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Zugló szocialista országgyűlési kép-

viselője szerint választási ígéreteinek 

többsége megvalósult: példátlan nagysá-

gú fejlesztések indultak el a kerületben. 

A gyermekétkeztetés reformja több száz 

milliós megtakarítást eredményezett, 

egyes iskolákba modern tálalókonyhákat 

lehetett építeni. A felpezsdült kulturális 

élete mellett Zugló vállalkozóbarát kerü-

letté is vált, a fejlesztések sorában pedig 

most a bölcsődék és óvodák, valamint  

a parkok: a Csertő és a Pillangó követke-

zik − magyarázta lapunknak Tóth Csaba. 

A politikus úgy látja, az idei országgyű-

lési szavazás tétje az önkormányzatiság 

megőrzése lesz. Szerinte a kormányvál-

tással és Karácsony Gergely miniszter-

elnökkel megteremthető a lehetősége 

annak, hogy a kerület is részesüljön 

azokból az országos fejlesztési források-

ból, amelyek eddig kisvasutakra vagy 

üresen álló stadionokra mentek el, pedig 

Zuglónak is szüksége lenne központi for-

rásokra − mondta Tóth Csaba.    3. oldal

Folytatódhatnak a fejlesztések

A Budapest fővárosi 13. számú egyéni 

választókerülethez tartozó Alsórákos  fi-

deszes országgyűlési képviselője szerint  

a zuglói közélet megosztottsága gátolta a vá-

rosrészre vonatkozó kezdeményezéseinek 

megvalósulását. Szatmáry Kristóf ennek 

ellenére úgy látja, tudott sikereket elérni. 

Példaként említette a Rákos-patak rekulti-

vációjának előkészítésére, illetve a sport- és 

szabadidős tevékenység kiszélesítésének 

elősegítésére tett lépéseit. Lapunknak azt 

mondta: javaslatára kamerát raknak a Pas-

kál utcai iszlám központhoz, hogy növeljék 

a környék közbiztonságát.       
9. oldal

Sport és közbiztonság

Néhány játszóeszköz a kicsiknek, park-

rendezés és zárható kapuk – ezt sze-

retnék a lakók a Martinuzzi kertben. 

A területen január 27-én tartottak 

lakossági egyeztetést. A helyszíni be-

szélgetésen Zugló főkertésze, Megyeri 

Szabolcs azt mondta, hogy tavasszal 

kezdődik a Martinuzzi kert rende-

zése és a nagytakarítás.          8. oldal

Zárható lehet a kert
Az önkormányzat hozzákezdett a tulaj-

donában lévő, leromlott műszaki álla-

potú óvodák és bölcsődék felújításához.  

A hosszabb időszakot átfogó korszerűsí-

tés saját forrásból és pályázati támoga-

tásból valósulhat meg. A programban 

elsőként a Játékszín, a Mályva és a Tücsök-

tanya Óvoda, valamint a Tipegő Bölcső-

de újulhat meg, még az idén.          5. oldal

Zelk Zoltán Program

Zuglói Lapok



2  2018. február 8.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

Első hely az emlékversenyen

Elkezdődött az 
influenzaszezon 

A BVSC-Zugló Szőnyi úti asztali-

teniszcsarnokában 18 ország 225 

versenyzője vett részt az egyik 

legrangosabb hazai nemzetközi 

utánpótlástornán, a Molnár Já-

nos-Emlékversenyen. 

Az 1995-ben tragikus módon, autóbal-

esetben elhunyt fiatal zuglói versenyző 

emlékére immár 23. alkalommal ren-

deztek ilyen rangos versenyt a kerü-

letben, melynek harmadik napján, az 

eredményhirdetést követően hagyomá-

nyosan a 23 évvel ezelőtti tragédiáról 

is megemlékeztek. A három nap során 

a BVSC-Zugló versenyzői egy arany-, egy 

ezüst- és egy bronzér-

met szereztek, amivel az 

összesített pontverseny-

ben is az élen végeztek.

Az országos átlaghoz hasonlóan a kerületben is 

ugrásszerűen nőtt az influenzaszerű megbetege-

dések száma.  A szezon ideje alatt ajánlott papír 

zsebkendőbe vagy könyökhajlatba tüsszenteni,  

és fontos a lakás rendszeres szellőztetése is.

Zuglóban 4 gyermekorvos és 12 felnőttházi-

orvos része az influenzafigyelő szolgálatnak. 

Ők minden hétfőn küldik az előző heti adatokat, 

az influenzaszerű tünetekkel hozzájuk fordu-

lók számát. A lapzártánkig beérkező legfrissebb  

(4. heti) információból látszik, hogy összesen  

62-en (15 gyerek, 47 felnőtt) mentek orvoshoz  

a betegség miatt, az előző héten azonban csak  

28-an (4 gyerek, 24 felnőtt). 

Aki nem kért védőoltást, az immunrendszere 

erősítésével (rendszeres testmozgás, vitamindús 

táplálkozás) védekezhet a betegség ellen.          PR

Az ADHD (a figyelemzavar és hiper- 

aktivitás) volt a témája a január 

31-i Zuglói Pedagógus Műhely-

nek. A foglalkozáson Nagy Klára 

klinikai szakpszichológus beszélt 

a megjelenteknek arról, hogyan 

segíthetik az ADHD-s gyerekeket. 

Nagyon sok tehetséges, segítőkész gyerek 

van közöttük, abban kell őket támogat-

ni, hogy kitartóbban és fókuszáltabban 

tudjanak figyelni – mondta a pszicho-

lógus. A Zuglói Ifjúsági Centrumban 

tartott ingyenes programon elhangzott 

az is, hogy a problémával együtt kell 

megküzdeniük a gyerekeknek, a szü-

lőknek, a pedagógusoknak és a pszi-

chológusoknak. A téma iránt akkora az 

érdeklődés, hogy a szervező Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. február 14-én 

megismétli az előadást. Jelentkezni az  

adler@zknp.hu e-mail-címen lehet.    (pr)

Műhelyfoglalkozás a figyelemzavaros és hiperaktív gyerekekről

Festménykiállítás

A Zuglói Művész Körtől a Városligetig 

címmel nyílt tárlat a Civil Házban Vízy 

László kerületi festő-építész képeiből 

és helytörténeti kutatásait összegző 

könyveiből február 2-án. Az akvarel-

leket és vegyes technikával készült 

alkotásokat, illetve a szép kiadású 

könyveket felsorakoztató tárlatot Cs. 

Szabó Mária, Bánffy Miklós-díjas 

népművelő nyitotta meg. Az alkotó 

képzőművészeti tevékenysége mel-

lett az V. kerületben végez helytör-

téneti kutatásokat. A kiállítás 2018. 

február 26-ig tekinthető meg.

A Kerepesi út 36. szám alatt nyitotta meg a Cseriti Pont Adományhálózat második zuglói boltját 

február 1-jén. Sáhy Gábor, az üzletlánc alapító tulajdonosa elmondta: az irányítása alatt álló non-

profit szervezetnek Budapesten nyolc boltja van, ezek közül kettő Zuglóban működik. 

Üzleteikben a rászorulók számára olyan tárgyakat gyűjtenek és forgalmaznak, amelyek magán-

személyek és szervezetek számára feleslegessé váltak, de esztétikumuk és használhatóságuk 

alapján – tisztítás és javítás után – mások számára még értéket képviselnek.                            PaD

Újabb adománybolt nyílt Zuglóban

Olvasóink az eddiginél több képet is 
láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek 
online galériáit az írások mellett talál-
ható QR-kóddal érhetik el.
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– A ciklus első felében megalapoztuk  

a beruházásokat, ezek eredményeként 

olyan óriási önkormányzati beruházások 

indulnak Zuglóban, amilyenekre még 

nem volt példa – közölte Tóth Csaba. 

