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Ismét a képviselő-testület elé kerül  

a Mundo-telek tulajdonoscseréjéről szó-

ló előterjesztés, miután a polgármester 

megvétózta a testület március 30-i ülésén 

elfogadott határozatot. Karácsony Ger-

gely úgy látja, a javaslatot megszavazó 

képviselők olyan döntést támogattak, 

amely sérti az önkormányzat és a zuglói 

polgárok érdekét. A kerület ugyanis nem 

tudna mivel fellépni a Mundo beruhá-

zójával szemben, ha az nem teljesíti a rá 

háruló kötelezettségeket. A tárgyalásokat 

szerinte folytatni kellene, megfelelő ga-

ranciák birtokában ő maga is támogatná 

a telek tulajdonosváltását.              5. oldal

Április 23-án időközi önkormányza-

tiképviselő-választás lesz a 3. számú 

egyéni választókerületben. Lapunkban 

bemutatkoznak a jelöltek, ismertetik 

programjukat, továbbá kampányese-

ményeikről is tudósítunk. A választóke-

rület lakói a következő hetekben több-

ször találkozhatnak majd a jelöltekkel 

személyesen is.                             6–9. oldal

Polgármesteri vétó

Jelöltek és programok
Látványos kiállításon idézi fel a Népsta-

dionhoz fűződő emlékeket a Zuglói Civil 

Ház. A Magyar Olimpiai és Sportmúze-

um igazgatója, Szabó Lajos a megnyi-

tón azt mondta: a Népstadion az a hely 

volt, ahol kezdetben a magyar sporto-

lók a világ elismerését kivívó eredmé-

nyeket értek el. A kiállítás április 24-ig 

tekinthető meg.                           11. oldal

Emlékek a stadionról

Ma már elmondható, hogy nagyon jó 

mórás pedagógusnak és diáknak lenni – 

mondja a Móra Ferenc Általános Iskola 

igazgatója. Horváth Gizella már úgy emlé-

kezik az épület felújításának időszakára, 

hogy bár a gyerekeknek és a tanároknak 

is el kellett szenvedniük a munkálatokkal 

járó nehézségeket, mégis mindannyiukat 

kárpótolta, ahogy előttük  vált korszerűb-

bé az iskola. Az Újváros parki intézmény-

ben azonban nemcsak az épület, hanem 

a közösség szemlélete is megváltozott: 

a diákok környezettudatosabbak, mint 

korábban. A március 24-i megnyitót egy 

látványos programsorozattal egészítették 

ki. Az osztályoknak az energiahatékony-

ság egy-egy szempontját  kellett bemutat-

niuk, és a diákoknak egyéni és csoportos 

kutatást is kellett folytatniuk a kapott 

témakörökben. Az alsósok előadásaiban 

mesejáték, tánc, vers, élőkép és meg-

személyesített memóriajáték is helyet 

kapott. A felsősök viszont már inkább 

multimédiás eszköztárat vonultattak fel. 

Interjút készítettek a kivitelezővel, egy-

mással, kisfilmet forgattak a felújításról, 

de készült filmre felvett színpadi előadás 

is a bolygókról. A felújítás során egyéb-

ként kicserélték a nyílászárókat, szige-

telték a tetőt és a falakat, átalakították  

a teljes gépészeti rendszert, a tetőre pedig 

napelemek kerültek.                      3. oldal

Energiatakarékossági verseny a Mórában



2  2017. április 6.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

2018-ra készül
a Jobbik

Utcát neveznek el
Radovic Dusánról

Táblajátékos család

Szávay Istvánt indítja a 2018-as országgyű-

lésiképviselő-választáson a Jobbik Magyar-

országért Mozgalom. Szávay hét éve dolgozik  

a párt országgyűlési képviselőjeként.

Szávay István azt mondta, az elmúlt idő-

szakban rendszeresen tartott fogadóórákat  

a kerületben, így ismeri a helyiek problémáit. 

Március 23-i sajtótájékoztatóján hangsúlyoz-

ta, két és fél éve vezeti a Jobbik zuglói válasz-

tókerületét, azóta több, Zuglót érintő üggyel 

foglalkozott a parlamentben.

Megjegyezte, hogy szót emelt a Nagy Lajos 

király útja felújítása, továbbá a Nagy Lajos ki-

rály útja és a Szegedi út közötti felüljáró meg-

építése mellett. Megválasztása esetén pedig 

forrást szeretne találni arra, hogy a Nagy Lajos 

király útját kétszer kétsávosra bővíthessék. 

Programjában emellett szerepel a zuglói ille-

gális hulladéklerakók felszámolása is.

Szávay a következő hónapokban különbö-

ző intézményekbe látogat, és felkeresi a civil 

szervezetek vezetőit is.                  (potos)

Budapest Főváros Közgyűlése 2017. január 25-én 

hozott határozatot arról, hogy a zuglói Népsta-

dion közt a 2010-ben, szolgálatteljesítés közben 

elhunyt rendőr főhadnagyról, Radovic Dusánról 

nevezzék el. Az átnevezést a zuglói rendőrkapi-

tányság kezdeményezte a helyi képviselő-tes-

tületnél, majd a Fővárosi Közgyűlés hozta meg  

az átnevezéshez szükséges határozatot.

A Stefánia úti rendőrkapitányság épületéhez 

közel eső közterület átnevezése méltó módon 

állít emléket a zuglói rendőr főhadnagynak, 

akit 2010. július 23-án egy rendőrök elől me-

nekülő autós gázolt el a Keleti pályaudvarnál. 

Radovic Dusán olyan súlyos sérüléseket szen-

vedett, hogy a helyszínre érkező mentősök már 

nem tudták megmenteni az életét.                       ZL

A magyar korosztályos csapat harmadik lett az 

Ifjúsági Go Európa-bajnokságon, ami azért is 

nagy szó, mert korosztályos szinten nem tarto-

zunk a legjobbak közé. A Szent István Gimnázi-

um egyik diákja, Csizmadia Miklós is tagja volt 

a sikercsapatnak, aki fiatal kora ellenére már 

nem kevés nemzetközi rutinnal rendelkezik.

– Az édesapám, Csizmadia György is ismert 

gojátékos. Ő tanított meg játszani nagyjából 

hétéves koromban. Két év múlva már verse-

nyeken is indultam, s mire tíz lettem, az ered-

mények is jönni kezdtek. Az idei Eb-n is részt 

vettem, de már a 16 év alatti korcsoportban, 

melyben még én vagyok a legfiatalabb. Ennek 

köszönhetően nem sok esélyem volt a jó helye-

zésre – magyarázta a verseny hátterét Miklós.  

