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA 
(1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.)

14:00-18:00  sportpark

09:00 nyugdíjas torna, vezeti Merczel Marianne  
(előzetes regisztráció nem szükséges, szabadtéri óra)

15:00 Kovács Csilla gerinc tréner órája  
(előzetes regisztráció szükséges  

a mogyorodi@zugsport.hu címen)

17:00 Kovács Csilla gerinc tréner órája  
(előzetes regisztráció szükséges  

a mogyorodi@zugsport.hu címen) 

EGÉSZ NAPOS NYEREMÉNYJÁTÉK,  
FELÖLTÖZTETI ÖNT A DECATHLON. 

TERÜLETI KÉPVISELŐ

Feladatok:
A bejelentett hibabejelentések alapján azok 
helyszíni felmérése, becsült árkalkuláció 
elkészítése, meglévő kivitelezői partnerek 
felé megrendelések elkészítése, az elkészült 
munkák helyszíni ellenőrzése, teljesítésiga-
zolás elkészítése, adatszolgáltatások, 
nyilvántartások készítése. Kapcsolattartás, 
lakások, helyiségek bérlőivel és intézmények 
vezetőivel. Alvállalkozói árak ellenőrzéséhez 
kapcsolódó kifogások kezelése.

A munkakör betöltéséhez szükséges kép-
zettség, iskolai végzettség, gyakorlat:
- ingatlankezelői vagy legalább középfokú 
szakirányú műszaki végzettség, árszakértői;
- a TERC Összevont Építőipari Költségve-
tés-készítő Programrendszer ismerete;
- hasonló munkakörben eltöltött legalább 
három év gyakorlat;
- „B” kategóriás jogosítvány;
- felhasználói szintű számítógép ismeret.

Előny jelent:
- Vállalati árképzés, árkalkuláció szaktanfo-
lyam
- Építőipari kivitelezési gyakorlat
- pénzügyi, számviteli végzettség

Elvárások:
- önálló munkavégzés, terhelhetőség
- szorgalom és szakmai hozzáértés
- megbízhatóság és önálló munkavégzés, 
szervezőképesség
- képesség a csapatmunkára
- jó kapcsolatteremtő és kommunikációs 
készség

A jelentkezéseket fényképpel ellátott, 
bérigényt tartalmazó önéletrajzzal, név és 
amegpályázandó munkakör megnevezé-
sével várjuk az oneletrajz@zugloizrt.hu 
e-mail címre.

VÍZVEZETÉK- FŰTÉS SZERELŐ, 
KARBANTARTÓ

Feladatok:
A Zuglói Zrt. által kezelt intézményekben, 
lakóépületekben, bérleményekben víz- 
és fűtésirendszerek karbantartása, egyéb 
kisebb javítások elvégzése, a hibabejelen-
tések, illetve előzetes ütemezés alapján. 

A munkakör betöltéséhez szükséges 
képzettség, iskolai végzettség:
- szakirányú végzettség – szakiskola, 
szakmunkásképző;
- érvényes „B” kategóriás jogosítvány.

Előny jelent:
- OKJ 31 582 09 0010 3104 Vízvezeték- 
és vízkészülék-szerelő;
- OKJ 31 582 09 0100 3102 Karbantartó, 
csőszerelő;
- OKJ 31 582 09 0010 3103 Központifű-
tés- és csőhálózat-szerelő
- hegesztő szakvizsga;
- hasonló munkakörben megszerzett 2-3 
év tapasztalat

Elvárások:
- szorgalom és szakmai hozzáértés
- megbízhatóság és önálló munkavégzés
- hajlandóság változó helyszínen való 
munkavégzésre (kerületen belül)
- képesség a csapatmunkára
- jó kapcsolatteremtő és kommunikációs 
készség

A jelentkezéseket fényképpel ellátott, 
bérigényt tartalmazó önéletrajzzal, név és 
a megpályázandó munkakör megneve-
zésével várjuk az oneletrajz@zugloizrt.-
hu e-mail címre.