Jelentős eredmények

– Az első jelentős eredményünket a gyer-

mekétkeztetési szerződés újratárgyalá-

sával értük el. Ennek köszönhetően az 

önkormányzat több százmillió forintot 

tudott megtakarítani, egyes iskolák pedig 

korszerű tálalókonyhát is kaptak – emlé-

keztetett a szocialista politikus. A ciklus 

egyik legnagyobb horderejű döntéseként 

azonban a fizetőparkolás bevezetését em-

lítette. Tóth Csaba azt is elmondta, hogy  

a képviselő-testület döntése nyomán ma  

a zuglói az ország egyik legátláthatóbb ön-

kormányzata, ezért megszűntek az előző 

négy évre jellemző botrányok.

– Még soha nem volt ilyen aktív kulturá-

lis élet a kerületben, mint most – mondta 

az országgyűlési képviselő, rámutatva: 

támogatják a civil kezdeményezéseket, 

a kisebbségeknek pedig átadták a Nem-

zetiségek Házát. Tóth Csaba arról is be-

szélt, hogy a kerület sokat költött a rászo-

rulók támogatására és a szociális háló 

bővítésére. Emellett nagy eredménynek 

tartja, hogy kiállásuknak köszönhető-

en a Liget-projekt jelentősen fellazult. 

– Az is fontos tény, hogy programunk-

nak megfelelően vállalkozóbaráttá tet-

tük Zuglót, segítségünkkel egyre több 

fiatal vállalkozó alapít és működtet itt 

céget – tette hozzá a képviselő. 

Ami még hátra van

– A közelmúltban óvoda- és bölcsőde-

felújítási programot hirdetett meg az 

önkormányzat. A projektbe bevont 

gyermekintézmények nyár végéig meg-

újulnak, azonban ez egy több lépcsőben 

megvalósítható feladat, amely átnyúlik 

a következő ciklusra – magyarázta Tóth 

Csaba. Szerinte azonban 2018-ban az 

lesz az egyik legnagyobb előrelépés, 

hogy elindul a bérlakásépítési program.

– A telek és a szándék megvan, forrás is 

lesz rá, azonban a projekt megindítása 

körültekintést igényel, mert az önkor-

mányzatnak ebben nincsenek tapaszta-

latai – fűzte hozzá. Folyik a Csertő parki 

gyermekorvosi rendelő felújítása, amely 

tavasztól sok ezer zuglói gyermek egész-

ségügyi ellátását fogja bíztosítani. Ezzel 

együtt megújul a Csertő park és környe-

zete is. Kezdeményzésünkre, hosszas 

közösségi tervezés után, tavasszal elkez-

dődik végre a Pillangó park felújítása is.  

Az országgyűlési képviselő elismerte, 

hogy Zugló városközpontjának megvaló-

sítása egyelőre várat magára. A kormány 

ugyanis visszavonta a meglebegtetett 

gyorsvillamos projektet. Kötött pályás 

közlekedés nélkül viszont nagy a befekte-

tő kockázata, ezért a beruházó kivár.

Kampányállapot

– Két hónap múlva lesznek az ország- 

gyűlési választások, még a kampány el 

sem kezdődött, de már vannak, akik 

ennek rendelik alá a tevékenységüket 

– emelte ki a szocialista országgyűlési 

képviselő. Felhívta a figyelmet, hogy  

a kormány menekültellenes politikája 

már megjelent Zuglóban is. Politikai 

ellenfeleik ebben a témában fórumot 

szerveztek, pedig Zuglót nem is érinti 

a menekültprobléma. A politikus em-

lékeztetett: január végén a parlamenti 

ellenzék rendkívüli ülésnapot kezde-

ményezett. Témája a kormánykommu-

nikációval ellentétesen befogadott 1300 

menekült és a csaknem 20 ezer eladott 

letelepedési kötvény ügye lett volna, de 

a kormánypártok bojkottálták az ülést. 

Ezzel párhuzamosan Zuglóban a fide-

szes képviselők rendkívüli testületi ülés 

összehívását indítványozták a Sport- és 

Rendezvényszervező Non-profit Kft. 

költségvetése miatt.

–  Mindezt valakinek az egyéni politi-

kai céljai ambicionálják – hangsúlyozta  

a szocialista képviselő –, mert vannak saj-

nos olyanok, akik aljas módon, önös ér-

dekből a gyerekeket és az időseket akar-

ják felhasználni egyéni politikai céljaik 

megvalósításához. Ebből is látszik, hogy 

közeleg a választás, és más irányt vett  

a helyi politizálás. Sajnálom a helyi fide-

szes képviselőket, mert tudom, hogy jó 

szándékú emberek, akik tisztességesen 

végzik a munkájukat a zuglóiak érdeké-

ben, de fentről már másodszor ültetnek 

a nyakukba egy idegenlégióst, aki nem 

ismeri a kerületet és nincs tisztában  

a helyi viszonyokkal – fogalmazott Tóth 

Csaba. Hozzáfűzve: fideszes kihívójá-

nak nincs bátorsága kiállni, és elmon-

dani a véleményét, hanem ehelyett nyílt 

levelet írogat, amit kitesz az internetre, 

illetve videóblogokban olvassa fel azt, 

amit akár előre megírhattak neki. 

– A problémák tisztázására nyilvános 

televíziós vitára hívtam a Fidesz zuglói 

országgyűlési képviselőjelöltjét, mert 

nem lehet hazugságokkal hergelni az 

embereket, és valótlanságokat állíta-

ni. Ezekért nemcsak a politikai, de egy 

pont után a jogi felelősséget is vállalnia 

kell – mondta az országgyűlési képvise-

lő. Tóth Csaba hangsúlyozta: az áprilisi 

országgyűlési választáson mindenki-

nek lehetősége lesz rá, hogy a szavazó-

fülkében új irányt válasszon az ország-

nak. Úgy véli, hogy a kormányváltással 

és Karácsony Gergely miniszterelnök-

kel megteremthető a lehetősége annak, 

hogy a kerület is részesüljön azokból az 

országos fejlesztési forrásokból, ame-

lyek eddig kisvasutakra vagy üresen álló 

stadionokra mentek el, pedig Zuglónak 

is szüksége lenne központi forrásokra, 

például P+R parkolók építésére vagy a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

– A Fidesz választási győzelme esetén 

az önkormányzatiság erőteljes meg-

nyirbálását tervezi. Budapesten az ön-

álló kerületek léte forog veszélyben, és 

ha a legrosszabb forgatókönyv követke-

zik be, akkor az emberek problémáit, 

elképzeléseit nem ismerő, a kormány 

által kinevezett hivatalnokok döntenek 

majd az ügyeinkben – hívta fel a figyel-

met Tóth Csaba, Zugló országgyűlési 

képviselője.                           Papp Dezső

A választás tétje az önkormányzatiság megmaradása
Zugló szocialista országgyűlési képviselője szerint választási ígéreteinek többsége megvalósult: példátlan nagyságú fejlesztések indultak el a ke-

rületben. A politikus úgy látja, az idei országgyűlési szavazás tétje az önkormányzatiság megőrzése lesz. A Budapest fővárosi 08. számú egyéni 

választókerületben induló fideszes kihívóját televíziós vitára invitálta, mert szerinte – helyismeret hiányában – valótlanságokkal hergeli az embereket.
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási 
ügyek (nem lakás céljára szol-
gáló 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 Közszolgáltató Zrt.  épü-
letében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.  Pénztári 
nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

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

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

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.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@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, ügyfélka-
pu, 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 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

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 időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot 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 előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán, 
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-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.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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.
Fogadóóra időpontja: 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

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 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
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

gyermekintézmények többsége az 1970-

es évek nagy óvoda- és bölcsődeépítési 

hullámának az eredménye. Ezekben  

a létesítményekben fennállásuk óta 

csak a legszükségesebb javításokat vé-

gezték el, de átfogó felújítás, moderni-

zálás nem történt. Az elavult épületek 

beáznak, falaik rosszul szigeteltek, 

emellett gépészeti berendezéseik kor-

szerűtlenek és elhasználódtak. 