A csapatverseny azonban más, mert ott két-

két 12 és 16 év alatti, illetve egy 20 év alatti 

versenyző alkotja a gárdát, az ő eredményeik 

alapján hirdetnek végeredményt. A gót egyéb-

ként a csapatok az interneten játsszák, így so-

kan részt tudnak venni benne.                      RT

A Gladiátorok bevonulása című Fučík- 

szerzeménnyel kezdődött a program,  

de a filharmonikusok játszottak részletet 

egyebek közt a Carmen című operából,  

a Hattyúk tavából és a Csipkerózsikából.  

Idén cirkuszi művészek színesítették  

a koncertet, az interaktív előadás közben 

pedig szavaltak is a gyerekek. A Felfede-

zőúton koncertsorozat keretében tavasz-

szal az óvodásoknak és kisiskolásoknak, 

ősszel a felsősöknek és gimnazistáknak 

szerveznek előadásokat, évről évre 

csaknem 12 000 zuglói fiatal vehet részt 

az ingyenes programon. Idén március  

22-től 29-ig összesen tizennyolc koncer-

tet adtak a kicsiknek, közben elérték  

a kétszázadik előadást. – Ez a mi misszi-

ónk – mondta a műsorok szerkesztője, 

Solymosi Tari Emőke, a Magyar Művé-

szeti Akadémia tagja. – Az összművészeti 

előadások célja, hogy minőségi élményt 

nyújtsunk – tette hozzá.       Potos Rita 

Cirkusz a Zeneházban

Bűvészek, bohócok, zsonglőrök, artisták vették birtokba a Zuglói Szent 

István Zeneház nagytermét – a Felfedezőúton koncertsorozat szervezői 

ezúttal cirkuszt varázsoltak az ovisoknak és a kisiskolásoknak.

Pitypangból, levendulából és ré-

pából is lehet lekvárt főzni, sőt 

a rózsa is jó alapanyag, de a vi-

rágból szörp is készíthető. Nem 

mindennapi kóstolóval és isme-

retterjesztő programmal várták  

a gyerekeket a Zuglói Kertbarátok 

Körének tagjai április elsején. 

Sosem ittam még rózsaszörpöt, de na-

gyon finom volt. Ízlett még a szőlős lek-

vár, de sok érdekesség van itt, és egy 

kedves néni virágot is festett az arcomra 

– mesélte Pajti Vanessza Krisztina. A kis-

lány pedig nem csak kóstolt: kis cserép-

be dughagymát ültetett, és fokhagymás 

olajat is készített a Kertünk kincsei el-

nevezésű programon. A hagyma mellett 

más növényeket, például borsót, babot 

is ültethettek a kicsik, s voltak, akik kü-

lönböző termésekkel kreatívkodtak. Így 

lett rizsből háztető, mákból ablakkeret, 

babszemekből babahaj. 

– Az a célunk, hogy minden zuglói kis-

gyerek megismerje és megszeresse  

a kertben található növényeket, virágo-

kat, s tudják, melyiket mire lehet hasz-

nálni – mondta Várfoki Tibor, a szerve-

zet elnöke. A rendezvény után a kicsik 

nemcsak az elkészített keveréket vihették 

haza, hanem a saját maguk által elültetett  

növényeket is.                                            PR

Különleges kóstoló gyerekeknek

Pályázatot nyert a ZKNP

A Zuglói Közbiztonsági non-profit 
Kft. a Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására kiírt pályázatán  
1 569 838 forintos támogatást nyert 
a „Közösen biztonságosabb!” című 
pályázatával. 
A pályázat alapvetően három tevé-
kenységi területre terjed ki. Egyrészt 
a korábban megkezdett „Szomszé-
dom a rendőr” közösségi rendészeti 
program fejlesztésére, másrészt az 
idősek és a velük kapcsolatban álló 
szakemberek bűnmegelőzési, áldo-
zatvédelmi szemléletének kialakítá-
sára, fejlesztésére. Továbbá a „Nincs 
érték az autóban!” elnevezésű prog-
ram Zuglóban történő megvalósítá-
sára, melynek célja a gépkocsifel-
törések és -lopások megelőzése, 
megakadályozása.   
A pályázat végrehajtására a ZKNP 
együttműködési megállapodást kö-
tött a Budapesti Rendőr-főkapitány-
sággal és a Zuglói Szociális Szolgál-
tató Központtal. A pályázat március 
végén az időskorúakkal foglalkozó 
gondozónők képzésével indul el. 
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– Nem volt könnyű dolgunk, hisz el kel-

lett szenvednünk a felújítás minden 

nehézségét – mondta Horváth Gizella 

igazgatónő a március 24-i átadóünnep-

ségen. – Ám eközben tanúi lehettünk 

annak, hogy napról napra szebb lett az 

iskolánk, így végül a felújítás nyerte-

sei is mi lettünk. Ma már elmondható, 

hogy nagyon jó mórás pedagógusnak és 

diáknak lenni. 

Az idén 45 esztendős iskola ugyanis új, 

XXI. századi külsőt és körülményeket 

kapott, melynél szebb születésnapi aján-

dékkal nem is gazdagodhatott volna. Ezt 

szerették volna megköszönni az önkor-

mányzatnak a március 24-i ünnepség-

gel, mely eseményt összekötötték egy 

látványos projektnappal. A diákok és pe-

dagógusok szemléletformálása ugyanis 

három, egymásra épülő projektben tel-

jesedett ki. A „Te hogyan tennéd ener-

giatakarékosabbá a környezetedet?” 

témakörben rajzolniuk, az otthon ener-

gitakarékossá tétele témakörben esszét 

kellett írniuk, míg a környezettudatos 

iskola címszó alatt projektmunkákat 

kellett készíteniük az osztályoknak. Ez 

utóbbi bemutatása pedig a március 24-i 

rendhagyó átadó ünnepségen történt 

(az esszé- és rajzpályázat eredményhir-

detése a Föld napján lesz), melyre az ön-

kormányzat vezetőit, Karácsony Gergely 

polgármestert és Hajdu Flórián alpol-

gármestert is meghívták.

– Amikor arról kellett döntenünk, hogy 

melyik iskola felújítását végezzük el  

az alap támogatásából, nemcsak azt 

néztük, hogy melyik épület milyen ál-

lapotban van, hanem azt is, hogy hol 

fordítanak nagy hangsúlyt a diákok kör-

nyezettudatos nevelésére – mondta a pol-

gármester. – A mai ünnepség is azt bizo-

nyítja, hogy a Móra jó választás volt.

A március 24-i megnyitó ünnepség 

vendégei több programot is megte-

kintettek, és eközben az ő szemléletük  

is változott. 

Riersch Tamás

A Móra Ferenc Általános Iskola diákjai tanultak az intézmény teljes körű felújításából. Leginkább környezettudatosságot, hisz az Újváros parki 

iskolát nemcsak felújították, hanem közben megpróbálták az iskola közösségének a szemléletét is átformálni. A zuglói oktatási intézmény felújí-

tása az EGT alapból valósult meg, melynek során kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a tetőt és a homlokzatokat, átalakították az iskola teljes 

gépészeti rendszerét, a tetőre pedig napelemeket szereltek fel.

