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 A trónörökös szobra
1905-ben készült el, a nagyközönségnek 

csak 1907-ben mutatták be, és végül 

1908-ban került véglegesnek szánt he-

lyére Rudolf trónökös szobra a Városli-

getben. 1919-ben a Tanácsköztársaság 

már megvált volna tőle, de egészen 

1949-ig maradhatott a Ligetben. Évtize-

des kitérők után végül 1995-ben állítot-

ták fel újra Budapesten.               7. oldal

 Új rendőrkapitány
Dr. Váradi Attila rendőr alezredes vál-

totta szeptember elején a kerületi kapi-

tányság élén Dr. Dragon Sándort. Az új 

kapitányt a Budapesti Rendőr-főkapi-

tányság vezetője, Bucsek Gábor rendőr 

vezérőrnagy mutatta be ünnepi állo-

mánygyűlésen. Dr. Váradi Attila szemé-

lye a BRFK szerint garancia az eddigi jó 

eredmények javítására.               13. oldal

21. nyárbúcsúztató
Több mint két évtizede hagyomány Zug-

lóban, hogy az önkormányzat augusztus 

utolsó hétvégéjén vidám, egész napos 

szabadtéri nyárbúcsúztatót tart a Füre-

di úti lakótelepen. Az idei rendezvényen  

a programok között helytörténeti kiállí-

tás is szerepelt. A Rákosfalva történetét 

bemutató tárlat ugyanis a városrész meg-

alapításának 145. évfordulójára meghir-

detett emlékév nyitórendezvénye is volt 

egyben. A Cserepesháznál megrendezett 

nyárbúcsúztatón az idén is színes mű-

sorok, előadások, szórakoztató játékok  

és vetélkedők várták a zuglói és környék-

beli családokat.                           11. oldal

A még zuglói önkormányzati működte-

tésben lévő köznevelési intézmények-

ben 8012 általános iskolás és 1958 kö-

zépiskolás tanuló kezdte meg a tanévet, 

amely a pedagógusok, a szülők és az 

önkormányzat számára is izgalmasnak 

ígérkezik. Január 1-jétől ugyanis már 

nem a települési önkormányzatok mű-

ködtetik az iskolákat. hanem a Kliken 

keresztül az állam. Azaz a 2013. január 

1-jén már átvett fenntartási feladatok 

mellett a működtetést is átveszik az 

önkormányzatoktól. Karácsony Ger-

gely polgármester a közeljövőről azt 

mondta: az oktatási rendszer újra nagy 

változásokon megy keresztül, amelyek 

hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok.  

A polgármester hozzátette: az önkor-

mányzatnak jelen helyzetben az a lehető-

sége marad, hogy továbbra is magáénak 

érezze az oktatási intézményeket, s hogy 

minden lehetséges eszközzel, így például 

az eredmények elismerésével támogassa 

az iskolák működését. Karácsony Ger-

gely kiemelte: a kerület 2016-ban csak-

nem 180 millió forintot költött az isko-

lák felújítására, és több komoly projekt 

még most is fut. Ezek olyan feladatok, 

amelyek hozzá tartoznak a működtetés-

hez. – Reméljük, az új gazda jó gazdája 

lesz majd az intézményeinknek – tette 

hozzá a polgármester.                     3. oldal
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Ingyenes zenei 
tehetséggondozás

Szolmizálás, tapsolás, dobolás, éneklés – 

ezek várják a nagycsoportos óvodásokat 

a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai 

Egyesület tehetséggondozó foglalkozásain. 

A szeptembertől decemberig tartó progra-

mon a Kodály-módszer szerint foglalkoznak 

a kicsikkel. 

 Rusai Ágoston még csak kiscsoportos volt, 

amikor az óvónők felfigyeltek arra, hogy szé-

pen énekel, ám a kisfiú alig több mint egy 

éve kezdett el komolyabban foglalkozni a ze-

nével. Olyannyira lelkes, hogy bátyja érdek-

lődését is felkeltette, aki már szolfézsra is 

beiratkozott, később pedig gitározni szeret-

ne. A most induló tehetséggondozó képzésen 

csaknem harminc gyerekkel foglalkozik majd 

a zenepedagógus. Ágoston és édesanyja is 

nagyon örült ennek. – Nagyon meglepett, 

amikor szóltak az oviban, hogy van egy ilyen 

lehetőség. Kulcsfontosságúnak tartom a ze-

nei nevelést, mert az érzelmi és értelmi in-

telligenciát is fejleszti, valamint segíti a szo-

cializálódást is – fejtette ki lapunknak Firisz 

Andrea, Ágoston anyukája. 

 Négy hónapon keresztül hetente egyszer, 

két csoportra bontva foglalkozik az ovi-

sokkal Szedlacsek Katalin zenepedagógus, 

Kokas Klára zene-mozgás programvezető. 

– Szeptemberben felmérjük a gyerekek hal-

lását, ritmusérzékét, majd a 30 perces órá-

kon játékos feladatokon keresztül tanulnak 

a kicsik. A gyerekek megnevezik, eléneklik 

és hangszereken el is játsszák a hangokat, 

dallamokat – magyarázta Katalin. 

 A program ingyenes, az önkormányzat 

száz százalékban (400 ezer forint) finanszí-

rozta. – Óvodás korban tehetségígéretekről 

beszélhetünk. Hiszem, hogy minél hamarabb 

fel kell karolni ezeket a gyerekeket, ezért 

is kértem a testületet, hogy támogassuk  

a szervezetet – mondta Sokacz Anikó civil és 

nemzetiségi tanácsnok.           Potos Rita

A futás ünnepe

Szeptember 4. a futás ünnepe volt Zuglóban, 

köszönhetően az Adidas sportszergyártó 

vállalatnak, mely első ízben rendezett fu-

tónapot a Mogyoródi úti sporttelepen és  

a Rákos-patak partján. Az Adidas és Zugló 

kapcsolata azonban korábban kezdődött. 

Egy évvel ezelőtt ugyanis az Adidas egy lát-

ványos futóversenyt rendezett a felújított 

margitszigeti futópályán. A District Battle 

Run lényege az volt, hogy mely kerület képes 

a legtöbb kilométert produkálni. A versenyt 

39 résztvevővel és 424 lefutott kilométerrel 

Zugló nyerte. A nyeremény pedig egy egy-

millió forintos sporttámogatás volt. Ebből 

az összegből valósult meg a szeptember 

4-i futónap, melyben partnerként a Zuglói 

Sport- és Rendezvényszervező Kft. is részt 

vett, és amely közel 150 embert mozgatott 

meg. A résztvevők között volt többek között 

a kétszeres világbajnoki ezüstérmes egyko-

ri öttusázó Császári Attila is, aki az Adidas 

magyarországi leányvállalatának sport-  

és marketingigazgatója, aki évtizedek óta 

Zuglóban lakik.     Riersch Tamás

Felállványozott iskolakapun lép-

hettek be szeptember elsején  

a diákok a Móra Ferenc Általános 

Iskolába. Az intézményben épület- 

energetikai fejlesztés folyik. 

A beruházás célja az épület hőveszte-

ségének csökkentése, valamint a nyí-

lászárók, a szigetelés és a hőleadók 

korszerűsítése, azok élettartamának 

növelése, mindezek által pedig a vá-

sárolt földgáz mennyiségének és  

a károsanyag-kibocsátásnak a csök-

kentése, illetve a költségmegtakarí-

tás. A kivitelezés csaknem 300 millió 

forintba kerül, amihez mintegy 244 

millió forintnyi támogatást nyújt az 

EGT Finanszírozási Mechanizmus. A 

fejlesztés során napelemes rendszert 

és intelligens épületfelügyeleti rend-

szert is telepítenek, valamint a hőszi-

getelések mellett szabályozhatóvá te-

szik a fűtési köröket és a radiátorokat.  

Az intézményben 278 darab nyílászá-

rót cserélnek ki korszerű darabokra. 

A munkálatok augusztus 8-án kez-

dődtek, és december 31-ig tartanak, 

tehát a tanév első félévét majdnem 

végig érintik. Az építési területet min-

denhol elkerítették, a felállványozott 

részre és a felvonulási területre nem  

juthat be diák.        fkk

Fejlesztés és renoválás a Mórában

A Zuglói Filharmóniánál hagyomány,  

hogy fúvószenekara tavasszal és ősz-

szel, két-két alkalommal térzenét ad.  

A Makovecz Pál vezényelte fúvósze-

nekar a szokásoknak megfelelően 

könnyedebb hangvételű, dallamos ze-

neművekkel szórakoztatta a Bosnyák 

téren megjelent mintegy 200 fős kö-

zönséget. Az előadásokon felcsendült 

többek között Dmitrij Kambalevszkij 

egyik legkitűnőbb zenekari darabja, 

a Romain Rolland regényéből készült 

Colas Breugnon című opera nyitánya,  

Johan de Meij  J. R. R. Tolkien A Gyűrűk 

Ura című trilógiáján alapuló I. (Gan-

dalf) szimfóniája, Leroy Anderson The 

Trumpeters Lullaby trombitadarabja. 

Ez utóbbi szólójátékát a szatmárnéme-

ti Higyed János Bence, a Zuglói Szent 

István Király Konzervatórium trombi-

ta főszakos diákja, „az év rézfúvósa” 

adta elő. A rendezvényen felhangzott 

továbbá Jean Sibelius Impromptus, 

Jacob de Haan: Diogenes és Arturo 

Marquez Danzon című zeneműve is.

Az előadások műsorvezetője Zelinka Ta-

más zenetanár volt, aki a felkonferáláson 

túl játékkal színesítette a térzene prog-

ramját. A műsorvezető a darabok közöt-

ti szünetekben zenei kérdéseket tett fel  

a közönségnek. A helyes válaszadók a fi-

atal zuglói tehetségek Zenélő Zugló című  

CD-jét kapták jutalmul.                 PaD

Térzene a Bosnyákon
A Zuglói Filharmónia fúvószenekara szeptember első és második hét-

végéjén Makovecz Pál vezényletével térzenét tartott a Bosnyák téren. 

A koncert szólózenésze, „Az év rézfúvósa” Higyed János Bence volt.
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A Munkácsy Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolában példá-

ul mindjárt egy rendhagyó eseménnyel: 

a Csáktornya parki iskola diákjai az ün-

nepségre egy modern, udvari sportpályát 

kaptak. Losonczy Julianna igazgatónőtől 

megtudtuk, a pálya építését a szülők 

kezdeményezték, akik az adójuk 1%-át 

ajánlották fel erre a célra. Az így összejött 

körülbelül 1,6 millió forin-

tot azért, hogy még a nyáron 

megépülhessen a pálya, az 

önkormányzat egészítette ki. 