Tetőfelújításnak indult

–  A Játékszín Óvodánál és a Tipegő 

Bölcsődénél a problémák valódi nagy-

ságával akkor szembesültünk, amikor  

a közelmúltban egy erőteljes beázás 

után elindítottuk a tetőfelújítást – tájé-

koztatott Szabó Rebeka alpolgármester. 

Hozzátette: miután a tetőt szétbontot-

ták, olyan műszaki problémák tárultak 

fel, amelyek megoldása nélkül az épü-

let állaga tovább romlott volna.  

– A csapadékvíz-összefolyók elöreged-

tek, eltömődtek, kilyukadtak. Az esővíz 

a szabványtól eltérően a szennyvízzel 

egy rendszerbe került. A beázások meg-

rongálták a szabálytalanul kivitelezett 

elektromos rendszert. A fűtéscsövek és 

a radiátorok is erősen korrodálódtak, 

bármelyik pillanatban kilyukadhattak 

– ismertette a problémákat az alpolgár-

mester, megjegyezve: végül a rendelle-

nességek miatt a tetőfelújításnak indult 

munkából teljes épületrenoválás lett. 

Ez a „csontvázig bontás” miatt a terve-

zettnél lényegesen több pénzbe kerül, 

és a kivitelezés is sokkal hosszabb időt 

igényel. Szabó Rebeka azt is elmondta, 

hogy az építkezés idejére a gyerekcso-

portokat óvodapedagógusaikkal együtt 

más zuglói óvodákba és bölcsődékbe 

helyezték el.

– A kivitelezés várhatóan nyár végéig 

tart. Emiatt kellemetlenségeik lehetnek 

egyes családoknak, de tudni kell, hogy 

ősztől a szülők egy modern, biztonságos 

intézményben hagyhatják a gyermeke-

iket – erősítette meg az alpolgármester. 

Épületszigetelés pályázati 
pénzből

– A Zelk Zoltán Program keretében 

megvalósuló másik nagy gyermekintéz-

mény-renoválási projektünk a Mályva 

Óvoda és Kerületi Vezető Bölcsőde épü-

letenergetikai felújítása – magyarázta 

Szabó Rebeka, hozzáfűzve: az 1987-

ben átadott épület szerkezetileg ugyan 

jó állapotú, azonban nincs homlokzati 

hőszigetelése, és a külső nyílászáróinak 

többsége is rossz és elöregedett.

– A Mályva Óvoda és Vezető Bölcső-

de energiatakarékossá tételére az ön-

kormányzat pályázatot nyújtott be  

a Környezeti és Energiahatékonységi 

Operatív Programhoz – idézte fel az 

alpolgármester. Mint kifejtette: a ke-

rület sikeresen pályázott, és 123 millió 

forintot nyert, aminek a lehívásához 

64 milliós önrészt kellett biztosítani.  

Az összesen 187 millió forintos keret-

ből a lapos tető, valamint a homlokzat 

(színterve a felső képünkön) és a lába-

zat szigetelése, továbbá a nyílászárók, 

illetve a radiátorok cseréje valósul 

meg. Ezen túlmenően a pénzből nape-

lemes-napkollektoros rendszert és szel-

lőzőrendszert is telepítenek.

– A beruházás év végére elkészül – je-

lentette ki Szabó Rebeka, utalva rá, 

hogy a felújítás idejére itt a gyerekek-

nek nem kell kiköltözniük az intéz-

ményből, csupán időlegesen szobacse-

rékre lesz szükség.

Megszüntetik a beázást

– Az idén végre a Tücsöktanya Óvodá-

ban is megszűnnek az áldatlan állapo-

tok, mert a meghosszabbított nyári szü-

net alatt az önkormányzat felújíttatja 

az intézmény tetőzetét – nyilatkozta 

az alpolgármester, aki kifejtette: az 

Ilosvai Selymes téri óvoda teteje az el-

múlt években már többször is beázott. 

A hibát rendre kijavították, azonban 

egy tavaly nyári zivatar után világossá 

vált, hogy nem lehet tovább halogatni 

a teljes körű tetőfelújítást, mert az épü-

let átnedvesedett, és hullani kezdett  

a vakolat. A kivitelezés 50 millió forint-

ba kerül, amit az önkormányzat a Zelk 

Zoltán Óvoda- és Bölcsődefelújítási 

Alapból finanszíroz.

– A kerület idei költségvetésében 940 

millió forint van a gyermekintézmé-

nyek felújítására. A renoválást jövőre 

is folytatjuk, ennek a tervezése – a lé-

tesítmények állapotát figyelembe véve 

– hamarosan megkezdődik – mondta 

Szabó Rebeka alpolgármester. 

Papp Dezső

Önkormányzat

Óvoda- és bölcsődefelújítási program indult Zuglóban

A Zelk Zoltán Program keretében az önkormányzat felújítja a tulajdonában lévő, leromlott műszaki állapotú óvodákat és bölcsődéket. A hosszabb 

időszakot átfogó korszerűsítés saját forrásból és pályázati támogatásból valósulhat meg. Az első ütemben, idén a Játékszín, a Mályva és a Tü-

csöktanya Óvoda, valamint a Tipegő Bölcsőde újulhat meg.    



6  2018. február 8.    Zuglói Lapok

– Gratulálok. Folytatódik a családi ha-

gyomány?

– Köszönjük. Büszke vagyok rá, hogy 

az édesapám, Richter József Ezüst, il-

letve a bátyám, Flórián Arany és Ezüst 

Bohóc-díja után én is ilyen rangos el-

ismerésben részesültem. És nem ta-

gadom, arra is büszke vagyok, hogy 

mindez első nekifutásra sikerült.  

A fesztiválon egyébként három külön-

díjat, és ami a legfontosabb, a közön-

ség díját is mi nyertük.

– Milyen számokat mutattak be?

– Három produkciónk volt. Egyrészt 

a világ legnagyobb egzotikus állatszá-

mát – 32 elefánt, zsiráf, zebra, teve és 

lovak – mutattuk be. Majd azt a lovas 

produkciónkat, amellyel négy éve, 

a budapesti fesztiválon 

is nyertünk, és amely 

azóta már hungaricum 

lett, valamint a feleségemmel 

közösen is bemutattunk egy lo-

vas számot. 

– Monte-Carlóról nemcsak a cirkusz 

jut az ember eszébe, hanem például  

a tenisz is.

–  Igen, valamikor magam is játszottam, 

utánpótlásszinten top 10-es játékos vol-

tam. Még Fucsovics Marci ellen is ját-

szottam egyszer. Érdekes, hogy 

pont akkor nyertem az Arany 

Bohócot, amikor ő is topon 

volt az Australian Openen. 

– Mikor láthatjuk Önt és a díjnyertes 

számait itthon?

– A családi cirkuszunkkal, a Magyar 

Nemzeti Cirkusszal hagyományosan 

március 15-én kezdjük az évadot, 

amely egészen október végéig tart. 