Tanultak a felújításból

A Móra Ferenc Általános Isko-
la teljes energetikai rendszere az 
EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2009–2014 támogatásából való-
sult meg. A felújításra az önkor-
mányzat közel 250 millió forint tá-
mogatást nyert.

A feladatot komplexitás jellemezte, 

mert a gyerekeknek azt is be kellett 

mutatni, hogyan tudják az iskola felújí-

tása során elkészült elemeket az iskola 

és a saját javukra fordítani. Annak is-

mertetése, hogy milyen életmódvál-

tozások segítenek az energiatudatos 

fogyasztásban, az energiahasználat 

csökkentésében és a környezetünket 

jobban kímélő megoldásokban, szin-

tén a feladat része volt.

Az alsósok előadásaiban láthattunk 

mesejátékot, táncot, verset, élőképet 

és megszemélyesített memóriajáté-

kot is. A felsősök már inkább multi-

médiás eszköztárat vonultattak fel. 

Interjút készítettek a kivitelezővel, 

egymással, kisfilm készült a felújí-

tásról, de láthattunk filmre felvett 

színpadi előadást is a bolygókról.

A prezentációk tíz téma köré cso-

portosultak. Az egyik a természetes 

fény élettani és energiahatékonysá-

gi hatásának feldolgozása volt. Mi-

lyenek a fény- és árnyékhatások a 

felújított iskolában? Melyek voltak 

az ablakcsere buktatói, milyen volt, 

milyen lett, mi a különbség, hogyan 

használjuk ezek után, miért jó, ár-

nyékolással vagy anélkül?

A friss levegő jelenléte, az egészsé-

ges környezet és az energiamegta-

karítás kapcsolata szintén izgalmas 

feladatnak bizonyult. A gyerekeket 

a szellőztetés többféle lehetősége,  

a sok zöld növény jelenléte és az 

mozgatta, hogyan segít a friss levegő 

abban, hogy jobban tanuljanak.

A hőszigetelés témaköre elsőre nem 

hangzik „gyerekbarátnak”, mégis 

egy másodikos osztály élőképben és 

egy saját verssel bizonyította, hogy  

a fantáziának semmi sem szabhat 

határt. Sikerült bemutatniuk és 

megértetniük a legkisebbekkel, hogy 

milyen anyagokból áll a hőszigete-

lés, milyen anyagok vannak most,  

a felújítás után az iskola falán, mi-

lyen volt és milyen lett az érzetük  

a felújítás során.

A projektnapot nemcsak az iskolá-

sok, hanem mi, a szervezők is élvez-

tük, és izgalommal várjuk a követ-

kező projektnapot április 21-én.

A szemléletformáló projektnap az egész iskolát megmozgatta. Mind az alsós, mind a felsős osztályok sokat készültek tanáraikkal, hogy számukra is érthető és élményt 

adó módon dolgozzák fel a „Te hogyan tennéd energiatakarékosabbá iskoládat?” témakört. Az energiahatékonyság egy-egy szempontját kapták az osztályok bemuta-

tásra, aminek az is része volt, hogy a diákok maguk végezzenek egyéni és csoportos kutatást a témakörökben. A projektnapon az egyes témák megjelenítésére a kitétel 

a „prezentációs forma” volt, melyre a diákok és tanáraik kreatívabbnál kreatívabb ötletekkel álltak elő.

BUDAPEST FŐVÁROS
XIV. KERÜLET
ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

NÉV OSZTÁLY DÁTUM

Baranyai Zsolt Városüzemeltetési Osztályvezető  

Szőlősi Zsolt Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

dr. Csikós Tibor Jogtanácsos

Varga László Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető     

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

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala 
– Kormányablak ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 07.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 08.00–18.00

KEDD 08.00–18.00 PÉNTEK 08.00–15.00

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

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

Tisztségviselők
Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára bejelentkezés a  06-1-872-9457 telefonszámon, 
és a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

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

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

Jegyző

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

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • PM

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói 
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

A képviselő-testület elfogadta az önkor-

mányzat, valamint az ECHO Investment 

Hungary Ingatlanhasznosító Kft. és  

a Mundo Shopping Center Development 

Kft. között létrejövő közérdekű fejlesztési 

és együttműködési megállapodásra vo-

natkozó javaslatot.

Karácsony Gergely polgármester (PM)  

a szavazást követően bejelentette: polgár-

mesteri vétóval él, mert a szakértői véle-

mények alapján a határozat sérti a zuglói 

pogárok és az önkormányzat érdekeit, és 

ennek feloldásához további egyeztetések-

re van szükség.

A vita során felszólalt az új beruházó 

projektmenedzsere, Gyura Zoltán, aki ki-

fejtette: az Echo Investmenttől átvették 

a 2015-ben született szerződés műszaki 

vállalásait, azonban a közérdekű fejlesz-

tési és együttműködési megállapodásban 

foglalt határidőket és kötbéreket csak mó-

dosítva tudják átvállalni. Ennek oka, hogy  

a bevásárlóközpont létrehozásának a körül-

ményei az elmúlt években megváltoztak. 

Várnai László képviselő (CivilZugló) 

bejelentette: nem támogatja a megál-

lapodást, mert az ellentétes az önkor-

mányzat érdekeivel. Szerinte a jogi szak-

vélemény alapján előfordulhat, hogy  

a megállapodás elfogadásával a testület 

hűtlen kezelést követ el.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz) 

jelezte: a Fidesz–KDNP frakció elkötelezett 

a Mundo-projekt megvalósítása mellett, 

azonban a Polgármesteri Hivatal Jogi és 

Törvényességi Osztályának a véleménye 

ismeretében a javaslatot nem támogatják, 

mert a beterjesztés elfogadásával az ön-

kormányzat a jogairól mondana le. A köt-

bér a korábbi 150 millió forintról 95 mil-

lióra csökkenne, ráadásul a szerződésben  

a kötbér kezdő időpontja sincs rögzítve.

Karácsony Gergely úgy vélte: egy olyan 

projektnek, amihez nem kapcsolódik  

a korábban kilátásba helyezett tömeg-

közlekedési fejlesztés, lehet, hogy más  

a megtérülése, de ez a befektető rizikója, 

ami miatt az önkormányzat nem vállal-

hat többlet jogi kockázatot. Nem tart-

ja szerencsésnek az önkormányzat és  

a befektető közötti tárgyalások befejezése 

előtt döntést hozni, ezért nemmel szavaz 

az előterjesztésre.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 

arra hívta fel a figyelmet, hogy az Echo 

Investment 60 milliós, míg a Bayer-CFE 

Zrt. 95 milliós kötbért vállalt. Ez össze-

vonva több, mint az Echóval szemben 

támasztott, vitatható 150 millió forintos 

kötbérkövetelés.