Hagyományosan a kerületi 

tanévnyitón díjazták az elő-

ző tanév legjobb pedagógusait és diák-

jait. A Szent István Gimnázium dísz-

termében Emmi-miniszteri elismerő 

oklevelet kapott a Liszt Ferenc Általá-

nos Iskola két pedagógusa, Kutasné Bi-

hácsi Györgyi és Csuporné Szalay Éva, 

valamint a Szent István Gimnázium 

nyugalmazott iskolatitkára, Székelyné 

Farkas Zsuzsanna. Voglné Laszip Zita, 

a Széchenyi István Általános Iskola pe-

dagógusa pedig a Pedagógus Szolgálati 

Emlékérem kitüntetésben részesült. 

Hat tanuló kapta meg az Év Diákja dí-

jat, az Év Pedagógusa elismerést pedig 

hárman vehették át. 

A még zuglói önkormányzati működte-

tésben lévő köznevelési intézmények-

ben 8012 általános iskolás és 1958 kö-

zépiskolás tanuló kezdte meg a tanévet, 

amely a pedagógusok, a szülők és az 

önkormányzat számára is izgalmasnak 

ígérkezik. Január 1-jétől ugyanis már 

nem a települési önkormányzatok mű-

ködtetik az iskolákat, hanem a Kliken 

keresztül az állam. Azaz a 2013. janu-

ár 1-jén már átvett fenntartási felada-

tok mellett a működtetést is átveszik 

az önkormányzatoktól. A közeljövőről 

a polgármester azt mondta: az oktatá-

si rendszer megint nagy változásokon 

megy keresztül, amelyek hatásait még 

nem ismerjük.

– Pedagógusférjként és szülőként is tu-

dom, hogy minden tanévkezdet nehéz, 

izgalommal teli időszak – mondta Kará-

csony Gergely. – Az idei év még az eddigi-

eknél is izgalmasabbnak ígérkezik, mert 

a települési önkormányzatok a fenntartói 

jogkör után a működtetési jogkörüket is 

elveszítik, pedig a mi iskoláinkban a mi 

pedagógusaink tanítanak és a mi gyere-

keink tanulnak. Zugló mindig is híres volt 

az oktatásáról, országos intézmények, elit 

gimnáziumok, művészeti, sport- és zenei 

iskolák találhatók a kerületben, melyhez 

egy erős óvodai hálózat is csatlakozik, azaz 

A polgármester hozzátette: az önkor-

mányzatnak jelen helyzetben az a lehető-

sége marad, hogy továbbra is magáénak 

érezze az oktatási intézményeket, s hogy 

minden lehetséges eszközzel, így például 

az eredmények elismerésével támogassa 

az iskolák működését. 

– Mi ezen leszünk, ezért nemcsak a pe-

dagógusnapokon és a tanévnyitókon, 

hanem egész évben figyelni szeretnénk 

majd a pedagógusainkra és a diákja-

inkra. Ezt jeleztük a tankerület-igazga-

tónak is, aki szintén partnerként állt 

hozzá ehhez a kérdéshez. Mivel Zuglót 

fenntartói és működtetői szinten ösz-

szevonták a XIII. kerülettel, először azt 

szeretnénk elérni, hogy a tankerület 

vezetése Zuglóban legyen, innen irá-

nyítsák a két kerület iskoláit. Hosszú 

távon pedig azt szeretnénk elérni, hogy 

az iskolák azon a színvonalon működ-

hessenek majd, amely színvonalon mi 

működtettük őket. 

Karácsony Gergely kiemelte: a kerület 

2016-ban több mint 180 millió forintot 

költött az iskolák felújítására, és több 

komoly projekt még most is fut. Ezek 

olyan feladatok, amelyek hozzátartoz-

nak a működtetéshez.  

– Reméljük, az új gazda jó gazdája lesz 

majd az intézményeinknek – tette hoz-

zá a polgármester.          Riersch Tamás

Fókusz

Szeptember 1-jén reggel 8 órakor immár 145. alkalommal csöngettek be Rákosfalván. A jubileumi tanévet az Álmos Vezér Gimnázium és  

Általános Iskolában sok-sok vendéggel és egy látványos műsorral köszöntötték. Természetesen nemcsak az Álmosban, hanem valamennyi 

iskolában elindult az új tanév. 

Zugló nemcsak a legnagyobb 

tankerület, hanem a legjobb is. 

Intézmény Bruttó összeg

Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 12 770 442

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola  9 229 899

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola    5 347 528

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola  3 599 151

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 235 205

Herman Ottó Általános Iskola     4 028 775

Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola  6 682 090

Jókai Mór Általános Iskola  8 139 731

Kaffka Margit Általános Iskola    11 124 336

Liszt Ferenc Általános Iskola  5 746 857

Móra Ferenc Általános Iskola   2 225 779

Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I.  22 070 600

Németh Imre Általános Iskola   11 933 715

Széchenyi István Általános Iskola   2 182 920

Szent István Gimnázium  4 182 462

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola   6 021 307

Teleki Blanka Gimnázium    3 700 069

Városligeti Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 10 823 729

Zuglói Arany János Általános Iskola és A.M.I.  13 261 997

Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó   4 852 830

Zuglói Hajós Alfréd K.T.NY. Általános Iskola    17 670 360

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ   2 639 752

Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola  20 366 203

Mindösszesen:    188 835 736

188 millió forintos felújítás a kerületi iskolákban
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Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
polgármesteri hivatali fogadóórájára előzetes bejelentke-
zés az alpolgármesteri irodán, a 06-1- 872-9457 telefon-
számon. Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian- 2/ címen. 

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Rozgonyi Zoltán
polgármesteri hivatali fogadóórájára előzetes bejelentke-
zés az alpolgármesteri titkárságon, a 06-1-872-9228-as 
telefonszámon és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

 Jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Sápi Attila • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Minden hónap első hétfőjén, telefonos időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30- 987-4011 • e-mail: barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • PM

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

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

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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70- 436-0763 • e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri 
titkárságon, a 06-1-872-9228-as telefonszámon 
és a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen.

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok 
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest 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 meghirde-
tett ingatlanok listája megtekinthető a http://
www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos ol-
dalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 
Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad 
u. 11-17.).

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára  
szolgáló helyiségek, 
telkek)

PÉNTEK

Ingatlangazdálkodási 
Osztály 08.00-10.00
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

—

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

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

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

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési  
Osztályvezető

 

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási 
Osztályvezető

október 3., november 2.

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos október 5. 

Várbíró András Ingatlanüzemeltetési  
Osztályvezető     

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

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

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



5Zuglói Lapok    2016. szeptember 8.    Önkormányzat

Mi az a ZETI?

– A ZETI, vagyis a Zuglói Energiaha-

tékonysági Iroda egy olyan hely, ahol 

a kerület lakói energiahatékonysági 

kérdésekben szakértőktől kaphatnak 

díjmentesen felvilágosítást – tájékoz-

tatott Gulyás István építészmérnök, 

épület-energiahatékonysági szakértő, 

a ZETI irodavezetője. Kiemelte: olyan 

megoldások kidolgozásában segítenek, 

amelyekkel energiát, ennek nyomán 

pedig pénzt lehet megspórolni.

– Az irodát Zugló Önkormányzata, va-

lamint a Budapesti és Pest Megyei 

mérnöki Kamara hozta létre – ma-

gyarázta az irodavezető, hozzátéve: 

a Mérnöki kamara garancia arra, 

hogy az irodát felkeresőket jól kép-

zett szakemberek fogadják, akiktől 

a világítás-korszerűsítéshez, nyílás-

zárócseréhez, épületszigeteléshez 

és fűtés-korszerűsítéshez egyaránt 

kérhető tanács, de segítenek az árnyé-

kolási, szellőzési, épületszigetelési és 

fűtés-korszerűsítési problémák meg-

oldásában is. Az érdeklődők felvilágo-

sítást kaphatnak továbbá a megújuló 

energiákkal kapcsolatos lehetőségek-

ről, az energiahatékonysági okos megol-

dásokról, az épületautomatizálás meg-

valósításáról. Ezenfelül tippeket adnak  

a magas energiahatékonyságú háztar-

tási gépek beszerzéséhez és az energia-

takarékos életvitel megvalósításához.

A június második felében meg-

nyitott iroda szeptembertől már 

hetente két napon, kedden és 

csütörtökön 15 és 18 óra között 

fogadja az ügyfeleket. A zug- 

lóiak energiahatékonysággal kap-

csolatos kérdéseiket a zeti@zuglo.hu 

 e-mail-címre küldhetik el. 

– Hamarosan elérhetők lesznek  

a lakosság számára kiírt energetikai 

pályázatok. Irodánk ezek megismerésé-

ben, értelmezésében tud majd segíteni 

a zuglóiaknak. Emellett napokon belül 

elindítunk egy Facebook-oldalt, ame-

lyen az energiahatékonysági pályáza-

tok iránt érdeklődők juthatnak hasznos 

információkhoz – ismertette Gulyás Ist-

ván irodavezető.                    Papp Dezső

Egyre több zuglói fogalmazza meg ezt a kérdést, miután 
a Bosnyák téri üzletsor egyik helyiségének homlokzatán 
megpillantja ezt a feliratot, vagy az interneten szörfözve 
találkozik a mozaikszóval. 

– Szolgáltatásunk minden 

zuglói lakos és vállalkozás 

számára ingyenes – hangsú-

lyozta az irodavezető. 

A programhoz tíz háziorvos 

csatlakozott, ők vérnyomás- és 

vércukorszintmérőket kaptak.  

Az eszközöket azok a zuglóiak 

használhatják, akiknél kimutat-

ták, hogy hajlamosak valamilyen 

betegségre. 

A gépeket egy, a Zuglói Egészségmeg-

őrző Modellről (ZEM) és a webes felü-

letről szóló tájékoztatón kapták meg 

az orvosok szeptember elsején. A ke-

rületben a keringési rendszer beteg-

ségei, a daganatos megbetegedések és 

a légzőszervi betegségek miatt halnak 

meg a legtöbben, így ezekre kiemelt 

figyelmet fordítanak a programban.  

Az eszközöket ingyen használhatják 

azok a rendszerhez csatlakozó, regiszt-

rált zuglóiak, akiknél kimutatták, hogy 

hajlamosak valamilyen betegségre.  