Az első állomás mindig a Pólus Cen-

ter melletti füves terület. Itt ha nem 

is pontosan a monte-carlói produkció-

mat, de annak egy változatát minden-

képpen bemutatjuk.       Riersch Tamás

Cirkusztörténelmet írt a Richter-család
Ifjabb Richter József és a felesége, Merrylu Richter a 42. Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Arany Bohóc-díjat nyert. Ezzel a zuglói művész  

a magyar cirkusztörténelembe is beírta magát: egyrészt azzal, hogy most már a Richter család valamennyi tagja rendelkezik monte-carlói díjjal, más-

részt ő az egyetlen magyar cirkuszművész, akit a világ két legnagyobb cirkuszfesztiválján, a monte-carlóin és a budapestin is díjaztak. Az előbbin Arany 

Bohóc-, az utóbbin Arany Pierrot-díjat nyert.

Interjú  

A monte-carlói 
nyertes szám korábbi 

előadásának 
felvétele: 
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Amizoni Károly fontosnak tartotta az 

1800-as évek második felében Magyar-

országon még gyermekcipőben járó nő-

nevelés előmozdítását, mert úgy vélte: 

csak iskolázott nőkből lehetnek művelt 

háziasszonyok és gondos családanyák. 

Különös végrendelet 

Amizoni Károly 1877. május 22-én vég-

rendeletbe foglalta, hogy a Deák Ferenc 

utca – Miatyánk utca sarkán álló értékes 

belvárosi házát halála után egy Budapes-

ten működő Országos Magyar Nőnevelő 

Intézet létrehozására fordítsák. A testa-

mentumnak számos kikötése volt, köztük 

az is, hogy a szóban forgó ingatlant csak 

a feleségének halála után tíz évvel lehet 

hasznosítani, addig annak jövedelmét ka-

matozó számlán kell elhelyezni. Amizoni 

megszabta továbbá, hogy az iskolában 

kizárólag magyar nyelven folyhat az ok-

tatás, oda csak magyar születésű, keresz-

tény lányokat vehetnek fel, akik mérsé-

kelt tandíjért tanulhatnak. A végakarat 

kitért arra is, hogy az intézetben csak 

világi tanárok taníthatnak, zárdanők és 

apácák nem alkalmazhatók. 

Az örökhagyó végakarata megvalósítá-

sát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

tériumra bízta, azzal a kikötéssel, hogy 

ha az állam feltételei valamelyikét nem 

teljesíti, akkor az utóöröklés joga a Ma-

gyar Tudományos Akadémiát illeti meg.

Iskolaalapítás

Amizoni Károly 1878-ban, míg a fele-

sége 1898-ban hunyt el. Így a Vallás- 

és Közoktatásügyi Minisztérium csak 

az örökhagyó halála után 30 évvel, 

1908-ban kezdhetett hozzá a főváro-

si Országos Magyar Nőnevelő Intézet 

szervezéséhez. A kultuszminisztéri-

um a hagyatékból telket vásárolt az 

Amerikai út 32. (ma Amerikai út 96.) 

szám alatt, amelyen háromszintes, 

vörös tégla házat építtetett. A kivite-

lezésre a minisztérium pályázatot írt 

ki, a munkát a legkedvezőbb ajánla-

tot adó építési vállalkozók nyerték el.  

Az Amizoni Országos Magyar Nőnevelő 

Intézetben az oktatás 1908-ban kezdő-

dött meg. A tanítás előbb bérelt létesít-

ményben folyt, majd 1909-ben az iskola 

beköltözött az elkészült új épületbe.  

Bentlakók és bejárók

Az intézet a kultuszminiszter alá tarto-

zott. Felettes hatósága az igazgatótanács 

volt, amelynek tagjait a vallás- és közok-

tatásügyi miniszter, illetve a Magyar Tu-

dományos Akadémia nevezte ki.

A tanulmányi idő három év volt. Min-

den évfolyamon 30 növendék tanul-

hatott. Az oktatási intézménybe olyan  

14–16 éves lányokat vettek fel, akik 

négy polgárit vagy felső lányiskolát 

végeztek. Az éves tandíj bentlakással 

és teljes ellátással 600 korona volt, de 

a kultuszminisztériumtól lehetett ked-

vezményt kérni. Az iskolában bejáró 

növendékek is tanulhattak. 

Az intézménynek kezdetben Polerecz-

ky Irma, majd Alszeghy Piroska volt 

az igazgatója. Munkájukat három bent 

lakó nevelő-tanítónő segítette. Az elmé-

leti tárgyakat külsős tanárok oktatták. 

Idegen nyelvet is tanultak

Az intézet növendékei a gyakorlati 

képzés során megtanulták a háztar-

tásvezetést, főzést, varrást, mosás-va-

salást, takarítást, kertészkedést és ál-

lattenyésztést. Megismerték továbbá  

a szükséges dolgok beszerzését, a meg-

termelt cikkek feldolgozását, kezelését 

és eltartását. Ezen túlmenően termé-

szettudományt, hit- és erkölcstant, al-

kotmánytant, magánjogot, számtant, 

könyvvitelt, neveléstant, egészségügyi 

ismereteket, gyermekápolást és családi 

nevelést, magyar irodalmat, történel-

met, zenét és zenetörténetet, valamint 

idegen nyelvet tanultak.

Az első években az intézményt csak ke-

vesen választották. A Vasárnapi Ujság 

beszámolója szerint 1910-ben egyik év-

folyamon sem volt meg a 30 fő. A cikk- 

író ezt annak tudta be, hogy a szülők 

még nem ismerik az intézetet, illetve az 

iskola nem ad olyan oklevelet, amely-

lyel valamilyen hivatalban el lehetne  

helyezkedni. 

Fejlesztés és tulajdonosváltás

Klebelsberg Kunó vallás- és közokta-

tásügyi miniszter 1926-ban fejlesztési 

céllal megvette az iskolával szomszédos 

telket a rajta álló villával együtt, amely 

korábban Nádosy István földbirtokos 

nyaralója volt. Így már egy kisebb gaz-

daság létesülhetett a gyakorlati ismere-

tek elsajátításához.

A második világháború során az épü-

let vélhetően megsérült. Ezt támasztja 

alá a Fővárosi Közlönyben 1947-ben 

megjelent tájékoztató, amely szerint  

a Földművelésügyi Minisztérium Wag-

ner László tervei alapján helyreállít-

tatja és átalakíttatja az Amizoni-iskola 

épületét. Mire a renoválás befejeződött, 

megszüntették az intézetet. Az álla-

mi tulajdonba vett létesítményhez  

a Columbus utcai oldalon 1960-ban egy 

emeletes bejárati épületet toldottak. Ké-

sőbb emiatt változtatták meg az ingat-

lan címét Columbus utcaira. A későbbi-

ekben a telken még további épületeket 

emeltek. Ezekkel végleg eltüntették az 

egykor virágzó kertészet nyomait. 

A ház falai között 1957-től a rendszervál-

tásig Marxizmus–Leninizmus Esti Egye-

tem, illetve egyéves pártiskolája műkö-

dött. 1964-ben itt kapott helyet továbbá 

a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet-

ség központi iskolája is, amely 1975-ben 

Komócsin Zoltán nevét vette fel. 

A rendszerváltás után az ELTE francia 

tanszéke foglalta el az épület egy részét, 

majd 1993-tól 2004-ig más intézmények 

mellett a házban működött az ELTE Bo-

lyai Kollégiuma. A Gellért-hegyi diák- 

otthon megszűnése után pedig ideigle-

nesen itt szállásolták el a balettiskola 

növendékeit is. 2002-ben a Táncművé-

szeti Főiskola (ma Magyar Táncművé-

szeti Egyetem) költözött az egykori Ami-

zoni Országos Magyar Nőnevelő Intézet 

sokat látott épületébe.        Papp Dezső

Nőiskola az Amerikai úton
Az Amerikai úton működött egykor a főváros egyik neves nőiskolája, az Amizoni Országos Magyar Nőne-

velő Intézet. Az intézmény 1908-ban nyitotta meg kapuit Amizoni Károly vaskereskedő nőképzésre hátra-

hagyott vagyonából. A hároméves iskolában a növendékek háztartási és gazdasági ismereteket tanultak. 