Rendőrségi beszámoló

A képviselő-testület elfogadta továbbá  

a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

tavalyi tevékenységéről szóló beszámo-

lót, illetve jóváhagyta a rendőrkapitány-

ság 2016. évi munkáját összegző jelentést. 

A rendőrségi tájékoztató szerint az elmúlt 

évben a kerületben jelentősen csökkent  

a regisztrált bűnesetek száma. Tavaly 

Zuglóban 4101 bűncselekmény történt, 

ami az előző évihez viszonyítva 15,1 szá-

zalékkal alacsonyabb. A közterületeken 

1367 bűntett volt, ez 9,9 százalékkal keve-

sebb a 2015-öshöz képest. 

Tavaly a kiemelten kezelt jogsértések 

száma 3469-ről 2800-ra mérséklődött. 

2016-ban 114-en követtek el testi sér-

tést, 148-an garázdaságot. Továbbá 2225 

lopás, illetve betöréses lopás jutott a ha-

tóság tudomására. Az elmúlt évben 161 

személygépkocsi-lopás, 246 autófeltörés, 

321 lakásbetörés és 32 kifosztás volt Zug-

lóban, ami összességében harmadával 

kevesebb a korábbinál. A rablások száma 

viszont 46-ról 52-re emelkedett. A kapi-

tányság eredményességi mutatója 2016-

ban 33,1 százalékos volt. 

Váradi Attila rendőr alezredes, kapitány-

ságvezető szóbeli kiegészítésében el-

mondta: 2016-ban a stratégiai célok között 

szerepelt a közterületi jelenlét biztosítása 

és a gyorsabb reagálás is, aminek idejét  

14 percre sikerült csökkenteni. Hozzátet-

te: a közlekedési balesetek száma tavaly 

20 százalékkal emelkedett, ami elsősor-

ban a nagy átmenő forgalom miatt van.

Az idei feladatokról szólva Váradi alez-

redes egyebek mellett az eredmények 

megőrzését, az eljárások lefolytatásának 

gyorsítását és a közlekedési balesetek szá-

mának csökkentését emelte ki.

Fizetőparkolás 

A képviselők arról is határoztak, hogy  

a fizetőparkolási övezetek üzemeltetésé-

vel a Zuglói Önkormányzati Rendésze-

tet (ZÖR) bízzák meg. A meglepő döntés 

annak nyomán született, hogy a testület 

visszavonta azt a döntést, amely szerint 

a parkolók működtetését külső gazda-

sági szereplőre bízza. Így elutasította 

az üzemeltető kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindítását célzó 

javaslatot, ugyanakkor elfogadta Várnai 

László javaslatát, hogy a ZÖR-t bízzák 

meg a parkolásüzemeltetési feladatokkal.

A képviselők támogatták, hogy a Varsó 

utca–Thököly út–Róna utca keresztező-

désében lévő téren Kesjár Csaba autóver-

senyző tiszteletére emlékmű létesüljön. 

A zuglói sportember, aki a hazai pilóták 

közül először vezetett F1-es autót, az idén 

lenne 55 éves. A többszörös magyar baj-

nok autóversenyző F3-as autójával 1988-

ban, 26 évesen szenvedett halálos balese-

tet a Nürnberg melletti Noirisringen. 

A képviselő-testület azt is megszavazta, 

hogy a közbiztonsági szakemberek ja-

vaslatára a Kerékgyártó utca–Öv utca,  

a Telepes utca–Öv utca, az Istvánffy utca–Mis-

kolci utca, a Dorozsmai utca–Miskolci utca,  

a Zalán utca–Gvadányi út, a Bazsarózsa 

utca–Fischer István utca, a Mogyoródi 

út–Fischer István utca, az Őrnagy utca–

Tábornok utca, a Mexikói út–Mogyoródi 

út, a Várna utca–Fogarasi út, az Egressy 

út–Öv utca, a Szuglói Körvasút sor–Pas-

kál utca kereszteződésében, valamint  

az Újváros parkban és a Kerepesi vas-

úti felüljárónál térfigyelő kamerát he- 

lyezzenek el.         Papp Dezső

Sérti a zuglói polgárok, valamint az önkormányzat érdekeit  

a képviselő-testület határozata az önkormányzat, valamint  

a Mundo Center korábbi és új beruházója közötti közérdekű fej-

lesztési és együttműködési megállapodásról, ezért azt megvé-

tózta a polgármester. A képviselő-testület március 30-i ülésén 

döntöttek a fizetőparkolók üzemeltetőjéről, térfigyelő rendsze-

rek telepítéséről, illetve éves beszámolókat fogadtak el. 

Vétót emelt a polgármester
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Keze munkáját olyan beruházások dicsérik, mint 

Özv. Pankotai Béláné etage fűtésének kialakítása 

és ő nyitotta meg az ország első látványfűtéssze-

reldéjét, ahol élőben nézhetnek bele az ívfénybe, 

az arra fogékonyak. Munkája mellett Erdélyben ősi 

japán népi siratók után kutatott évekig. Az elmúlt 

időszakban főleg ufókat rabolt el és titkos, sikeres 

kísérleteket végeztetett rajtuk. Mellette 8 gyönyö-

rű és okos gyermeket szült és nevelt fel. Jelenleg 

Debrecenben él.Tóth Imre régóta, már 15 napja 

szeretne bekapcsolódni a politikai életbe, mióta 

tudomására jutott, hogy az önkormányzati képvi-

selőség olyan munka, ahonnan csak egy év után 

rúgják ki az embert, ha nem jár be. Zuglói jelölését 

komoly felkészítés előzte meg, részt vett az MKKP 

kajmán-szigeteki politikusképzőjén, ahol megis-

merte a modern politizálás minden csínját-bínját. 

Sikeres vizsgát tett lakosságkezelésből, elsajátí-

totta a szemrebbenés nélküli hazudozás készségét 

és az offshore számlanyitás alapjait, megtanulta, 

hogyan kell beparkolni a rokkantaknak fenntar-

tott helyekre és hogyan ne válaszoljon újságírói 

kérdésekre. Tóth Imre sosem járt Zuglóban és nem 

is megy oda, ha megválasztják. „Az emberek nem 

szeretik a politikusokat, joggal, ezért hajlandó 

vagyok megígérni, hogy az engem megválasztó 

polgárok soha nem fognak velem találkozni, így si-

keresen képviselhetem érdekeiket!” – nyilatkozta.  