A gépek alkalmasak arra, hogy auto-

matikusan továbbítsák a mért értéke-

ket. Ehhez nem szükséges semmiféle 

otthoni számítógépes szoftver, az esz-

közök az orvosok által használt rend-

szerbe küldik az adatokat. 

A programon Karácsony Gergely polgár-

mester azt mondta: egyre nehezebb meg-

tartani a háziorvosokat, ezért a képviselő- 

testület nemrégiben elvi döntést hozott 

arról, hogy csökkentik a terheiket, újra-

gondolják a háziorvosi rendszert, az ösz-

tönzést. – A programmal az a célunk, hogy 

minden zuglói figyeljen oda az egészségé-

re, a megelőzésre akkor is, ha nincs pana-

sza – fogalmazott a polgármester. 

Dr. Révai Tamás, a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat igazgató főorvosa nemes ügy-

nek, széles körű, jól szervezett együtt-

működésnek nevezte a ZEM-et. Dr. Var-

ga Péter képviselőként, háziorvosként 

és az egészségügyi bizottság elnökeként 

hangsúlyozta, hogy a kerületben min-

dig fontos volt az egészségmegőrzés, 

ezentúl pedig már nem csak kampány-

szerű szűréseken vehetnek részt a zug-

lóiak. Dr. Nagy András Csaba, az Uzsoki 

Utcai Kórház kardiológiai osztályának 

főrovosa pedig megköszönte a csatla-

kozó háziorvosoknak, hogy támogatják  

a programot.                   Potos

Újabb állomásához érkezett a Zuglói Egészségmegőrző Modell

A ZEM-hez csatlakozott háziorvosok:
Dr. Tili Edina • Dr. Pecze Károly • Dr. Szilágyi Eszter • Dr. Kiss Irén • Dr. Hámori Katalin • 
Dr. Barna Zoltán • Dr. Varga Péter • Dr. Tóth Szabolcs• Dr. Dobos Márta • Dr. Braun Edina

KÖZLEMÉNY

Hajdu Flórián alpolgármester tájékoztatja  
a 3. számú egyéni választókerület lakosait, 
hogy esetleges problémáikkal és kéréseikkel fel-
kereshetik saját fogadóóráján és elérhetőségein.
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Tóth Csaba: Célegyenesben a Mundo előkészítése

– Nyár elején tisztújító kongresszust tar-

tott az MSZP, milyen szerepet kapott  

a pártban?  

– Én vagyok az egyetlen, akit frakcióveze-

tő-helyettesként újraválasztottak. Csakúgy, 

mint korábban, elsősorban  gazdaságpoliti-

kával foglalkozom. Emellett továbbra is én 

vagyok a parlament gazdasági bizottságá-

nak egyik alelnöke is. 

– Az eltűnt képviselőjük, Sápi Attila man-

dátuma január 22-én megszűnik, kit indí-

tanak a helyére? 

– Korai gondolkodni ezen. Az időközi válasz-

tást csak április végére írhatják ki, másrészt 

nem tudjuk, mi történt, történt-e egyáltalán 

vele valami. Még mindig bízunk abban, hogy 

addig előkerül, és folytatja a munkáját. 

– Szeptember 12-én indul a parlamenti 

ülésszak is, Zugló országgyűlési képvi-

selőjeként milyen kérdésekben képviseli 

majd a kerületet?

– Minden kormányzati projekttel foglalkozni 

akarok, amely érinti a kerületet. Továbbra is 

ilyen a Városliget és a Thököly úti gyorsvilla-

mos ügye, valamint a Puskás-stadion újjáépí-

tése, amellyel kapcsolatban már most látjuk  

a problémákat. 

– Februárban a Fővárosi Közgyűlés eldön-

tötte, hogy mégsem épül meg az Újpalotát 

és a Keleti pályaudvart összekötő villa-

mospálya, ön mit tud még tenni? 

– Újra kérdéssel fordulok ez ügyben az ál-

lamtitkárhoz és az illetékes miniszterhez, 

hiszen amikor utoljára rákérdeztem náluk, 

még megnyugtattak, mindenképpen megva-

lósul a gyorsvillamos, a kormány biztosítja 

rá a forrást. Már a közbeszerzést is kiírták 

a tervezésre, amikor a fővárostól ellentétes 

hírek jöttek.  Valamilyen módon szükséges 

fejleszteni ott a kötöttpályás közlekedést.  

Annál is inkább, mert úgy tűnik, célegyenes-

be fordul a Mundo ügye. 

– Januárban még arról volt szó, hogy a pro-

jektgazda, az Echo Investment kihátrált  

az építkezés mögül, hogyan lesz mégis  

városközpont a Bosnyákon?  

– Év elején az Echo tulajdonosi struktúrájá-

ban történt változás, új befektetőkhöz került 

a cég. Az új tulajdonosok pedig úgy gondol-

ták, a Mundo-projektet nem megvalósítják, 

hanem értékesítik. Úgy tűnik, már meg is van 

a vevőjelölt, fél éve folynak a tárgyalások,  

a két fél megállapodásközeli helyzetben van. 

Valószínűleg a szeptemberi testületi ülésre 

már be is megy egy előzetes szándéknyilatko-

zat arról, hogy az önkormányzat milyen for-

mában tudna együttműködni a vevővel. Ha 

a háromoldalú megállapodás létrejön, meg-

történik a vásárlás. Egy ilyen vevő pedig mi 

másért venne meg egy projektet, mint hogy 

megvalósítsa?! Ha minden jól megy, akár ta-

vasszal elindulhat az építkezés. Ez pedig ké-

sőbb magával hozhat egy komplex fejlesztést, 

amibe a piac felújítása is beletartozhat. 

– A Liget-projekt kapcsán most mit képvi-

selnek, hiszen az MSZP-frakció is megsza-

vazta áprilisban, hogy Karácsony Gergely-

nek együttműködési megállapodást kell 

kötnie a Városliget Zrt-vel? 

– Ugyanazt, mint eddig. Támogatjuk azt, 

hogy a Városligetet mint kiemelt közparkot 

újítsák fel, és bővítsék azokat a lehetősége-

ket, amelyek a kikapcsolódást, a sportolást 

segítik elő. Továbbra sem értünk viszont 

egyet azzal, hogy óriási épületekkel zsúfol-

ják tele a területet. Az együttműködési meg-

állapodást sokan félreértették, többek között 

Karácsony Gergely is. Azzal a szavazattal 

mi nem azt mondtuk, hogy mindenféle fel-

tétel nélkül támogatjuk a Liget-projektet.  

A testületi döntés arról szólt, hogy képvi-

selők felhatalmazzák a polgármestert, tár-

gyaljon a Városliget Zrt.-vel. 

– Volt már egyeztetés a két fél között?  

– Tudtommal kétszer-háromszor is. Sok 

mindent kértünk, amit be akarunk építeni 

a projektbe. Ilyen például a Liget a ligeten 

túl elnevezésű elem, ami arról szól, hogy a 

Városliget felújításával együtt Zugló egyéb 

közterületeinek felújítására is biztosítson 

forrást a zrt. Erre tettek is ígéretet, csak  

a nagyságrendekben nincs még meg a közös 

nevező. Azt is el akartuk elérni, hogy Zugló-

nak érdemben legyen beleszólása a tervek-

be.  Erre is nyitottak. 

– A polgármester először megvétózta ezt  

a testületi döntést, ettől függetlenül töret-

len a bizalom Karácsony Gergely és a zug-

lói MSZP-frakció között? 

– Azt a félreértést tisztáztuk. Természetes, 

hogy ha egyszer szövetséget kötöttünk, és  

a mi támogatásunkkal lett polgármester, ak-

kor együtt csináljuk végig. A választók aka-

rata szerint a testületben egyenlő arányban 

képviseli magát a jobb- és a baloldal. Ezért 

a jó döntések érdekében együttműködési 

kényszer van. Ha egy felelős képviselő egyet-

ért valamivel, és ugyanazt szavazza meg, 

mint az ellenzéki képviselő, az nem arról 

szól, hogy szövetséget kötöttek, csak az adott 

kérdésben az a kerület érdeke. Bízom abban, 

hogy szakmai kérdésekben végre mindenki 

Zugló érdekét fogja nézni. Nem múlhat el 

úgy megint egy-két év, hogy semmilyen fej-

lesztés nem indul el, mert egyéni politikai 

érdek miatt valaki blokkolja azt. 

– Van olyan beruházás, ami ezért nem  

valósult meg?

– A Rákosfalva park felújítása például azért 

rekedt meg, mert éppen akkoriban voltak  

a leghangosabbak a ligeti favédők, akik kö-

zött kerületi politikusok is feltűntek. A fide-

szes képviselők pedig azt mondták, ha ti ott 

véditek a fákat, mi itt. Ezért nem engedtek 

kivágni a területen egy kiszáradt fát. Emiatt 

újra kellett tervezni az egész projektet, de 

már folyik a közbeszerzés. Ugyanilyen a Cser-

tő park ügye.  Szerintünk le kell bontani az ot-

tani, használaton kívüli pavilonokat, de van, 

aki politikai okok miatt ragaszkodik ezekhez. 

Ennek a projektnek is most folyik az újrater-

vezése. A Thököly út–Varsó utca sarkán pedig 

lett volna egy nagyobb park és szökőkút, va-

lamint egy rövid szakasz sétálóutca-jelleget 

kapott volna, egy szép pavilonnal, kávézóval. 

Sajnos mindig vannak képviselők, akiknek 

nem fontos a fejlődés, a fejlesztés, ezért min-

dent elkövetnek, hogy ezeket az elképzelése-

ket megakadályozzák. Ennek a tervét is újra 

bevisszük a testület elé.  

– A bérlakás-építési program kapcsán van 

előrelépés?

– Azt éppen a polgármester úr vétózta meg. 

Az Angol utcai beépítetlen, önkormányzati 

telkeket akartuk hasznosítani. A területért 

cserébe az önkormányzat lakásokat kapott 

volna az ott épülő társasházakban.  Egy évig 

dolgoztunk a pályázati kiíráson, a bizottsá-

gok számtalanszor tárgyalták, majd a sza-

vazás után Karácsony Gergely megvétózta 

a döntést. Apróbb jogi észrevételei voltak, 

amivel nincs is baj, csak meg lehetett volna 

előbb tenni. Emiatt ugyanis megakadt az ösz-

szes többi projekt, például az Egressy út sar-

kán, illetve a Gizella és a Cserei utcában. Ezt 

is szeptemberben tárgyalja újra a testület.