Az intézetet 1947-ben felszámolták, az iskolaépületet különböző célokra hasznosították, a kertészet te-

rületét beépítették. 2002 óta a Táncművészeti Főiskola működik az ódon falak között.

Az Amizoni-intézet építői:

Mód Lajos (összmunka), Holtzspach 
Nándor (föld- és kőművesmunka), 
Bogdány és társa (vízvezeték-, csator-
na- és légszeszberendezés-szerelés), 
Müller Ernő (kőfaragó), Tomschay Ká-
roly (tetőfedő), Vasgerendákat Árusító 
Rt. (vasmunka), Sperling Jenő (taka-
réktűzhelyek), Pick Ede utódai (laka-
tosmunka), Kovács Zsigmond (asz-
talos), Lux János (ács), Herz Henrik 
(bádogos), Testory és társa (burkoló), 
Deckert és Homolka (villanyszerelés), 
Egyesült Parketgyárak Rt. (padlózat), 
Kovács és Szalai (kályás), Haverland 
Antal (felvonókészítés), Eckmayer Ist-
ván (redőnyös), Vögerl Alajos (épület-
szobrász), Tomi Lajos (mázoló), Roth 
Salamon (szobafestő), Weisz Béla 
(szobafestő, falkárpitkészítő).
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Korábban 120 aláírás gyűlt össze azért, 

hogy a kertben játszótér legyen, ám azt 

többen kifogásolták. A fórumon kide-

rült, hogy néhány, 1–5 éves gyerekek 

számára telepített játszóeszköz sen-

kinek sincs ellenére. Abban minden 

megjelent egyetértett, hogy a kert két 

bejáratán zárható kapu legyen. A kör-

nyéken élők fontosnak tartják azt is, hogy  

a kert rendezett legyen, és rendszere-

sen ápolják a benne lévő növényeket. 

Az biztos, hogy tavasszal elkezdődik  

a kertrendezés és a nagytakarítás. A lezá-

rás, a padok és a szemetesek elhelyezése 

is viszonylag hamar megvalósulhat, ki-

próbálhatjuk, hogyan válik be a változás. 

A játszóeszközök kihelyezéséről pedig ké-

sőbb tartunk egy közössé-

gi tervezést – zárta a fó-

rumot Megyeri Szabolcs. 

Potos Rita

Megújulhat a Martinuzzi kert 
Néhány játszóeszköz a kicsiknek, parkrendezés és zárható kapuk – ezt szeretnék a lakók a Martinuzzi kert-

ben. A területen január 27-én tartott lakossági egyeztetést Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze. 

Zöld Zugló  
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A Zuglói Civil Házban megrendezett fó-

rum résztvevőit Tóth Csaba, Zugló szocia-

lista országgyűlési képviselője és Blasko-

vics Dávid, a Fiatal Vállalkozók Országos 

Szövetségének elnöke köszöntötte. 

A rendezvényen Baracskai Gábor, a Zug-

lói Városgazdálkodási Közszolgáltató 

Zrt. vezérigazgatója az önkormányzati 

tulajdonú üzlethelyiségek bérlési lehe-

tőségeiről tartott tájékoztatót, majd Bé-

kési Brigitta, a Beautyrobic edzésforma 

kidolgozója arról beszélt, hogy az üzleti 

siker legfőbb titka a hozzáadott érték és 

a szolgáltatott termék magas minősége. 

Bálint Márta az adományozást forradal-

masító CoGoodwill társadalmi vállal-

kozást mutatta be, amelynek lényege, 

hogy a világ bármely részéről feltölthe-

tő honlapjukra a nehéz helyzetben lévő 

személy története. Ennek ismeretében 

a velük kapcsolatban álló adományozó 

közvetlenül nyújthat segítséget. 

Talyán Andrea, a Taxense Consulting 

Kft. ügyvezetője a 2018-as adóváltozá-

sokat, míg Füzes Sándor, a V3 Partners 

Zrt. vezérigazgatója – egyebek mellett – 

a banki hitel és a tőkebefektetés közötti 

különbséget magyarázta el.

 Az oldalt összeállította:

Papp Dezső

Ismét fórumoztak a vállalkozók
Az üzleti siker titkairól, a kerületi tulajdonú üzlethelyiségek bérlési lehetőségeiről, valamint a fejlesztési for-

ráshoz jutás kérdéseiről is hallhattak előadást a Vállalkozz Zuglóban programsorozat idei első előadásán.

A megosztottság  
a fejlődés gátja

Szatmáry Kristóf, Alsórákos (a Budapest főváro-

si 13. OEVK) fideszes országgyűlési képviselője 

szerint a zuglói közélet megosztottsága gátolja 

a városrészre vonatkozó kezdeményezéseinek 

megvalósulását. A politikus úgy látja, ennek da-

cára is tudott sikereket elérni. 

–  Eredményesek voltak a Rákos-patak rekultivá-

ciójának előkészítésére, illetve a sport- és szabad- 

idős tevékenység kiszélesítésének elősegítésére tett 

lépéseim – emelte ki Szatmáry Kristóf. Hozzátette: 

a Mogyoródi úti sporttelep fejlesztésében látványos 

eredményt értek el. Emellett a képviselő azt is nagy 

előrelépésnek tartja, hogy közös kezdeményezésre 

hamarosan felújítják a Rákosmezei teret.

– A MÁV vezetésével folytatott tárgyalásaim 

nyomán indult meg a vasútvonal menti illegális 

szemétlerakatok felszámolása – fejtette ki az 

országgyűlési képviselő, megjegyezve: egyez-

tetései hatására várható, hogy a vasúttársaság 

fejlesztési koncepciójába bekerül a sínek menti 

zajvédő fal megépítése. Ezenkívül azért is tett, 

hogy a körvasút kötött pályás városi közlekedés-

be vonásával Alsórákoson is létesüljön megálló. 

– Javaslatomra a Paskál utcai iszlám központ-

nál térfigyelő kamerát helyeznek el, ami jelen-

tősen növeli a környék közbiztonságát – hangsú-

lyozta Szatmáry Kristóf.          

Sajtótájékoztatón mutatta be Zug-

ló polgármestere Vágó Gábort,  

a kerület új átláthatósági biztosát 

január 25-én.

Karácsony Gergely polgármester ki-

emelte, 2014-ben a képviselő-testület 

az alakuló ülésén egyhangúlag fogad-

ta el a korrupció megelőzését szolgá-

ló átláthatósági minimumprogramot.  

Ennek nyomán folyamatosan, keres-

hető formában teszik közzé az önkor-

mányzat jelenlegi és elmúlt öt évének 

szerződéseit – magyarázta a polgár-

mester, hozzátéve, Vágó Gábort Barta 

János, az LMP kerületi képviselője ja-

vasolta a pozícióra. Az új biztos kine-

vezésével nemcsak szemléletváltást 

szeretnének elérni, hanem azt is, hogy 

a ciklus végére Zugló legyen az ország 

legátláthatóbb kerülete.

Karácsony Gergely arról is beszélt, 

hogy Zugló korábbi átláthatósági biz-

tosa Békefi László jogász volt, aki  

a testület határozatának megfelelően 

végezte a munkáját, azonban a lakos-

sággal a korábbinál aktívabb és köz- 

érthetőbb kommunikációt szeretné-

nek folytatni, ezért szükséges a váltás.