Programja Zugló valódi problémáira reagál. A  Hun-

gária körutat a föld alá fogja vezetni és megszün-

teti a vasút okozta zajt. A vonatokat helikopterrel 

fogják átemelni Zugló felett, de akár kötött pályás 

teleport is épülhet. Tóth Imre szereti az állatokat 

és az embereket, kampánycsapata egészen a vá-

lasztásokig fákat, virágokat és földikutyákat ültet  

a kerületben. Szavazzon Tóth Imrére, nem olyan gáz!

Tóth Imre – MKKP

Tóth Imre szakmáját tekintve fűtésszerelő. Valahol született, ahol két évig hangyák nevelték. Gyermekkorát hideg- és meleg-

burkolók közt töltötte, innen érdeklődése a melegvíz továbbításának misztikus művészete iránt. 

Fontos, hogy olyan környezetben éljünk, ahol 

a közösség összetartó. Zugló pont ilyen hely. 

Pontosan tudom, hogy a zuglóiak nem a botrá-

nyokra kíváncsiak, hanem jobb, működő kerüle-

tet szeretnének. Önkormányzati képviselőként 

nem taktikai csatákat akarok vívni a testület-

ben, hanem napról napra azért fogok dolgozni, 

hogy Zugló minden itt élő számára élhetőbb 

hellyé váljon: maradjanak meg közparkjaink, 

az itt élő emberek jó minőségű egészségügyi 

intézményekben gyógyulhassanak, iskolá-

ink kiemelkedő színvonalon működjenek, és 

egyetlen lakos gondjairól se feledkezzünk meg.

Mi az LMP-ben a kampány első napjától azt mond-

tuk, hogy azért indulunk ezen a választáson, mert 

szakítani akarunk a zuglói botránypolitizálással, 

és a rivális pártok helyett az itt élő emberekkel 

és az itt élő emberek mindennapi problémáival 

akarunk foglalkozni. Ha megválasztanak, én már 

az első naptól kezdve többek között azért akarok 

dolgozni, hogy minden zuglói hozzájuthasson a 

megfelelő színvonalú orvosi ellátáshoz. Zugló-

ban ugyanis sajnos ma ez nem biztosított, és ez 

egyértelműen a kerületi vezetés felelőssége. A 

jelenleg rendelkezésre álló szolgáltatás ugyanis 

egyszerűen nem elég az itt élő több mint százezer 

ember biztonságos és folyamatos ellátásához. 

Az LMP ezért azt javasolja, hogy duplázzák meg 

a zuglói háziorvosi ügyeleti kapacitást, és ennek 

elérése érdekében aláírásgyűjtést indítottunk. 

Azt kérjük minden kerületi lakótól, aki egyetért 

az általunk kitűzött céllal, hogy aláírásával támo-

gassa az LMP kezdeményezését, és támogassa az 

LMP-t az időközi önkormányzati választáson.

Tisztelettel

Csordás Balázs Gyula

Csordás Balázs Gyula – LMP
Szeretnék a zuglói emberek hangja lenni. Csordás Balázs Gyula vagyok, 22 éves közgazdász hallgató. Gyermekkoromban 

költöztem Zuglóba, és nagyon örülök, hogy immár magam is igazi kerületi lakosnak vallhatom magam. Itt kezdtem el köz-

ügyekkel foglalkozni, nem ideirányítottak, mint sok helyben tevékenykedő politikust.

Meggyőződésem, hogy széleskörű támogatottságo-

mat elsősorban fiatalos lendületemnek és tenniaka-

rásomnak köszönhetem, amellett, hogy nagyapám, 

a mindenki által tisztelt és szeretett Bitskey Tibor,  

a Nemzet Színésze volt. Gimnáziumi tanulmányaimat 

a Fasori Evangélikus Gimnáziumban végeztem, ezt kö-

vetően pedig a Debreceni egyetem történelem szakán, 

nemzetközi kapcsolatok szakirányán szereztem diplo-

mát, ezek után továbbképeztem magam a Budapesti 

Kommunikációs Főiskolán rendezvényszervezőként. 

Képességeimet mindvégig Zuglóban kamatoztattam, 

ez kiváló rálátást adott a kerület előtt álló feladatokra, 

ismerem a zuglóiak életét, felkészülten nézek szembe 

a megoldandó problémákkal. A karrierépítésnél több-

re tartom a közösségért végzett munkát, ezért – bár 

családi hátterem, sokrétű képzettségem és felsőfokú 

angol nyelvtudásom ezt lehetővé tette volna – a kül-

föld helyett Zuglót választottam.  Az önkormányzat 

előtt álló legsürgetőbb feladatoknak tartom a napi 

működés egyszerűsítését, a bürokrácia csökkentését, 

a köztisztasági programot, illetve a javuló közbizton-

ság további erősítését. Ezek a keretében, elsőként  

a következő lépéseket fogom kezdeményezni: Illegális 

szemétlerakó megszüntetése, szeméttárolók kihelye-

zése, gyermekjátszótér kialakítása, mert kell ide egy 

játszótér! A leromlott állagú önkormányzati lakások 

felújítása, a parkolási káosz felszámolása, valamint 

térfigyelő kamerák kihelyezése a javuló közbizton-

ságért. Az erős rajt után bízom abban, hogy a zuglói 

polgárok képviselővé választanak. Képviselőként ga-

rantálni fogom az önkormányzat hatékonyabb műkö-

dését, érdemben hozzájárulva ahhoz, hogy a kerületi 

Fidesz elvtelen aknamunkájával ne akadályozhassa az 

önkormányzat és polgármesterünk, Karácsony Ger-

gely munkáját, és ne tudják megakadályozni többé  

az előrelépést a zuglóiak számára fontos ügyekben.

Bitskey Bence – DK–MSZP–PM–Összefogás Zuglóért Egyesület

BITSKEY BENCE vagyok, a DK, AZ MSZP, A PM ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS ZUGLÓÉRT EGYESÜLET közös jelöltje. 30 éves vagyok,  

tősgyökeres zuglói, jelenleg is a kerületben élek és dolgozom.

Választási kampány 2017
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Közösségek iránt elkötelezett emberként vállaltam, 

hogy elinduljak az időközi választáson a 3. számú 

egyéni választókerületben. Ott, ahová immáron  

10 esztendeje a gyermekorvosi hivatásom is köt. Eddig 

is aktív közéleti tevékenységet folytattam a körzetem-

ben élők érdekében, de szeretnék még többet tenni 

értük. Nevemhez fűződik az Utász utca egyirányúsítása, 

a gyermekrendelő bejárati ajtajának átalakítása a baba-

kocsival érkezők érdekében és a rendelőt látogatók biz-

tonságos és ingyenes parkolásának kezdeményezése.

A gyermekek gyógyítása során megismerhettem  

a családok életét, örömeiket, gondjaikat.  Pontosan 

tudom, hogyan lehetne az itt élők életkörülményeit 

javítani, biztonságosabbá és rendezetté tenni lakó-

környezetüket.  Ezért is vállaltam el a jelöltséget. 