– Fizetős parkolóövezetek mikor lehetnek 

a kerületben, hiszen költségvetési vita mi-

att januárban a testület nem támogatta az 

ehhez kapcsolódó előterjesztést? 

– A képviselők szakmailag nem megfelelő fel-

készültséggel estek neki a kérdésnek. Azok  

a számok, amikkel dobálóztak, teljesen meg-

alapozatlanok voltak, mert nem nézték végig, 

mit tartalmaz a költségvetés. Az egész érdem-

telen politikai vitává silányult érdemi szakmai 

vita helyett. Egy évet emiatt már elveszteget-

tünk, ami 600-700 millió forintos kiesést jelent 

Zuglónak. Nyáron újra tárgyalta a bizottság  

a kérdést, de felfüggesztették a határozatho-

zatalt. Remélem, még a szeptemberi ülés előtt 

születik döntés, és amikor újra a testület elé 

kerül a beterjesztés, már mindenki komolyan 

fogja venni, és a kerület érdekeit nézi. Ennek 

a beruházásnak mindenképpen meg kell való-

sulnia, hiszen nemcsak a kaotikus parkolási vi-

szonyokat oldaná meg, hanem a parkolóőrök 

jelenléte miatt az autófeltörések, lopások 

száma is csökkenne, amiben sajnos Zugló  

az elsők között van.       Forrai-Kiss Krisztina

Ismét megválasztották az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettesének Tóth Csabát, Zugló országgyűlési képviselőjét. 
A politikus újra fel akarja vetni a Thököly úti gyorsvillamos ügyét a parlamentben, de lapunknak azt is elmondta, tavasszal 
mégis elindulhat a Bosnyák téri városközpont építése.
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Rudolf trónörökös városligeti szobra

Az osztrák–magyar trónörököst, Rudolf ki-

rályi herceget és szeretőjét, Vetsera Mária 

bárónőt 1889. január 30-án holtan találták 

a Bécs melletti mayerlingi vadászlakban.  

A hivatalos jelentés szerint kettős öngyil-

kosság történt.

Magyarországot sokkolta a tragikus szen-

záció híre, ugyanis Ferenc József és Erzsé-

bet királyné magyarbarát fiához a honi 

közélet nagy reményeket főzött. 

Emlékhely közadakozásból
A köznyelvben Rezső királyfiként emlege-

tett trónörökös emlékét megörökítő szobor 

felállítását az Uránia Magyar Tudomá-

nyos Egyesület (UMTE) kezdeményezte.  

A szervezet egyik célja ugyanis az volt, hogy  

a főváros nagyobb közterein és a Városli-

getben a jeles személyeknek szobrot emel-

jenek. A Rudolf-emlékmű létesítésének leg-

főbb szorgalmazója Kaposi Molnár Viktor, 

az Uránia Egyesület alapító elnöke, a Vallás 

és Közoktatási Minisztérium államtitkára 

volt, aki korábban Trefort Ágoston minisz-

ter személyi titkáraként tevékenykedett.  

A szervezet tervét közadakozásból kívánta 

megvalósítani. Ehhez előbb megalakította 

a Rudolf-szoborbizottságot, majd miután 

a szoboremeléshez megkapta a királyi 

engedélyt, 1903-ban közzétette felhívását, 

amely nyomán rövid idő alatt összegyűlt 

az emlékhely létesítéséhez szükséges pénz. 

A szoborlétesítést a kultuszminisztérium 

is támogatta. A főváros pedig a felállítási 

helyet ingyen bocsátotta az egyesület ren-

delkezésére.

Szokatlan ábrázolás
Az egyesület öt szobrászművészt kért fel, 

hogy készítsen szobortervet. Közülük csak 

ketten – Istók János és Ligeti Miklós – nyúj-

totta be pályamunkáját. A bírálóbizottság 

egyikük tervét sem fogadta el, ezért kette-

jük között új pályázatot akartak hirdetni. 

Erre azonban nem került sor, mert Istók 

visszalépett, így Ligeti a bírálóbizottság 

módosító javaslatainak elfogadásával meg-

kapta a megbízást.  

Ligeti terve több tekintetben is eltért a 

kor szokásaitól. A trónörököst nem dísz-

ruhában, hanem vadászöltözékben ábrá-

zolta. A szobortalapzattal sem követte a 

hagyományokat. Rudolf szobrát egy szik-

lacsúcsra helyezte, amelynek hátsórésze 

szelíden emelkedett az orom felé, míg elül-

ső fele meredek szakadékként tátongott  

a trónörökös lába előtt. A lábazat homlok-

felületére helyezett felirat sem volt szokvá-

nyos. Ligeti címet és rangot mellőzve csak 

annyit írt rá, hogy Rudolf. 

Széchenyi gróf állt modellt
A szobor megmintázásánál gróf Széchenyi 

Viktor, a híres vadászíró, Széchenyi Zsig-

mond édesapja állt modellt, akinek nem-

csak testalkata, hanem állítólag a habitusa 

is nagyon hasonlított az elhunyt a trónörö-

köséhez. Ez vélhetően nagyban segítette 

Ligetit a figura megformálásában.

A készülő emlékművel rendszeresen fog-

lalkozott a korabeli sajtó. A Vasárnapi Ujság 

például 1905. szeptember 10-én arról szá-

molt be olvasóinak: „A szobormű vadász- 

öltönyben, fején tollas kalappal ábrázol-

ja a trónörököst, a mint fegyverét vállára 

akasztva, szemeit a körülte elterülő tájon 

legelteti. A pose természetes, az arcz kifeje-

ző, beszédes. Ilyennek ismerték a trónörö-

köst azok, kiknek alkalmuk nyilt a gyakori 

vadászkirándulások alkalmával közvetlen 

környezetébe juthatni.”

A király tetszését is elnyerte
Ligeti Miklós munkáját a nagyközönségnek 

1907 tavaszán a Nemzeti Szalon kiállításán 

mutatták be, az alkotás kismintája szinte 

mindenki tetszését elnyerte. A szobormin-

tát bemutatták Rudolf édesapjának, Ferenc 

Józsefnek is, akire nagy hatást gyakorolt 

annak életszerűsége. 

A 2 méter magas, Vukovárról származó 

fehér sziklatalapzaton álló 2,7 méteres 

bronzszobrot Rudolf trónörökös születésé-

nek 50. évfordulójára, 1908. október 12-én 

avatták fel a Városligeten átvezető Stefánia 

úton (ma Olof Palme sétány). A hely annak 

közelében volt, ahol Rudolf 1885-ben az Or-

szágos Általános Kiállítás fővédnökeként 

köszöntötte Ferenc Józsefet.  

Az avatóünnepségen jelen volt a király, az 

uralkodói család, a magyar kormány mi-

niszterelnöke és a miniszterei, Budapest 

főpolgármestere, közéleti személyiségek, 

művészek, tudósok és a főváros polgárai. 

Az ünnepségen beszédet mondott Ferenc 

József király, Molnár Viktor államtitkár  

és a főpolgármester. 

Lebontás és újraemelés
A Rudolf-emlékmű eltávolítása először 

1919-ben, a Tanácsköztársaság idején ve-

tődött fel, miután a millenniumi emlékmű-

ből kiemelték a Habsburg-királyok szobra-

it. A tanácshatalom bukása miatt azonban 

ekkor a szobordöntés elmaradt. 

A második világháborút követően, 1949-

ben a kommunista hatalom lebontatta 

Rudolf trónörökös emlékművét. Ligeti 

alkotása a Kiscelli Múzeum raktárába ke-

rült. Innen 1982-ben a Nagybereki Állami 

Gazdaság igazgatójának kérésére Balaton-

fenyvesre szállították, s mint vadászszob-

rot a mezőgazdasági üzem irodaháza előtt 

felállították. 

A rendszerváltást követően Zugló Önkor-

mányzata 1992. december 30-án döntött 

a szobor újbóli felállításáról. Erre 1995. 

december 14-én került sor. A Rudolf-em-

lékmű napjainkban a Városliget egyik 

eldugott pontján, az Olof Palme-ház oldal-

homlokzata melletti parkrészen látható.

Papp Dezső

A nyári szünet utáni első sétánk alkalmával a Városligetbe 
mentünk szobornézőbe. Itt ugyanis számos olyan mű van, 
amely a felállítása óta bekövetkezett politikai változások 
miatt már nem eredeti formájában látható, vagy csak a he-
lye van meg, mert a második világháború alatt elpusztult, 
illetve eltávolították és raktárba tették, esetleg beolvasz-
tották. Ezek közé tartozik a tragikus sorsú Rudolf trónörö-
kös emlékműve is, amelyet a Rákosi-érában elbontottak, 
majd Zugló Önkormányzata 1995-ben újra felállította. 
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Testvérvárosi programok 
az esélyegyenlőség jegyében

Zugló és testvérvárosai (Opava, Raci-

bórz, Veliko Trnovo, Csíkcsicsó, Alsórá-

kos és Berlin Steglitz-Zehlendorf) fogya-

tékosügyi intézményeinek szakemberei 

tanácskoznak az esélyegyenlőségről, az 

integrálásról szeptember 16-án a Civil 

Házban. Az előadásokon és beszélgeté-

sek kívül szűrővizsgálatok és kiállítások 

is várják az érdeklődőket. Másnap pe-

dig a Gasztrofesztiválon (Mogyoródi úti 

sportpálya) játékos feladatokon keresz-

tül mutatják be a fogyatékkal élő embe-

rek mindennapjait. Lesz kerekesszékes 

akadálypálya, vak darts, és a jelenlévők 

azt is megtudhatják, hogyan lehet egy 

kézzel tízórait készíteni.            Potos Rita

A fogyatékos és az egészséges emberek közötti távolság 
megszüntetése, egymás megismerése a céljuk azoknak 
a programoknak, amelyeket a Zugló testvérvárosaival 
együtt szervez a kerület.

2016. szeptember 16. 9.00–18.00 óráig
Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, Csertő park 12.)

ZUGLÓI ESÉLY-
EGYENLŐSÉGI

NAP

Egyenlő Esélyekkel 
Zuglóban és Európában

9.00: Polgármesteri köszöntő
9.30: Bemutatkozik a Route4You
10.00: „EGYENLŐ ESÉLYEKKEL ZUGLÓBAN ÉS 
EURÓPÁBAN”
Konferencia és kerekasztalbeszélgetés

Témakörök:
Az integrált és a speciális (szegregált) oktatás hely-
zete – lehetőségek és kihívások
A fogyatékkal élők munkavállalási lehetőségei
Mit nyújtanak az EU-s programok a fogyatékkal 
élők számára?