Barta János képviselő arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy az elsők között az LMP és 

a PM pártprogramjába került be az át-

láthatóság megvalósítása. Az új átlátha-

tósági biztosról elmondta, Vágó Gábor 

korábban az LMP országgyűlési kép-

viselője volt, jelenleg kommunikáció- 

val foglalkozik.

Vágó Gábor hangsúlyozta, szeretné el-

érni, hogy az önkormányzat ne csak  

a közzétett anyagok szintjén, hanem 

szellemiségében is feleljen meg az át-

láthatóságnak. Hamarosan megkezdi 

az önkormányzati cégek átvilágítását, 

ennek eredményéről közérthető for-

mában, havonta beszámol a lakosság-

nak. Mint mondta, kétoldalú kommuni-

kációt szeretne, ezért várja a lakosság 

kérdéseit és javaslatait.

Beiktatták az új átláthatósági biztost

Aktuális
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BÉRLEMÉNYGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok.
• Lakások bérbeadási folyamatának előkészítése, lebonyolítása.

• Lakbér-felülvizsgálatok elvégzése.
• Értékesítésre kijelölt lakásokkal kapcsolatos feladatok.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szak-

képzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Vagyongazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Döntésképesség.

• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.
• Precíz munkavégzés.

Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalom-

mal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők 
megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdeké-
ben, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes 
szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. 
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető  
önkormányzati tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett  
Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett 
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló 
bérbe vehető nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi 
beállók és területek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zug-
ló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támo-
gatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi fel-
tételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hó-
napokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési 
szezonban történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel) ren-
delkezik,  
- a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének ötszörösét (142 500 Ft) nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül • a) öregségi nyugdíj,  

• b) rokkantsági ellátás, • c) házastársi pótlék, • d) rehabilitá-
ciós ellátás, • e) rokkantsági járadék vagy • f) korhatár alatti 
ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási támo-
gatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért 
a kérelemhez mellékelteni kell:
- kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását meg-
előző hónapról 
  (a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő 
és a nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat)

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támo-
gatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. 
napjáig nyújtható be az arra rendszeresített formanyom-
tatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  
határidőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. 
november 1-je és 2018. március 15-e közötti fűtési időszakra 
kerül megállapításra.

A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra 
való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától 
állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület Bácskai 
utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve postai úton lehet 
benyújtani.                
                                                        Makranczi László
                                                                  jegyző 
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Az intézmény művészeti igazgatóhelyette-

se, a kerámiaképzés vezetője, Kőházi Má-

ria két évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot 

a Junior Achievement Magyarország nevű 

szervezettel, mely a diákok munkaválla-

lói, vállalkozói és pénzügyi kompetenciá-

inak fejlesztését tűzte ki céljául. A zuglói 

iskola saját diákvállalkozása Zumia néven 

lett bejegyezve, és ma már nemcsak ke-

rámiatárgyakat, hanem textilből készített 

holmikat is értékesít. A Zumián belül min-

den folyamatot, a tervezéstől, az előállí-

táson keresztül egészen az értékesítésig, 

a diákok végeznek (természetesen tanári 

segítséggel), aminek már komoly ered-

ményei vannak. A diákvállalkozások évi 

kétszeri vásárán ugyanis a Zumia kétszer  

a közönség díját (legutóbb karácsony-

kor), egyszer pedig a leg-

jobb vállalkozásnak járó 

fődíjat nyerte.              

 Riersch Tamás 

Saját alkotásaikat árulják, és ezzel tanulnak a művészdiákok
A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évtizedek óta bázisa az olyan művészeti tevékenységeknek, mint a kerámia, 

a textilművészet, a tűzzománc és a festészet, grafika. Az iskola ma már nem elégszik meg azzal, hogy csak a gyermeki kreativitást fejlessze, 

hanem az életre is fel akarja készíteni a diákokat.

Alig múlt 14 éves, de már kilenc-

szeres magyar bajnok és kétsze-

res Európa-bajnok Kozsán Balázs.  

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Né-

met Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola nyolcadikos tanulója idén  

a világbajnoki címért is harcba száll. 

Balázst hároméves korában vitték el 

először edzésre a szülei, hogy javítsa-

nak az akkor még rossz egyensúlyérzé-

kén és gyenge lábizmain.

− Én voltam a legkisebb és a legügyetle-

nebb a foglalkozáson, ezért fél óra után 

otthagytam az egészet. Egy év múlva 

mentem vissza – mesélte a wado-kai 

bajnok, akire a hétköznapokban a har-

ciasság helyett inkább a visszafogott-

ság jellemző. – A karate megtanított az 

önfegyelemre, ezért ritkán kapom fel  

a vizet. Verekedni nem szoktam, csak 

önvédelemből, ha belém kötnének.

A Nóva Sportegyesület karatékája he-

tente több mint tíz órát edz, de tanul-

mányi eredményére így sem lehet pa-

nasz. A napokban írta meg a központi 

középiskolai felvételit, amelyen a 100 

pontból – előzetes számításai szerint – 

meglehet a 90 is. 

− Anyukám írt nekem egy tanulási ter-

vet, évek óta annak alapján készülök  

a sulira. Hétvégenként előre tanulok, 

így hét közben, elég naponta 10-20 per-

cet fordítanom a leckére – magyarázta 

Balázs, aki nemcsak a lányokat, hanem 

a tanárait is lenyűgözi tehetségével. 

Négyszer kapta meg a Hajós Alapítvány 

díját, háromszor a zuglói Jó sportoló, jó 

tanuló kitüntetést, kétszer a fővárosi 

Élen a tanulásban, élen a sportban elis-

merést, de kétszer vehette át a Nemzet 

Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat is. Bár 

a felvételi miatt másfél hónapig hanya-

golta az edzéseket, most újra gőzerővel 

készül, hiszen nemcsak Portugáliában, 

az Eb-n szeretne ismét dobogóra állni, 

hanem augusztusban az angliai világ-

bajnokságon is.

Forrai-Kiss Krisztina

A lányokat is lenyűgözi a fiatal karatéka
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A fényhiány, a kevés napsütés miatt  

a szervezetben csökken a hangulatsza-

bályozásért felelős szerotonin meny-

nyisége és megnő a melatonin (alvási 

ciklust irányító hormon) szintje, ezért 

már ősszel jelentkezhetnek a tünetek, 

amelyek csak pár hónapig okoznak 

gondot, de érdemes megszüntetni őket, 

hiszen jelentősen visszavethetik az érin-

tettek teljesítményét és életminőségét.  

A kimerülő erőforrások miatt megjele-

nő szomorúság, levertség, hangulating-

adozás, fáradékonyság, megnövekedett 

alvásigény, koncentrációhiány, nassolási 

vágy kezelése évszakhoz kötött. – Ez az 

időszak a kifelé forduló, mindig úton 

lévő, nyüzsgő embereknek nehezebb, 

az eleve maguknak valók könnyebben 

viselik ezeket a hónapokat – mondta 

dr. Nagy Rita klinikai szakpszichológus.  

A téli depresszió leküzdésében legtöbb-

ször az is elég, ha az érintettek változtat-

nak az életvitelükön. – A fizikai munka, 

a sportolás, a sok szabadban eltöltött 

idő, a barátok, családtagok, jókedvű em-

berek társasága, az ételek, illatok, zenék, 

a tánc, a fényterápia mind-mind sokat 

segíthetnek az egyensúly visszaállításá-

ban. A megtartásában pedig nélkülözhe-

tetlenek azok a tevékenységek, amelyek 

örömet okoznak a betegeknek – magya-

rázta a szakember, aki szerint a vitamin-

pótlás is elengedhetetlen. A D-vitamint 

emelte ki, de a multivitamin-készítmé-

nyeket is hasznosnak tartja. 