Vallom, hogy a képviselői munka alapja a tisztesség, 

a szorgalom és a kitartás. 

Legfontosabb feladatom a gyermekegészségügyi ellá-

tás fejlesztése Zuglóban, a várakozási idő csökkentése 

és a fontosabb szakrendelések kapacitásának bővítése. 

A 3-as számú körzetet érintő vállalásaim:

bölcsődei férőhelyek bővítése, új bölcsőde építése •  

a kisgyermekes családok számára egy modern játszó-

tér kialakítása • a Tábornok utcai gyermekrendelőnél 

ingyenes parkolási lehetőség biztosítása • a gyalogjár-

dák felújítása, akadálymentesítése • társasházi pályá-

zatok a lakóépületek korszerűsítésére •  a rossz állapo-

tú önkormányzati bérlakások felújítása • jelzőlámpás 

kereszteződés kialakítása a Mogyoródi út – Mexikói 

út sarkán • a vasútforgalom zajának csillapítása zaj-

védőfal építésével • a térfigyelő kamerák számának 

növelése, társasházi kameraprogram • elektromos 

buszjárat indítása az Örs vezér tér-Bánki Donát u.-Ró-

na u.-Fogarasi út-Pillangó u.-Mogyoródi út-Róna u.- 

Uzsoki Kórház útvonalon 

Szavazzon arra, aki már bizonyított!

Dr. Somodi Zoltán  – Fidesz–KDNP

Gyógyítsuk meg Zuglót! – Csecsemő- és gyermekorvos, jogi szakokleveles orvos, orvos-közgazdász vagyok, közigazgatási 

szakvizsgát tettem. A Tábornok utcai gyermekrendelőben dolgozom. 36 éve vagyok nős, 2 felnőtt gyermekem van. 

A Munkáspárt Zuglóban szorgalmaz és támo-

gat minden olyan programot, mely a hely-

beliek, az alacsony jövedelmű nyugdíjasok,  

a dolgozók, az ifjúság életkörülményeit javítja.

Zugló 3.EVK területén élőknek a kerület fejlesztési 

tervéhez a Munkáspárt által Polgármesternek át-

adott okmányból a legfontosabbakat képviselem:

Az Önök lkhelyének Zugló egészével együtt kell  

fejlődnie! "Van szabad terület, van társadalmi 

igény, így a felszámolt, lebontott üzemek, irodák 

helyén épüljenek újak, létesüljenek új munkahe-

lyek." Zuglóban kerüljenek lebontásra a XIX.szá-

zadi, már szinte "romlakások", ezen a területen 

önkormányzati menedzseléssel épüljön korszerű, 

kisköltségű önkormányzati szociális bérlakás."

Azonnali kezdeményezéseim: A vasút két oldalán 

a szemétlerakás, a hajléktalan szállások felszá-

molása. A lakókörzetben mintegy 4 helyszínen 

zöldséges-, illetve húsbolt "visszatelepítése". 

Zugló tömegközlekedési fejlesztésének "követe-

lése", közte a 77-es troli vonalán több alacsony-

padlós jármű működtetése.

Alapvető feladatomnak tekintem a választóke-

rület rendszeres bejárását. Magam győződöm 

meg az utak, a térfigyelők, az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok állapotáról, a közbiztonság-

ról. Szorgalmazom egy segélyalap létrehozását,  

a Munkáspárt javaslata alapján a lakossági 

gyorsszolgáltatói rendszer kialakítását.

Tisztelt Zuglóiak! Önökön múlik, hogy a dolgozók  

-a Munkáspárt által- ott lesznek-e az Önkormány-

zatban. Mi nem konfliktusra, mi alkotásra készülünk!

Jelenlegi elérhetőségem: mobil: +36-30-962-

1507: e-mail: szentpali.kolos@munkaspart.hu

Szentpáli Kolos

képviselő jelölt

Szentpáli Kolos – Munkáspárt
Tisztelt Törökőri Választópolgár! Induljunk Együtt harcba egy "Szebb, komfortosabb, fejlődő Zuglóért"! MUNKÁSPÁRTOT AZ 

ÖNKORMÁNYZATBA! Szentpáli Kolos, 22 éves villamosmérnök hallgatóként kaptam bizalmat, a Munkáspárt jelöltjeként, 

amelynek céljaival egyetértek, azt őszintén támogatom.

Évtizedek óta ismernek és számíthatnak rám-és 

ez a kölcsönös bizalom a képviselői munka alapja.  

Ez a környék Zugló legelhanyagoltabb része.  A köz-

biztonság romlik, utcáink koszosabbak, mint vala-

ha, az omladozó önkormányzati házakra, lakásokra 

évtizedek óta nem költenek. Volt itt hatalmon jobb 

és baloldal, a környéken egyikük alatt sem történt 

semmilyen fejlesztés. Szavazatunkat kérve a pártok 

és jelöltjeik ilyenkor mindent megígérnek, de egy év 

múlva már megtalálni sem lehet őket.  Ők a pártju-

kat, mi, helyi egyesületként az itt élőket, a zuglóia-

kat képviseljük. A Civilzugló Egyesület már eddig is 

sokat tett Zuglóért. Mi álltunk ki a Hermina úti szak-

rendelőért amikor be akarták zárni, mi gyűjtöttünk 

aláírásokat, szerveztünk demonstrációkat Városliget 

beépítése ellen.  Hiszünk a közösség erejében: közös 

munkával a környék vidám pontjaivá teszünk évtize-

de mocskos aluljárókat.  Az óvodai szülőkkel aláírás-

gyűjtésbe kezdtünk, és önkormányzati képviselőnk 

előterjesztésére a Tábornok utca környékét 30 km/

órás forgalomcsillapított övezetté tettük. Fontosnak 

tartom a hatékonyabb, átláthatóbb, korrupciómen-

tes önkormányzati működést. Az Együtt támogatása 

is azért fontos számomra, mert a korrupcióellenes 

küzdelem legaktívabb pártjaként hitelesek és so-

kat segíthetnek munkámban a tapasztalatukkal. 

Képviselőként tenni fogok azért, hogy az utcáinkat 

gyakrabban takarítsák, és az önkormányzat szigorú-

an járjon el az illegális szemétlerakással szemben.  

A zöldterületeket újítsák fel, a környéken épüljön 

egy játszótér és közpark. Szorgalmazni fogom, hogy 

kezdődjön el az önkormányzati házak felújítása.   

A Mogyoródi út Mexikói út kereszteződésében zebra 

és körforgalom kerüljön kialakításra. Ahogy az el-

múlt 35 évben, úgy képviselőként is mindig számít-

hatnak majd rám! Ismerjük egymást.