Résztvevők:
Zugló és testvérvárosai (Opava /CZ/, Racibórz 
/PL/, Veliko Trnovo /BG/, Csíkcsicsó /RO/, Alsórá-
kos /RO/, Berlin Steglitz-Zehlendorf /D/) szakem-
berei

Zuglói fogyatékosügyi intézmények: Vakok 
Iskolája; Vakok Állami Intézete; Mozgásjavító Álta-
lános Iskola; dr. Török Béla Általános Iskola; Zuglói 
Benedek Elek EGYMI; Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-Magyarországi Regionális Egyesülete.

A programot az Európai Bizottság támogatja.   

Zuglói Kulturális 
Esélyegyenlőségi Fesztivál

A Zuglói Mozgássérült Szervezet és az 
Egyenlő Eséllyel Kulturális-Szociális-
Hagyományőrző Alapítvány szervezésében

14.00: Polgármesteri köszöntő
14.10: Roll Dance – kerekesszékes tánccsoport
14.25: Harza Márk – kerekesszékes versmondó
14.30: Napsugár Jeltánc
14.45: Hrisafis Gábor – artista bohóc
15.00: Speciális divatbemutató
15.15: Dévai Katalin (harmonika) – Czebe Iván 
(énekes) – Páva János (énekes)
16.00: Szíj Melinda – Megasztár-döntős énekesnő
17.00: László Attila – „Csillag-születik”-győztes 
énekes

Kísérő programok: 
Uzsoki-modell – prevenciós szűrővizsgálatok, 
egészséges ételek
Ékszerkiállítás
Kényelmes cipő kiállítás
– és még sok meglepetés

Fővédnök: 

Karácsony Gergely 
Polgármester 

Védnökök: 

Szabó Rebeka
Alpolgármester 

 

Rozgonyi Zoltán
Alpolgármester 

 

Raduly József
a Magyar Kultúra Lovagja

VALAMENNYI PROGRAM INGYENES.       MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

HELYISÉGBÉRBEADÁS

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, 
Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. 
kerület, Pétervárad utca 2.) . Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA
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Egressy út 73/C fsz. 1. 31900/6/A/1 37 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 59.200 171.376 2016.08.31. 2016.09.14.

Erzsébet kir. útja 11. 31635/2/A/24 35 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 58.000 71.174 2016.08.31. 2016.09.14.

Kacsóh P. út 7.  
(Borostyán u. 8)

29759/4/A/1 130 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 123.500 1.759.677 2016.08.31. 2016.09.14.

Kassai tér 17. 29977/21 98 üzlethelyiség összközműves 153.300 3.153.567 2016.08.31. 2016.09.14.

Kassai tér 17. 29977/21 9 üzlethelyiség
villany, víz, 
csatorna, 
távfűtés

20.700 150.414 2016.08.31. 2016.09.14.

Kassai tér 18. 29977/21 106 üzlethelyiség összközműves 148.400 2.013.322 2016.08.31. 2016.09.14.

Kövér Lajos u. 44. 31851/3 48 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 76.800 1.707.005 2016.08.31. 2016.09.14.

Mogyoródi út 73/A 31903/7/A/74 51 iroda villany, víz, 
csatorna, gáz 79.000 185.000 2016.08.31. 2016.09.14.

Róna u. 143.  
(Bosnyák utca 1/A)

31837/0/A/31 65 raktár villany, víz, 
csatorna, gáz 88.000 1.318.528 2016.08.31. 2016.09.14.

Stefánia u. 39. 32539/15/A/17 63 üzlethelyiség villany, víz, 
csatorna, gáz 126.000 1.444.105 2016.08.31. 2016.09.14.

Vezér u. 47. 39470/66/A/166 74 iroda
villany, víz, 
csatorna, 
távfűtés

110.000 262.080 2016.08.31. 2016.09.14.

Alsórákos

Opava

Csíkcsicsó

Racibórz

Veliko Trnovo

Berlin Steglitz-Zehlendorf
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A magánszemélyektől 2012-ben besze-

dett kommunális adó visszafizetését 

a képviselő-testület tavaly áprilisban 

életbe lépett határozata tette lehetővé. 

Az adóhatóság 2016. június 30-ig összesen 

37 788 határozatot hozott és 29 352 túlfi-

zetés-visszautalási kérelmet intézett el. 

Ebből az idei év első fél évében 9678 dön-

tés született és 8838 igénylés lett rendezve. 

Az adóhatóság ezen túlmenően folyama-

tosan rendezi a hátralékos adóalanyok 

számláit, illetve az időközben elhunytak 

befizetéseinek a visszafizetését. Ez utóbbi-

ak adótúlfizetését örököseik kapják meg. 

Jelenleg Zugló kommunálisadó-számláján 

82 millió 105 ezer forint túlfizetés van.

A befizetett kommunális adójukat az 

idén 434-en a zuglói rászoruló gyerme-

kek részére, míg 277-en iskolatámoga-

tásra ajánlották fel.       PaD

A kommunális adóról
A polgármesteri hivatal az idén is kiemelt feladatként ke-
zelte a kommunális adó ütemezett visszafizetését. Az első 
fél évben az adóhatóság 9678 határozatot hozott és 8838 
túlfizetés-visszautalási kérelmet intézett el. Ez az adóosz-
tály nyolc dolgozójának jelentett többletfeladatot.

Utalások száma 2016. január 1. és június 30. között

Utalás típusa Darab Összeg (e Ft)

Bankszámlára utalás 6534 98 043

Ebből

Zuglói gyermekek támogatási alapja 434 5856

Zuglói iskolák támogatási alapja 277 4081

Lakcímre utalás 2304 33 581

Összesen 8838 131 624

Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Zuglói Közbiztonsági non-profit 
Kft. Munkájuknak köszönhetően 20 db új térfigyelő kamera lett üzembe helyezve 
a kerületben, megerősítésre került Zugló 24 órás rendészeti ügyelete, számos 
intézmény vált biztonságosabbá, beindították a Szomszédom a rendőr! progra-
mot, és országosan is egyedülálló prevenciós programjaikkal mintegy kilenc-
száz gyermeket értek el közel egy év alatt. A részletekről Kovács-Csincsák Lász-
ló ügyvezetőt kérdeztük.    

Kezdjük a legaktuálisabbal. A hetekben kerül átadásra a megújuló Bosnyák téri 
térfigyelő rendszer. Miben újult meg az ott működő rendszer? 

Egyfelől a meglévő kamerák adatátviteli hálózatának modernizálása történt meg, amely-
nek köszönhetően javult a kameraképek minősége, másrészről a rekonstrukció során a 
már meglévő 8 db kamera mellett további 8 db Full HD-kamera került telepítésre, ezáltal 
már összességében 16 db térfigyelő kamera működik a téren. 
A fejlesztés során bővült a kamerák által megfigyelt terület, ezáltal a közbiztonsági 
szempontból kifejezetten kritikus pontok áttekinthetőbbé váltak. Összességében 
elmondható, hogy az ott közlekedő járművek és gyalogosok számára biztonságo-
sabb lett a tér. 
Az újonnan átadásra kerülőkkel együtt már 167 kamera működik Zuglóban, és már hoz-
zákezdtünk a Füredi úti lakótelepen működő térfigyelő rendszer rekonstrukciójához is.

Mutassa be kérem a biztonságtechnikai programjaikat.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően két programmal hozzájárulunk a zug-
lói oktatási és nevelési intézmények, valamint a társasházak biztonságának fejleszté-
séhez. A kameraprogramunk elindítása a vagyon elleni bűncselekmények miatt vált 
szükségessé. A program keretében az elkészült társasházi kamerarendszerek mellett 
már 11 zuglói intézményben történt meg biztonságikamera-rendszer kiépítése vagy 
bővítése. A hozzánk visszaérkező pozitív vélemények alapján a kiépített rendszerek 
nagymértékben járulnak hozzá az adott helyszín biztonsági szintjének növeléséhez. 
A nyár végén kezdtük meg a műfüves focipályával rendelkező iskolákban az úgynevezett 
infrasorompók kiépítéséhez, amely a pályákat tanidőn kívül illetéktelenül és nem rendel-
tetésszerűen használók ellen biztosít védelmet. Terveink szerint az év végéig valamennyi, 
műfüves focipályával rendelkező iskolában kiépítjük ezt a rendszert.

Miért volt szükség a rendészeti ügyeletük megerősítésére? 

A rendészeti ügyeletet ellátó munkatársak létszámának bővítését a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtó, valamint a vagyonvédelmi távfelügyeleti központ ügyfélszámának 
növekedése és a tavalyi évben kiépített kerülő intézményi tűzátjelző rendszer miatti 
leterheltség tette indokolttá. Csak a tavalyi év során közel 13 ezer beérkező jelzésre 
reagáltak az ügyeleten dolgozó munkatársaink.
Továbbra is fontos követelmény, hogy a rendészeti ügyeletünk szakmailag is megfe-
leljen az elvárásoknak, és az eljárási protokollok kialakítása mellett törekszünk kollégá-
ink szakirányú továbbképzésére.   

Mit jelent a gyakorlatban a „zuglói közbiztonsági háló” kifejezés? 

Legfőbb szakmai partnereinknek a rendőrkapitányságot, a rendészetet és a polgárőrséget 
tekintjük. A ZKNP által üzemeltett rendészeti ügyeleten keresztül valamennyi szervezettel 
napi szintű az együttműködésünk, amelyre számos példa említhető. Gondolok itt a Laky 
Adolf utcában működő Zuglói Térfigyelő Központra, a „Szomszédom a rendőr!” elneve-
zésű programra vagy akár a mobil rendőrségi konténerre is, amelyet a ZKNP üzemel-
tet és a rendőrkapitányság munkatársai használnak. Közösen látjuk el az önkormányzati 
rendészet munkatársaival az éjszakai járőrszolgálatot, illetve együttműködést kötöttünk a 
Budapesti Polgárőr Szövetséggel. 

Hogy áll most a „Szomszédom a rendőr!” elnevezésű program?