Ha a tünetek – minden odafigyelés elle-

nére – fokozódnak, szakemberhez kell 

fordulni, ugyanis a hosszan tartó hangu-

latzavar komoly veszélyekkel jár. A téli 

depresszióban szenvedőknél a leghatá-

sosabb a fényterápia, de a kezelésben  

a korszerű gyógyszereknek és a pszicho-

terápiának is helye van.  

Potos Rita

Bár szezonális, pár hónapig tartó betegség, mégis sokaknak okoz gondot a téli depresszió. A probléma a környezeti, testi és lelki okok miatt alakul 

ki, ám pár apró trükkel – sport, színes ruhák, relaxáció, zene – orvosolható. 

Színek és illatok is segítenek legyőzni a búskomorságot
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Zuglóban két fiatal körzeti megbízott, 

Nagy Levente és Mezei Tamás rendőr 

főtörzsőrmester járja az idősklubo-

kat, ahol felvilágosító előadásokat tart  

a klubtagoknak a rájuk leselkedő  

veszélyekről.

– Minden klubba évente többször is el-

megyünk – mondta Nagy Levente –, mert 

nem elég egyszer felhívni a figyelmüket 

a veszélyekre. Megpróbáljuk konkrét 

esetekkel is megvilágítani, hogy miként 

kerülhetik el az áldozattá válást. 

A két rendőr január 23-án a Kerékgyár-

tó utcai Eleven Élet Idősek Klubjában 

járt, ahol a trükkös tolvajokra hívták fel  

a klubtagok figyelmét. 

– A klubtagjaink nagyon szeretik ezeket 

az előadásokat – mondta Vérten Szilvia 

klubvezető –, mert Leventéék mindig 

meghallgatják az ő személyes eseteiket 

is. Nem mellesleg van olyan klubtagunk, 

aki pont egy ilyen rendőri  tájékoztató 

után csatlakozott hozzánk. 

Nagy Levente és Mezei Tamás általában 

öt dologra hívja fel az idősek figyelmét: 

„Az idegenekkel legyenek bizalmatla-

nok, a családjukról senkinek se adjanak 

ki információkat, ne beszéljenek róla, 

hogy hogyan élnek, hogy mennyiből 

élnek, azt pedig legkevésbé se árulják 

el, hogy mennyi értékük van otthon!”  

A rendőrök tapasztalata szerint a legtöbb 

baj abból fakad, hogy az idősek nagyon 

hamar túlzottan is közlékennyé válnak, 

így sokszor ők hívják fel magukra az el-

követők figyelmét.       Riersch Tamás

Közbiztonság

Veszélyes lehet a túlzott közlékenység
 Gázpisztolyos lövöldözéssé 
fajult egy közlekedési vita a Kere-
pesi út és az Ifjúság útja kereszte-
ződésében. A két sofőr egyike, egy 
kőszegi férfi egy gáz-riasztópisz-
tollyal lőtt a másik sofőr felé, aki 
könnyű, nyolc napon belüli sérülé-
seket szenvedett. A pisztolyt hasz-
náló férfit a rendőrök a helyszínen 
elfogták, előállították, majd felfegy-
verkezve elkövetett garázdaság 
bűntettel gyanúsították meg.

 Az egyik zuglói rendőrjárőr  
a Szentmihályi úton egy piros lám-
pánál várakozva a szomszéd au-
tóban gyanúsan viselkedő szemé-
lyekre figyelt fel. A rendőrök azonnal 
intézkedés alá vonták az autó veze-
tőjét és utasát. Ez utóbbi ruházatá-
ból, valamint a gépkocsi utasteréből 
kábítószergyanús anyagok kerültek 
elő, illetve a férfinél nagyobb meny-
nyiségű készpénz is volt. Később 
kiderült, hogy a férfi tavaly augusz-
tus óta rendszeresen árusított ká-
bítószert. A kihallgatást követően 
a dílerkedéssel gyanúsított férfit  
a zuglói rendőrkapitányság bűnügyi 
nyomozói őrizetbe vették, és előter-
jesztést tettek előzetes letartóztatá-
sának indítványozására.

Bűnügy

Az idősek kárára elkövetett bűncselekmények sajnos mindennaposak. A szépkorúak a legkönnyebben meg-

téveszthető korosztály, ezért a bűnelkövetők egy része kizárólag rájuk szakosodott. A trükkös tolvajlások,  

a csalások, a nyaklánckitépések ráadásul nehezen felderíthető bűncselekmények, ami növeli a „népszerűsé-

güket” az elkövetők körében. A rendőrség már régen rájött, hogy a megelőzésre kell helyeznie a hangsúlyt, 

és azóta is mindent megtesznek, hogy az idősek ne váljanak áldozattá. 
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INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, 
ingatlanok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszi-
getelés, vízszigetelési munkák. Garanciával, reális áron. 
www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-
20-259-63-19

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, intézmények, lép-
csőházak teljes körű takarítása. Reális áron. www.telek-
rendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-
19

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELE-
FON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 
06-20-9608-141

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel: 06-30-447-3603

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

Közös képviselet! Társasházkezelés! Kérjen ajánlatot! 
Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94.

SEGÍTSÉGRE SZORULÓ idős embereknek segítenék 
az otthoni teendőkben, vásárlásban, ügyintézésben. Ha 
magányos, szívesen társalkodom vagy kísérem a sétá-
ban, ügyintézéseiben. Kedvező áron. Tel: 06-30-670-15-
92

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

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és közép-
iskolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól. 
Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-0134 

Tájékoztató a Zuglói Hajós Alfréd Magyar- Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1142 Ungvár u. 
36. Tel.: 251 3080, 273 0183) két tanítási nyelvű  osz-
tályaiba való felvételről: Az érdeklődő szülők részére 
2018. február 2-án, 9-én és 16-án (péntekenként) 14 
órakor igazgatói tájékoztatót, február 28-án 7,55 és 
10,35 óra között nyílt órákat tartunk. A fenti időpontok-
ban, ill. a titkárságon személyesen lehet jelentkezni a 
képességvizsgáló foglalkozásokra. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

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

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

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

ÉPÍTŐIPARI CÉG KERES karbantartói munkákra, 
víz-, villanyszerelő, kőműves-burkoló, festő. lakatos 
szakmunkásokat. Jelentkezni a 061-384-4028 szá-
mon, hétköznapokon 9-13 óráig. 

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festmé-
nyeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és ka-
rórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelá-
nokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, 
bronz és ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 forintig/
grammig, háború előtti katonai kitüntetéseket, leve-
lezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán 
és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. 
Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. 
Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 
1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol 
színházak részére bútorokat, festményeket, órákat, 
ólomkristályokat, hangszereket, papír régiséget, csillárt, 
szőnyeget, bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, 
könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, 
ritkaságokat, hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés díj-
talan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FEST-
MÉNYEIT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, 
befektetők részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát te-
kintse meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Kész-
pénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, bril-
les ékszereket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi 
porcelánt, festményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, 
jöjjön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 
51-53. Üzlet telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. 
Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik 
órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, 
email: herendi77@gmail.com

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjáradéki 
szerződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 06-30-
965-04-95

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki szerző-
dést kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, bevá-
sárlást, takarítást, főzést, ételszállítást, orvoshoz vitelt. 
Autóval rendelkezem! Telefon: 06-20-993-1432.