Drevenka Monika – Együtt–Civil Zugló Egyesület

Választási kampány 2017

35 éve dolgozom a körzetben, a Hungária körút Kerepesi út sarkán lévő gyógyszertárban, és közel három évtizede otthonom 

Zugló. Ahogy én jól ismerek itt minden házat, úgy engem is jól ismernek a környékbeliek. 
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Szentpáli Kolos azt mondta: azoknak, akik 

kételkednek benne, hogy a kapitalizmusnak 

vannak áldozatai, javasolja, hogy keressék 

fel Zugló 3. számú választókörzetét, és néz-

zék meg, milyen körülmények között élnek 

ott az emberek.

Hozzátette, a kapitalizmus igazságtalansága-

inak megszüntetésére, az előnytelen verseny 

felszámolására konkrét javaslataik vannak. 

– Mi, munkáspártiak, országos szinten kö-

veteljük a progresszív adórendszer beveze-

tését – hangsúlyozta. Álláspontjuk szerint  

a bérplafon mellett vagyonadóra is szükség 

van, valamint növelni kell a minimálbért.

Szentpáli elmondta, rövid távon egy se-

gélyalapot hoznának létre a körzetben, és 

kiharcolnák, hogy a 77-es vonalán több ala-

csony padlós troli közlekedjen.

A Munkáspárt jelöltje és aktivistái szóróla-

pokat és a párt heti újságjait osztották szét  

a járókelők között.

Segélyalapot hozna létre
A Hungária körút–Kerepesi út kereszteződésénél tartott sajtótájékoztatót a Munkáspárt önkormányzati kép-

viselőjelöltje, aki a kapitalizmus áldozatairól emlékezett meg.

Az új Puskás stadionnál Bitskey Bence el-

mondta, nem telik el nap, hogy ne kapna 

hívást a lakosoktól a környék kaotikus par-

kolási helyzete miatt. 

– Ez tovább fog romlani, ha megépül ez  

a közel 70 ezres stadion, amelynek környe-

zetében mindössze 550 parkolót akarnak 

létesíteni. Az itt élők érdekében aláírás-

gyűjtésbe kezdünk. Így próbálunk nyomást 

gyakorolni a kormányzatra, hogy megfelelő 

számú parkolót építsen. 

Horváth Csaba szerint az ostobaság és az 

arrogancia arénája készül. 

– Ostoba, aki megfelelő parkolóhelyek nél-

kül épít ekkora stadiont, és arrogáns, aki ezt 

úgy csinálja, hogy közben több ezer zuglói 

család életét teszi tönkre. Máshol 15 nézőre 

terveznek egy parkolót, itt viszont 119 főre 

építenek egyet – jegyezte meg.

Aláírásgyűjtésbe kezdtek 
„A helyieket zavarja az építkezés, az országot a költség” címmel tartott sajtótájékoztatót Bitskey Bence,  

a DK, az MSZP, a PM és az Összefogás Zuglóért Egyesület közös önkormányzati képviselőjelöltje és Horváth 

Csaba, a fővárosi MSZP képviselőcsoport vezetője. 

A képviselőjelölt elmondta, minden indulót 

nyilvános vitára hív, ahol megbeszélhetik  

a 3-as számú választókörzet és Zugló ügye-

it. Fontosnak tarja ugyanis, hogy a lakosság  

a pártok elképzelésén túl azt is megtudja:  

a jelöltek mit szeretnének tenni a kerületért 

és körzetükért.

– Nem veszekedést, hanem beszélgetést sze-

retnék, hogy megismerjenek bennünket az 

emberek, és a pártok helyett a személyekre 

tudjanak szavazni – hangsúlyozta Dreven-

ka Monika. Hozzátette: a vita két részből áll-

na, előbb a jelöltek a megbeszélt témakörök 

szerint fejthetnék ki álláspontjukat, majd 

ezt követően válaszolhatnának a fórumon 

megjelentek kérdéseire.

Várnai László, a CivilZugló Egyesület veze-

tője jelezte: a vitát április első hetében ren-

deznék meg. A jelöltek részvétellel kapcso-

latos visszajelzését lapzártakor még várják.

Vitára hívja a jelölteket
Nyilvános vitát kezdeményez a jelöltek között a CivilZugló Egyesület és az Együtt – a Korszakváltók Pártja 

közös képviselőjelöltje – jelentette be sajtótájékoztatóján Drevenka Monika.
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A fórumra Csordás Balázs Gyula képviselő-

jelölt az LMP jelenlegi önkormányzati képvi-

selője, Barta János mellett a párt társelnökét 

és országgyűlési frakcióvezetőjét, Szél Ber-

nadettet is meghívta. 

A fórumon az országgyűlési képviselő el-

mondta, tapasztalata szerint Zuglóban 

ugyanazok a problémák, mint az országban. 

– Nem tiszta a politika, illetve sem az egész-

ségügyre, sem pedig az oktatásra nem köl-

tenek eleget – magyarázta Széll Bernadett.  

A párt képviselői a rendezvényen megje-

lent érdeklődők kérdéseire is válaszoltak. 

Érintették többek között a parkolás, a köz-

biztonság, a köztisztaság és az egészségügy 

helyzetét is. 

– Magam is itt élek, naponta tapasztalom  

a gondokat, amelyeken változtatni szeretnék 

– hangsúlyozta Csordás Balázs Gyula.

Problémamentes kerületet szeretne
Problémamentes kerületet remél a Lehet Más a Politika zuglói szervezete, és ennek megvalósításán dolgoz-

nának az időközi önkormányzati választás után. Egyebek mellett erről is szó esett a párt lakossági fórumán.

Bővül a Bethesda: a kórháznak minden 

engedélye megvan egy új épületszárny lé-

tesítéséhez. – Ennek eredményeképpen új 

profilokkal is bővülünk, például szülészettel, 

gyerekpszichiátriai osztállyal, gyerekekre 

adaptált MR-készülékkel vagy hospice-el-

látással – tájékoztatta dr. Velkey György fő-

igazgató a képviselőjelöltet.

A szülészeti osztállyal az egyházi kórházak-

ban tapasztalható hiányt pótolják majd, in-

gyenes szülészeti alapellátással.

Dr. Somodi Zoltán azt mondta, gyakorló 

gyermekorvosként rendkívül jó tapasztala-

tai vannak a gyermekkórházzal való együtt-

működésről, ám megelégedni sosem szabad. 

– Az ellátás színvonalán mindig lehet javí-

tani, emiatt is érzem küldetésemnek, hogy 

tagja legyek a helyi döntéshozó testületnek 

– tette hozzá a Fidesz–KDNP jelöltje.