A XIV. kerületi körzeti megbízottak lakosság érdekében végzett munkája hatékonysá-
gának növelése érdekében hívtuk életre a Szomszédom a rendőr! elnevezésű progra-
munkat, melynek keretében a tavalyi év során átadtunk 8 db rendőrségi jelleggel ellátott 
kerékpárt, 1 db Suzuki S-Cross típusú személygépkocsit és 9 db, térfigyelőkamera-ké-
peket megjeleníteni képes mobiltelefon-készüléket a rendőrkapitányság munkatársai-
nak. Idén májusban pedig az Erando Kft. támogatásának köszönhetően további 2 db 
rendőrségi jelleggel ellátott kerékpárt adtunk át.
Jelenleg a körzeti megbízottak elérhetőségét tartalmazó szórólapok és plakátok elké-
szítésén dolgozunk. A célunk, hogy a zuglóiak mind többen ismerjék meg és fordulja-
nak bizalommal a lakóhelyükön dolgozó KMB-s kollégákhoz!    
Nagy eredménynek tartom, hogy a Zuglói Lapokban megjelenő Szomszédom a rendőr! 
program felhívásában szereplő telefonszámokat rendszeresen hívják a lakosok.

Mutassa be, kérem, a prevenciós programjaikat.  

Prevenciós programjainkkal igyekszünk a lakosság minél szélesebb rétegeinek igé-
nyeire reflektálni. Az általános iskolákban tanuló gyerekeknek, valamint szüleiknek és 
pedagógusaiknak dolgoztuk ki a Tiéd a döntés! című programot, melynek egyes ele-
mei a drogprevencióra, az internetbiztonságra és a konfliktuskezelésre fókuszálnak. A 
program gyorsan terjed, a szeptemberrel induló tanévre már 11 iskola jelezte részvé-
teli szándékát.   
A XIV. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai együttműködésével valósítjuk meg 
az iskolai légkör javítását, a tanulók közti bántalmazás csökkentését célzó program-
jainkat, képzéseinket és műhelyfoglalkozásainkat. Talán legismertebbek ezek közül a 
Békés Iskolák és Békés Harcos programok.
A párkapcsolati erőszak női áldozataira is gondoltunk, nekik indítottuk a tavalyi év 
végén az Erő a változáshoz támogató csoportot, ahol pszichológusok segítségével 
dolgozhatják fel az őket ért traumákat.

A zuglóiak hol tájékozódhatnak a ZKNP programjaival kapcsolatosan?

Nemrégiben készült el a tartalmilag és arculatában szintén megújult, felhasználóbarát 
honlapunk, a www.zknp.hu, és a Rendészeti Központ +36 1 2 11 22 33-as telefonszá-
mán is állunk a zuglóiak rendelkezésére.  
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A kétéves Molnár Botondot nemcsak 

a színes ceruzák érdekelték, hanem  

a zöldségek is. Mindenre kíváncsi volt, 

így megismerkedett a paradicsommal, 

a borsóval és a padlizsánnal is, közben 

pedig kölesgolyót majszolt. Édesanyja 

a játszótéren az egyik ismerősétől hal-

lott a programról, és mivel még sosem 

voltak a ZUGkertben, kíváncsian várták 

a péntek estét. – A Tihany utcában la-

kunk, de nagyon vágyunk egy családi 

házra saját kerttel. Itt jó példákat látok 

arra, hogyan kell nevelni a zöldségeket, 

gyümölcsöket. Megkóstoltam a sárga, 

körte alakú paradicsomot is, szeretnék 

majd termeszteni – mondta Botond 

anyukája, Molnár-Baji Éva.

A nagyobb gyerekek kézműves-foglal-

kozáson vehettek részt, vagy növények-

kel kapcsolatos kvízt játszhattak. – Az 

a célunk, hogy felhívjuk az emberek 

figyelmét a közösségi kertek értékei-

re, közösségteremtő erejére – mondta 

Cserhalmi Marcell, a ZUG Közösségi 

Kertekért Egyesület alelnöke. 

A szervezők a felnőttekről sem feled-

keztek meg. Napnyugta után komolyze-

nei koncertet, Karasszon Eszter és Ka-

rasszon Dénes csellójátékát hallhatták a 

résztvevők. A kertet és a fellépő művé-

szeket mécsesek világították meg.

Azokat, akik nem tudtak részt venni az 

I. Közösségi kertek éjszakáján, 17-én 

egész napos programmal várják a ZUG-

kert tagjai.                           P. R.

Zöld Zugló

Összefogással szépül Zugló

A program célja, hogy a kerületben 

élők közösen tegyék virágzóvá a lakó-

házukhoz tartozó előkertet, utcafron-

tot, az intézmények udvarait. A nyertes 

pályázók szakmai segítséget is kapnak.  

–Az előző évekhez hasonlóan felmérjük 

a helyszínt, megmondjuk, hogyan kell 

előkészíteni a munkálatokat, időpontot 

egyeztetünk az ültetésre, amit munka-

időn túl, hétvégén végzünk el. Ezután 

a lakosok dolga, hogy gondozzák a ki-

alakított kertet – magyarázta Megyeri 

Szabolcs kertészmérnök. Szerinte azért 

működik jól a program, mert három 

stabil pilléren áll: a zuglóiak, a vállal-

kozók és az önkormányzat együtt teszik 

szebbé a kerületet. 

A programra magánszemélyek, lakókö-

zösségek, intézmények, vállalkozások 

jelentkezhetnek a www.virágzozuglo.

hu oldalon, és kérhetnek jelentkezé-

si lapot a Polgármesteri Hivatal ügy-

félszolgálatán is. A kitöltött lapokat 

az 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

szám alá küldhetik, a borítékra írják rá:  

Virágzó Zugló 2016–2017.        Potos Rita

Már várják a jelentkezőket a Virágzó Zugló 2016–2017 
utcafrontszépítő és közösségi kertépítő programban.  
A pályázatokat folyamatosan bírálják, a virágpalántákat, 
cserjéket és az ültetéshez szükséges felszerelést most is 
ingyenesen kapják a zuglóiak. 

Kora őszi zsongás a közösségi kertben
A szokásosnál is nagyobb volt a nyüzsgés a ZUGkertben szeptember 2-án. Az egyesület is csatlakozott az I. Közösségi ker-
tek éjszakájához: 18 órától gyerekprogramokkal, klasszikus zenei koncerttel készültek a szervezők.
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A Cserepesháznál megrendezett hu-

szonegyedik nyárbúcsúztatón az idén 

is színes műsorok, előadások, szórakoz-

tató játékok és vetélkedők várták a zug-

lói családokat. Az eseményen megjelent 

Karácsony Gergely polgármester is.

– A nyárbúcsúztató egy komoly hagyo-

mányra épülő rendezvény, amelyen 

mindenki vidám hangulatban töltheti 

el az őszi iskola- és munkakezdés előt-

ti utolsó hétvégét – mondta lapunknak 

Karácsony Gergely. Hozzátette: a ren-

dezvény fontos közösségépítő szere-

pet tölt be a kerület életében, ugyanis  

a színvonalas programokon túlmenően 

a zuglóiak találkozhatnak, beszélget-

hetnek szomszédjaikkal, barátaikkal, 

és új ismeretségeket is köthetnek. 

Az egész napos fesztivál középpontjá-

ban Rákosfalva megalapításának kö-

zelgő 145. évfordulója állt. A jubileumi 

eseménysorozat nyitányaként a ren-

dezvényen megjelentek mobil helytör-

téneti kiállítást tekinthettek meg. 

A délelőtti program a Cserepesház mö-

götti színpadon a Makám Együttes gyere-

keknek és felnőtteknek egyaránt vidám 

szórakozást kínáló családi koncertjével 

kezdődött. A zenekart G Petto labda-

zsonglőr fergeteges bemutatója követte.

A délutáni performansz a Helen Doron 

angol gyermeknyelviskola terápiás ku-

tyabemutatójával indult, majd a Zuglói 

Mazsorettek látványos műsorával foly-

tatódott. Ezt követően a Fabula Báb-

színház Vitéz László című mesejátéka 

szórakoztatta az apróságokat. 

A gyermekműsor után Mohamed Fa-

tima, majd a Cserepesház és a Lipták 

Villa tánccsoportja lépett a színpadra. 

A táncosokat Bereczki Zoltán műsora 

követte, aztán az ország egyik legré-

gebbi tűzzsonglőrcsapata, a Tűzfészek 

Társulat zsonglőrkabaréja szórakoz-

tatta a zuglóiakat. A tombolasorsolás 

után indult az utcabál, ahol a Helikon 

Band szolgáltatta a talpalávalót. Az 

idei nyárbúcsúztató a Tűzfészek Tár-

sulat tűzzsonglőrshow-jával zárult.

A nyárbúcsúztatón a felnőtteket egyebek 

mellett beszélgetősátrak várták, ahol szót 

válthattak szomszédjaikkal, ismerőseik-

kel, illetve feleleveníthették a régi Rákos-

falvával kapcsolatos emlékeiket. Amíg  

a szülők beszélgettek, addig az aprósá-

gok a Gyerekudvarban szórakozhattak. 

Itt a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, a Studium Generale és a Vörös-

kereszt sátrában arcfestés, gyöngyfűzés, 

kézműves-foglalkozás, játékos vetélkedő, 

valamint a ZIC játszóháza várta a gyere-

keket. Ezen túlmenően volt aszfaltrajz-

verseny, gólyalábas szórakoztatás és gye-

rekjáték-cserebere is. A mozogni, ugrálni 

vágyó ifjoncokat két ugrálóvár várta.

A zsonglőrködés iránt érdeklődő felnőt-

tek és gyerekek a Cirkuszi Játszóházban 

próbálhatták ki ügyességüket. 

Az eseményen a Vöröskereszt véradást, 

az Uzsoki Modell szűrővizsgálatot tartott.

Papp Dezső

Nyáron történt

Nyárbúcsúztató vigasság a Füredin
Hagyomány Zuglóban, hogy az önkormányzat augusztus utolsó hétvégéjén vidám, egész na-
pos szabadtéri nyárbúcsúztatót tart a Füredi úti lakótelepen. Az idei rendezvényen a prog-
ramok között helytörténeti kiállítás is szerepelt. A Rákosfalva történetét bemutató tárlat  
a városrész megalapításának 145. évfordulójára meghirdetett emlékév nyitórendezvénye volt. 

II. ZUGLÓI JÓTÉKONYSÁGI  
GASZTROFESZTIVÁL 
Házigazdák: Nádas György és Buday Péter sztárséf

Műsorvezető: Hepi Endre

Egész napos gyerek- és kiegészítő programok.