Életjáradéki szerződést kötne idős személlyel lakásért 
ott-lakás nélkül ügyvédcsalád gyermeke részére. Kész-
pénz vagy megállapodás szerint. 06-30-822-80-50. 

 LAKÁSSZÖVETKEZETEK, TÁRSASHÁZAK! Köz-
gyűlési beszámolók A4 fekete sokszorosítása kiszállí-
tással 7,-Ft oldalanként. 06-20-348-0928, ocs2000bt@
gmail.com

TANFOLYAMSZERVEZŐK! Tanfolyami anyagok 
A4 fekete nyomtatása, spirálozása. 50 oldalas 500,-
Ft példányonként kiszállítással. 06-20-348-0928, 
ocs2000bt@gmail.com

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 
takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-
251-3800 

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális áron. 
www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-
20-259-63-19

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
Tel.: 06-20-9777-150

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes kiszál-
lás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigete-
lés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. 
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-
30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illeszté-
sét, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és 
szigetelését 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. (Fo-
garasi sarok) 

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással és bútormozga-

tással. Tel: 06-30-422-1739

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőre-
pedés, duguláselhárítás azonnal. Min-

den 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

KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELT KÉMÉNY 
építés, kondenzációs kazánok bekötése, 

szakvélemény ügyintézés.  
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-680-6814.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

sel. Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. 

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… 
szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓ minden megrendeléshez! 

Zuglói redőnyös. 
Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043

ÉLETJÁRADÉK! Anyagi segítségre szoruló 
nyugdíjasokkal, mint zuglói magánsze-

mély, ügyvéd által elkészített életjáradéki 
szerződést kötnénk. Elérhetőségem: 06-

20-777-25-67

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

2018. I. FÉLÉVI MEGJELENÉSEK ÉS LAPZÁRTÁK

Lapszám Hirdetési lapzárta Megjelenés

NYÁRI SZÜNET

APRÓHIRDETÉSI DÍJTÁBLÁZAT
Alap Kiemelt Kedvezmények

Kereteshirdetés-felvétel
infotv-hirdetés:

telefon:

06 (70) 681-0754

e-mail:

info@zugloimedia.hu

A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk!

4.                        február 14.                           február 22.

5.                        február 28.                           március 8.

6.                        március 14.                          március 22.

7.                        március 28.                          április 3.

8.                        április 11.                             április 19.

9.                        április 25.                             május 3.

10.                      május 9.                               május 17.

11.                      május 23.                             május 31.

12.                      június 6.                               június 14.

13.                      június 20.                             június 28.

15 szóig

2 300 Ft + áfa

15 szó felett

szavanként

+ 100 Ft + áfa

15 szó felett

szavanként

+ 200 Ft + áfa

15 szóig

4 600 Ft + áfa

5-10 megjelenés 10%
11-15 megjelenés 15%
16-22 megjelenés 20%

Apróhirdetés-felvétel:
(XIV., Pétervárad utca 3.)

hétfőn 12-16 óráig
szerdán 9-12 óráig

Zuglói nyugdíjasoknak az apróhirdetési árakból
20% kedvezményt biztosítunk.
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Az elmúlt három évben sok jó dolog 

indult el Zuglóban, remélem, hogy ezt  

a hagyományt is megőrizzük – mondta  

a III. Zugló Kupa megnyitóján Kará-

csony Gergely polgármester. – A jégko-

rong megtanítja a gyerekeket, hogy csa-

patban dolgozzanak egy közös célért, és 

örüljenek egymás sikerének – emelte ki 

beszédében Tóth Csaba, Zugló MSZP-s 

országgyűlési képviselője.

Az U9-es tornán körmérkőzésekkel dőlt 

el, hogy idén melyik csapat viheti haza  

a vándorkupát. A serleget végül a Gepár-

dok nyerték, az Újpesti Torna Egylet 

(UTE) ezüstérmet, a Sportországi Cápák 

bronzot szereztek, a KSI csapata pedig  

a negyedik lett. A Gepárdok kapusa, Abo-

nyi Donát azt mondta, imádta a verseny 

minden percét, de a legjobb, hogy a vi-

ták ellenére is kiváló csapatot alkotnak. 

Társa, Veres Benjamin szerint sokat fej-

lődik az, aki jégkorongozik. Neki a kor-

csolyatudása és a reflexei lettek jobbak. 

A január 27-i tornán elismerésben része-

sítették a legjobb csatárt (Héger Tamás 

– UTE), a gólkirályt (Aniot Bence – Gepár-

dok), a legjobb kapust (Abonyi Donát – 

Gepárdok), a legjobb hátvédet (Ferencz Lá-

zár – Sportországi Cápák), 

a fair play díjat pedig Kal-

már Boglárka kapta.  

Potos Rita

A Gepárdok nyerték a jégkorongtornát
A Gepárdok csapata nyerte a III. Zugló Kupát – a szombati tornán négy csapat mérte össze tudását a Bosnyák téri ideiglenes műjégpályán. 

A Magyar Kézilabda Szövetség 

Parasport Albizottsága idén már 

ötödik alkalommal rendezte meg 

a Közép-európai Liga csörgőlab-

dabajnokságot. A verseny helyszí-

ne a magyar csörgőlabda-váloga-

tott fő bázisának számító zuglói 

Neumann János Számítástechni-

kai Szakgimnázium tornaterme 

volt. (A csörgőlabda bázisa azért 

Zuglóban van, mert a sportág  

a vakok és gyengénlátók iskolájá-

ból toborozza az utánpótlását.)

A Közép-európai Ligát öt évvel ezelőtt 

a magyar és a szlovén szövetség kö-

zösen hozták létre annak érdekében, 

hogy a csapatok ne csak a világverse-

nyeken játsszanak tétmérkőzéseket.  

A torna Európában is egyedülálló, 

csak az északi államok rendelkeznek 

a közép-európaihoz hasonló ligával.  

A január 27–28-i zuglói eseményen  

a két rendező, illetve az állandó part-

nernek számító montenegrói és ro-

mán válogatottak mellett már Izrael és 

Nagy-Britannia is részt vett. Bodányi 

Levente szövetségi kapitány elmondta, 

hogy magyar szempontból a liga legfon-

tosabb célja a szeptemberi, lengyelor-

szági B csoportos Európa-bajnokságra 

való felkészítés. A magyar válogatott 

egy generációváltáson megy keresztül, 

a 2001-es Európa-bajnok gárdából már 

csak Orsós Zsolt és Bélafi Szilárd tagja 

az együttesnek, melléjük kell a tehetsé-

ges fiatalokat beépíteni a csapatba. 

– Nyolcfős a keretünk, akikből a szövet-

ségi kapitány mindig a legjobb hatot ne-

vezi az adott versenyre. Most azonban 

hárman is sérültek vagyunk, emiatt 

csak öten lehetnek ott a pályán – mond-

ta Orsós Zsolt.

Ez meg is látszott a csapat játékán, 

amely valamennyi B csoportos ellenfe-

létől, a britektől, az izraeliektől, a mon- 

tenegróiaktól kikapott, és csak a C cso-

portos románokat tudta megverni.

A Közép-európai Liga négyfordulós,  

a mostani, zuglói volt a második állomá-

sa. A csapatok áprilisban Ljubljanában, 

majd júniusban ismét a Neumannban 

találkoznak. Az első két helyezett au-

tomatikusan az elődöntőbe jut, a 3–6. 

helyezettek pedig keresztben játszanak 

majd a másik két döntős helyért. A ma-

gyar csapatnak már csak ez utóbbira van 

reménye, de a hatba ke-

rüléshez is erős formaja-

vulásra lesz szükségük.

Riersch Tamás

A generációváltásban bíznak
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