18:15 SZIKORA RÓBERT  
ÉS AZ R-GO KONCERTJE 

A BELÉPÉS INGYENES.
További információ és JELENTKEZÉS:  

www.zugsport.hu, 061/363-2036

A kóstolójegyekből befolyó összeget  
a Bethesda Kórház Alapítványának ajánljuk fel.

2016. SZEPTEMBER 17. 10:00-20:00 ÓRÁIG  
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA  
(1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.)

A nyárbúcsúztatón elindított Rákosfalva 145 elnevezésű emlékév egyik kezdemé-

nyezője Hevér László György, a városrész MSZP-s önkormányzati képviselője volt. 

– Képviselőként és rákosfalvaiként egyaránt fontosnak tartom, hogy méltán megün-

nepeljük városrészünk megalapításának 145. évfordulóját – nyilatkozta Hevér László 

György, aki kiemelte: ezért vállalta el Sokacz Anikóval Rákosfalva másik, ugyancsak 

szocialista képviselőjével, hogy élére állnak az emlékév megszervezésének. 

– Az ünnepségsorozat az idei nyárbúcsúztatóval vette kezdetét és a jövő évivel 

zárul – magyarázta a képviselő hozzáfűzve: az eseménysorozat egyik főszereplője 

az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola lesz, amelynek régi épülete szintén  

145 éves, de a programba be kívánják vonni a városrész többi, jóval fiatalabb okta-

tási és gyermekintézményét is.   

Az emlékév rendezvénytervével kapcsolatban még folynak az egyeztetések, ugyan-

csak folyamatban van a megvalósításhoz szükséges források feltárása is. A finan-

szírozási lehetőségek kibővítésére felvették a kapcsolatot rákosfalvai vállalkozókkal, 

akik nyitottnak mutatkoznak a segítségre.

– Az emlékévvel összefüggésben létrehoztuk a rakosfalva145@gmail.com e-mail-cí-

met. Erre várjuk a lakosság jubileummal kapcsolatos ötleteit, javaslatait, illetve a vá-

rosrészünk történetére vonatkozó visszaemlékezéseket, helytörténeti ismertetőket, 

régi fényképeket – fejtette ki Hevér László György.
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Kéz-száj-láb betegség, skarlát, bárány-

himlő, ótvar – csak néhány betegség, 

ami első hallásra megrettentheti a szü-

lőket, ám ezek mind olyan fertőzések, 

amelyeken szinte minden gyerek átesik. 

Ez pedig csak a javukra válik, hiszen 

egy-egy vírus vagy baktérium, kóroko-

zó ellen már immunisak lesznek a ki-

csik. A legfontosabb az immunrendszer 

védelme – hangsúlyozta dr. Bodó Tímea, 

a Bethesda Gyermekkórház gyermek-

gyógyásza. – Ez nem azt jelenti, hogy az 

ellenálló képességet gyógyszerekkel kell 

támogatni. Ez csak akkor szükséges, ha a 

gyerekek az átlagosnál sokkal többször be-

tegek. Egyébként az egészséges életmódra, 

a helyes táplálkozásra 

kell odafigyelni – fejtette 

ki a gyermekgyógyász. 

Nyugodtan mehet kö-

zösségbe (ameddig nem 

lázas) az, akinek folyik 

az orra, náthás, köhög. 

A bölcsődében a légúti betegségek,  

a hányás, hasmenés után a háromna-

pos láz és a kéz-láb-száj betegségek  

a leggyakoribbak, az óvodában pedig  

többször fordul elő a bárányhimlő és  

a skarlát. Utóbbi esetében egy olyan 

baktérium támadja meg a szervezetet, 

ami később, már enyhe formájában 

csak torokgyulladást okoz. – Nem kell 

nagyon óvni a gyerekeket – jelentette ki 

dr. Bodó Tímea. A választható védőol-

tások egyre több betegséggel szemben 

biztosítanak megfelelő védettséget.  

Bárányhimlő esetében figyelni kell 

arra, hogy ha valaki alsó tagozatos ko-

rában nem esik túl a betegségen, akkor 

kapjon ellene védőoltást. Főleg a lá-

nyok, hiszen a terhesség alatt őket és 

a babájukat fokozottan veszélyezteti 

a betegség. Az is fontos, hogy figyelje-

nek a szövődményekre: , a fejfájás, az  

aluszékonyság az agyhártyagyulladás 

jele is lehet. 

potos

Egészség

A gyerekkori betegségek 
erősítik az immunrendszert
A bölcsődétől az iskoláig sok olyan betegségen es-
nek át a kicsik, amelyek erősítik az immunrendszerü-
ket, ezért jobb, ha minél hamarabb elkapják a fertőző  
betegségeket.

TÁJÉKOZTATÁS TŰZIFAJUTTATÁSRÓL

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, termé-
szetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló tűzi-
fajuttatásban részesülhet. 
A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
–  zuglói lakóhellyel rendelkezik,
–  a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 000 Ft-ot, valamint a háztartás tagja-
inak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért a kérelemhez feltétlenül csatolandó: 
–  a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó nettó összegről 
szóló jövedelemigazolását, 
–   egyéb igazolásokat (iskolai látogatás, hallgatói jogviszony stb.), illetve
–  kitöltött vagyonnyilatkozatot.

A tűzifajuttatás iránti kérelmet 2016. augusztus 1-je és 2016. szeptember 20-a között lehet benyújtani.

A tűzifajuttatás iránti kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Zuglói 
Család- és Gyermekjóléti Központnál (1144 Budapest Füredi park 6.). A kérelem benyújtásához szükséges 
formanyomtatvány átvehető a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központban vagy letölthető a www.zuglo.hu 
<http://www.zuglo.hu> honlapról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ a kérelmeket 2016. október 5. napjáig 
küldi meg javaslatával együtt a polgármesternek, aki - a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ javaslatá-
nak figyelembevételével - dönt a tűzifára való jogosultságról. A juttatatható tűzifa mértéke háztartásonként 
legfeljebb 5 m3, ugyanazon lakásra vonatkozóan tűzifa-támogatás csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a háztartásban élő személyek számától.
      
 
                  Makranczi László  
                                                                                        jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Nem baj ha egymástól elkapják a fertő-

zéseket a kicsik, mert utána védettek 

lesznek az adott betegséggel szemben. 
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Zuglóban egyedi, ám annál hatékonyabb 

módon kezelik ezt a programot. Az isko-

lákkal direktben mindössze két rendőr, 

Sebőkné Barad Márta címzetes rendőr 

törzszászlós és Tomis Károly rendőr 

főtörzszászlós foglalkozik, akik a zug-

lói állományból a legelhivatottabbnak 

bizonyultak erre a feladatra. Ez pedig 

a munkájuk hatékonyságát is meghatá-

rozza. Tomis Károly a kerületi általános 

iskolák közül kettővel, a Németh Imre és  

a Herman Ottó Általános Iskolával fog-

lalkozik, rendszeresen látogatja őket, 

részt vesz a programjaikon, ha kell, 

maga is versenyeket szervez vagy bűn-

megelőzési témában előadásokat tart.  

A zuglói iskolarendszer maradék intéz-

ményei – összesen 21 iskola – Sebőkné 

Barad Mártához tartoznak. 

– Természetesen az iskolarendőrség nem 

egy- (pontosabban két-) emberes fela-

dat, hanem egy csapatmunka, melybe 

valamennyi körzeti megbízott kollégánk 

besegít. Ők azok, akik elkísérnek ben-

nünket a programokra, akik biztosítják  

a rendezvények helyszíneit, és akik nél-

kül nem tudnánk a feladatunkat ilyen ha-

tékonyan ellátni – mondta Tomis Károly.

A zuglói iskolarendőrök hatékonyságát 

két példával is jellemezhetnénk. Tomis 

Károlyt egyszer egy gyermek hívta fel 

telefonon, és elpanaszolta, hogy több 

nagydiák rendszeresen bántalmazza őt 

az iskolában. A bántalmazóit meg is ne-

vezte. Tomis Károly ismerte valameny-

nyit, ezért sorban felhívta a szülőket, 

akiket a gyerekeikkel együtt meginvitált 

egy találkozóra. Ezen aztán személye-

sen mondta el, hogy milyen büntetéssel 

jár az ilyen magatartás. A pedagógiai 

módszer eredménye az lett, hogy a na-

gyobbak abbahagyták a fiú bántalma-

zását, aki aztán telefonon köszönte meg 

mindezt Tomis Károlynak. De ugyancsak  

ő mesélte, hogy járőrtársaival éppen a 

Lengyel utcában járőrözött, amikor az ot-

tani óvodából kikiabáltak nekik a gyere-

kek. Tomis Károly a hangszórón keresztül 

megkérdezte tőlük, hogy bemenjenek-e, 

amit a gyerekek kórusban követeltek.  

A kerületi rendőrök pedig eleget tettek 

a kérésüknek, s mivel az autójukban 

mindig találhatók a munkájukhoz hasz-

nálatos eszközök, egy ad hoc bemutatót 

tartottak a gyerekeknek. A tanévnyitó 

ünnepségeken egyébként a körzeti meg-

bízottak is részt vettek.  

Riersch Tamás

A rendőröknek is becsengettek
Immár nyolcéves az Országos Rendőr-főkapitányság és 
az Országos Balesetmegelőzési Bizottság „Iskola rend- 
őre” nevű programja, melynek célja a kisiskolások va-
káció utáni iskolába szoktatása, a tanulók biztonságos, 
balesetmentes közlekedésének és szabálykövető maga-
tartásának elősegítése.

Állománygyűlésen mutatták be 

dr. Váradi Attila rendőr alezre-

dest, Zugló új rendőrkapitányát 

(képünkön balról a második).  

A rendezvényen Karácsony Gergely 

polgármester és Bucsek Gábor rendőr 

vezérőrnagy, Budapest rendőrfőka-

pitánya is részt vett. A polgármester 

elmondta, hogy az önkormányzat szá-

mára az egyik legfontosabb feladat  

a közbiztonság javítása, éppen ezért ed-

dig is segítették a rendőrség munkáját, 

és a jövőben is ezt teszik.

A BRFK vezetője pedig az új kapitány 

kvalitásait emelte ki, amelyekre maga 

is felfigyelt, és amelyek szerinte itt, Zug-

lóban is garanciát jelentenek majd arra, 

hogy az eddig elért jó eredmények a jö-

vőben még jobbak lehessenek.           RT

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL értékbecsléssel 
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt, hangszert, 
órákat, könyveket, csipkét, bizsukat, borostyá-
nokat, kitüntetést, írógépet, varrógépet, régi 
pénzt, képeslapot, szőrmét, hagyatékot. Díjtalan 
kiszállással! Tel.: 06-20-597-8280

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

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

19-20. SZÁZADI magyar és régi külföldi fest-
mények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmen-
tes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu; NEMES GALÉ-
RIA: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

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

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

ALBÉRLETI SZOBÁT KERES, értelmiségi férfi, 
panelházban. Tel: 06-20-52-76-855 vagy 06-1-
608-63-70.  

240nm2es budapesti közeli, hegyoldali, pano-
rámás házamhoz keresek cserepartnert Buda-
pestről. Kb 150nm2es lakás vagy 100-120nm2es 
házas ingatlan tulajdonosa személyében. Érték-
különbözetet kérek. Tel: 06-30-262-26-55. 

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

ANGOLÓRÁK ZUGLÓBAN! DIPLOMÁS nyelv-
tanárnő vállal korrepetálást, valamint továbbta-
nulásra, vizsgákra való felkészítést. Kérésre ház-
hoz is megyek. Tel.: 06-20-225-5260

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszű-
kületes lábak szakszerű kezelése. TALPMASZ-
SZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos 
számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

MASSZÁZS a Bosnyák tér közelében! XIV. 
Lőcsei út 43. LŐCSEI SZALON. Váll-, nyak-, ge-
rinc-, csípőfájdalom, izommerevség? Enyhítse 
természetes módon! Stressz, kimerültség? Fris-
sítő masszázs a megoldás! 2 féle cellulit kezelés 
a bőr szépségéért, egészségéért; Talpmasszázs 
belső szerveinek jobb működéséért. Nelli masz-
százskuckója. Tel: 06-70-318-8701. 

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

FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb na-
gyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-
30-294-22-27

OTTHONSZERVÍZ: fürdők, konyhák, szobák 
teljes körű felújítása, javítása. Képek, karnisok, 
lámpák felszerelése, „fürdőkád cseréje kabinra”. 
Tel.: 06-30-782-2025

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

KÁDFELÚJÍTÁS! NE CSERÉLJE LE régi kád-
ját, a bontás árának töredékéért felújítjuk. www.
kad-felujitas.hu   Keressen minket a facebookon 
is: Kád-felújítás. Tel.: 06-20-529-4180

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

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

HŐSZIGETELÉS. Társasházak, családi házak, 
építmények teljes illetve részleges külső hőszi-
getelését vállalják képzett szakemberek. Tel: 06-
30-609-4294

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, penészes falak szakszerű rendbeho-
zatalát. Hosszú távú garanciával. Tel: 285-2882, 
06-30-9481-376.

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, 
javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 
291-0081 (19.00h-tól), 06-30-401-74-62

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

ZUGLÓIASZTALOSMESTER vállal ajtók, abla-
kok, bútorok készítését, javítását, szigetelését. 
Tel: 06-30-934-16-20.

  REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség, életmód

Számítógép

Egyéb

Régiség

Ingatlan

Redőny, reluxa

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

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

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

ÜVEGEZÉS minden fajtája a helyszínen is. Ha-
gyományos ablakok hőszigetelő üvegre való át-
alakítása, utólagos szigetelése. BIZTONSÁGI hő 
és fényvédő fóliázás. RÉSSZELLŐZŐK készíté-
se gáz engedélyhez. Tel.: 06-20-956-7241

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor 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. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-
514-7876 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu  
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, hőszigetelő üvegezését és 

szigetelését  
1 év garanciával. Felmérés díjtalan.  
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

mozgatással. Tel: 06-30-422-1739

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,  
olcsón-gyorsan. Ingyenes felméréssel!  
Tel: 06-1-220-57-31, 06-20-99-46-279. 

Zsazsa galéria azonnali készpénzért 
vásárol! Arany-ezüst dísztárgyakat, 

briliáns ékszereket kimagasló felárral! 
BOROSTYÁNT és korallt ARANYÁRBAN 
MEGVESSZÜK! 13. ker, Hollán Ernő u.4, 

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

Állás

FÉG gyártmányú 
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés  
garanciával!

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

KARBANTARTÓ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák működtetése során felmerülő napi,  eseti és tervezett karbantartási, kisebb felújítási 
munkák elvégzése.  
Feltétel: Szakmunkás végzettség, erkölcsi bizonyítvány.
Előny: B kategóriás jogosítvány, Asztalos, Villanyszerelő, festő, vagy kőműves-burkoló végzettség.
A munkaidő teljes, napi 8 órás.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak címezve 
a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

KERTÉSZ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák udvarán végzendő  fenntartási,  kertészeti, idényjellegű feladatok ellátása (kaszálás, 
gyomlálás, permetezés, metszés, növény ültetés, öntözés, hótakarítás és síkosságmentesítési, faápolási 
feladatok elvégzése)
Feltétel: mezőgazdasági vagy kertészeti végzettség, fizikai munkabírás (emelés, vermelés, cipekedés), erkölcsi 
bizonyítvány.
Előny: kisgépkezelői gyakorlat, növényvédelmi képesítés(kiskönyv), B kategóriás  jogosítvány, kerületi lakhely.
A munkaidő teljes, napi 8 órás.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak címezve 
a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

TAKARÍTÓ ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák napi takarítási feladatainak elvégzése, igény szerint udvar és sportpályák rendben 
tartása, nagytakarítás végrehajtása.  
A munkaidő teljes és részmunkaidős (4, 6 és 8 órás), mely kora reggeli, délutáni valamint osztott munkarendben 
történhet.
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak címezve 
a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

PORTÁS ÁLLÁS

Határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel
Feladatok: Zuglói iskolák portaszolgálatának, ügyeletének ellátása, belépök nyilvántartása, kulcsok kezelése.
Feltétel: 8 általános iskolai végzettség, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, határozott fellépés, jó 
kommunikációs képesség.
Előny: Középfokú végzettség, vagyonőri képesítés
Önéletrajzot a munkakör megjelelésével postai úton vagy személyesen, a ZIK Műszaki Igazgatóságnak címezve 
a 1145 Budapest, Pétervárad u 4.sz. vagy uzemeltetes.zik@zuglo.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDÍJ

A  "Zuglóiak Egymásért" Alapítvány Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 
támogatásával pályázatot hirdet Zuglói Diákösztöndíj elnyerésére.

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

A pályázatokat mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt  borítékban 2016. szeptember 15-
ig (csütörtök) a „Zuglóiak Egymásért”Alapítvány 1145 Budapest Pétervárad utca 2.  címre várják.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os  telefonszámon kérhető.

Eredményes pályázást kívánunk!
Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma

Hirdetések 
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KSI SE
Zsoldos Péter elnök: – A klub riói szerep-

lését két szempontból is értékelhetjük.  

Az mindenképpen a KSI utánpótlás-neve-

lő munkáját dicséri, hogy a megszerzett 

nyolc aranyéremből három KSI-s nevelé-

sű sportolóhoz fűződik. A kajakos Szabó 

Gabriella és Kozák Danuta ugyanis egya-

ránt a zuglói egyesület színeiben kezdte  

a pályafutását. 

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a je-

lenlegi sportolóink közül hétnek sikerült 

magát kvalifikálnia az olimpiára. Ilyen 

nagy létszámmal még sosem voltunk je-

len ötkarikás rendezvényen.

A hét KSI-s nyolc számban állt rajthoz 

Rióban. A legjobb eredményt a kenus 

Vasbányai Henrik és Mike Róbert érte 

el, akik a C2-1000 méteres versenyben 

a dobogóról éppen csak lemaradva  

a pontszerző negyedik helyen értek célba. 

– A versenyzőink többsége még nagyon 

fiatal, akik nem vagy csak nehezen tud-

tak megbirkózni a nagy téttel és az olim-

pia hangulatával. A jobb eredményekért 

a jövőben mindenképpen meg kell majd 

erősítenünk az utánpótlás-képzési rend-

szert. Az elkövetkezendő néhány évet 

erre szánjuk.

BVSC-Zugló
Szentpáli Gábor ügyvezető elnök: – Sze-

rettünk volna több sportolót kvalifikál-

ni a riói olimpiára, és úgy érzem, meg 

is volt erre az esélyünk. Végül öt spor-

tolónk jutott ki, de ezzel a létszámmal 

sem kell elégedetlennek lennünk. Azt 

azonban tudomásul kell venni, hogy  

a BVSC-Zugló mindig is utánpótlás-ne-

velő egyesület volt, azaz a többi nagy 

klubbal ellentétben mi nem igazoltuk, 

hanem neveltük az olimpikonjainkat.  

A női és a férfi vízilabda-válogatot-

takban például nem kevesebb mint 

nyolc BVSC-nevelésű játékos szerepelt.  

A fejlesztések okozta javuló edzéskörül-

mények valószínűleg csak a következő 

olimpiára éreztetik majd a hatásukat. 

Az ügyvezető elnök hozzátette, hogy 

a zuglói klubnál nem öt, hanem hat 

olimpikonnal számoltak. A 800 méter 

gyorson bronzérmes, 400 gyorson pedig 

negyedik Kapás Boglárka ugyanis jog 

szerint még ma is a BVSC-Zugló sporto-

lója.   

– Bogit 17 évig mi neveltük, az olimpiá-

ra is a mi klubunk színeiben kvalifikál-

ta magát, ráadásul az egyesületünkhöz 

szerződés köti, ezért nem tartjuk érvé-

nyesnek az UTE-ba való januári átiga-

zolását. Ezt a helyzetet valószínűleg jogi 

útra tereljük, mert nem szeretnénk, ha 

más aratná le a babérokat. 

Szentpáli Gábor azt is elmondta, hogy  

a jobb eredményekért folytatniuk kell az 

utánspótlás-nevelő munkát. Az ügyveze-

tő elnök fontosnak tartotta azt is, hogy  

a BVSC-Zuglónak a jövőben az elitsport-

ra is oda kell figyelnie.     Riersch Tamás

Riói visszapillantó
A riói olimpia sok szempontból különleges esemény volt: 
Dél-Amerikában például most tartottak először ötkarikás 
rendezvényt.  Az augusztusi 16 nap azonban leginkább a 
sport ünnepe volt, egy olyan rendezvény, amelyről még 
sokáig beszélni fognak. Ezt tesszük most mi is. Felkeres-
tük a kerületünkben működő két nagy sportegyesületet, 
a KSI SE-t és a BVSC-Zuglót, hogy megtudakoljuk, az ot-
tani szakemberek elégedettek-e a riói eredményekkel.

Sport
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