Az egészségügy fejlesztéséért dolgozna
A Bethesda Gyermekkórházba látogatott dr. Somodi Zoltán, a Fidesz–KDNP zuglói önkormányzati képvi-

selőjelöltje, ahol az intézmény főigazgatójával a kórház várható fejlesztéseiről, illetve Zugló egészségügyi 

helyzetéről is beszélgettek.

Az MKKP magukat passzivistáknak nevező 

segítői a Tábornok utcában öt hársfát ültettek 

el. Mint mondták, azokkal pótolják a korábban 

onnan kivágott vagy ott elpusztult fákat. A te-

lepítést követően a fákra tájékoztató táblákat 

helyeztek. Ezeken azt jelzik, hogy az arra járók 

nem hétköznapi, hanem úgynevezett mobil 

kampányfák mellett haladnak el, amelyek ab-

ban különböznek a többi, választási kampány-

ban elültetett fától, hogy csak a kampányidő-

szak alatt maradnak a választókerületben. 

Az MKKP passzivistái a Tábornok utca után  

a Mogyoródi út és a Pillangó utca keresztező-

désénél kampányoltak tovább, ahol a parkoló 

előtti üres virágládákat ültették tele pozsgás nö-

vényekkel. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt önkor-

mányzati képviselőjelöltje, Tóth Imre – a Bruti 

néven ismertté vált stand-up humorista – ígére-

téhez híven ezen az eseményen sem vett részt.

Kampányfákat ültettek
A Tábornok utcában úgynevezett mobil kampányfákat, míg a Mogyoródi úton pozsgás növényeket ültettek  

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt segítői.
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HELYISÉG-BÉRBEADÁS

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. szék-
házának 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 telefon-
számon kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA

C
ÍM

H
EL

Y
R

A
JZ

I S
ZÁ

M

A
LA

PT
ER

Ü
LE

T 
(M

2 )

R
EN

D
EL

TE
TÉ

S

K
Ö

ZM
Ű

V
ES

ÍT
ET

TS
ÉG

M
IN

IM
Á

LI
SA

N
  

A
JÁ

N
LH

A
TÓ

 
B

ÉR
LE

TI
 D

ÍJ
 (+

Á
FA

FT
/H

Ó
)

H
EL

Y
R

EÁ
LL

ÍT
Á

SI
 K

Ö
LT

SÉ
G

 
(F

T,
 N

ET
TÓ

)

M
EG

H
IR

D
ET

ÉS
 D

Á
TU

M
A

A
Z 

A
JÁ

N
LA

TO
K

 B
EÉ

R
K

E-
ZÉ

SÉ
N

EK
 H

A
TÁ

R
ID

EJ
E

Bolgárkertész 
u. 5. 31928/11/A/464 185 üzlethelyiség

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
233.100 1.605.072 2017. 03.27. 2017.04.10.

Fűrész u. 23. 
alagsor 31337/0/A/12 109 egyéb 

helyiség
villany, víz, 
csatorna 83.000 522.930 2017. 03.27. 2017.04.10.

Hungária  
körút 102. 32362/1/A/189 171 üzlet

víz, csatorna, 
elektromos 

áram, 
házközponti 

fűtés

184.000 2.696.023 2017. 03.27. 2017.04.10.

Kerepesi út 50. 31989/10 115 raktár villany, víz, 
csatorna 72.450 151.504 2017. 03.27. 2017.04.10.

Lengyel u. 28. 40031/10/A/33 108 üzlet villany, víz, 
csatorna 108.000 80.377 2017. 03.27. 2017.04.10.

Nagy Lajos  
király útja 82/b.  31903/7/A/72 214 üzlet

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
272.800 594.130 2017. 03.27. 2017.04.10.

Nagy Lajos  
király útja 126. 31756/0/A/108 87 üzlet

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
92.000 83.741 2017. 03.27. 2017.04.10.

Nagy Lajos  
király útja 138. 31741/0/B/1 88 egyéb 

helyiség
villany, víz, 
csatorna, 

gáz
49.200 2.847.674 2017. 03.27. folyamatos

Thököly út 45. 
as. 3. 32831/0/A/2 71 műhely

villany, víz, 
csatorna, 

gáz
39.000 1.180.479 2017. 01. 18. folyamatos

KÖNYVHAJLÉK Mert a könyv hajlék, az olvasás összeköt A Szépírók Társasága olvasással és 
olvasókkal szeretné megünnepelni 20. születésnapját - nem akármilyen módon, könyvhajlékot 
teremtve. Ezért árverést szervez az Utcáról Lakásba Egyesülettel közösen, az egyesület Mobil-
ház-programjának javára. A program A TESZ Alapítvánnyal partnerségben indított Lakhatás Most 
Lakásügynökség keretei közt valósul meg. 

Az árverésen jeles magyar írók kéziratai vagy személyes ajánlással ellátott kedves tárgyai kerülnek 
kalapács alá. Az adományokat felajánló írók: Bódis Kriszta, Dragomán György, Erdős Virág, Es-
terházy Péter hagyatékából Esterházy Gitta, Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, Kornis Mihály, 
Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Simon Márton, Szabó T. Anna, 
Szvoren Edina, Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs, Závada Pál, Závada Péter. 

A felkínált tárgyak kikiáltási ára egységesen 20 000 Ft. Megtekinthetők itt: https://konyvhajlek.
wordpress.com/blog/ 

Az árverést megelőző esten fellép: Bódis Kriszta, Dragomán György, Kemény Zsófi, Korn-
is Mihály, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Simon Márton, Szabó T. Anna, Takács Zsu-
zsa, Tóth Krisztina és Bródy János, Darvas Kristóf, Kollár-Klemencz László, Felevad 
Duó (Müller Péter Sziámi-Kirschner Péter), Rutkai Bori, Ujj Zsuzsi. Műsorvezető: Nyáry 
Krisztián, árverésvezető: Király Júlia. 

Mi a Mobilház-program? Az Utcáról Lakásba Egyesület mára több mint 30 korábban hajléktalan 
embernek biztosít lakhatást. Új programja, a Lakhatás Most Lakásügynökséggel közösen szer-
vezett Mobilház-program olyan társadalmi vállalkozási koncepció, amely hajléktalan embereket, 
önkormányzatokat és magántulajdonosként belépő filantróp befektetőket kapcsol össze. Célja, 
hogy lakáshoz juttasson otthontalan embereket úgy, hogy a Lakásügynökség egy befektető által 
megvásárolt mobilházat lízingel a befektetőtől, és a mobilházakat bérbe adja hajléktalan embe-
reknek. Az árverésen a mobilházak felállításához szükséges telekre gyűjtünk. 

Miért érdemes kéziratot, személyes tárgyat vásárolni íróktól? A kézirat manapság ritka ma-
dár: az írók nagyobb része már számítógéppel ír. Többségük kifejezetten az árverésre írta le kéz-
zel a művét, vagy a felkínált személyes tárgyhoz kapcsolt kézzel írt levelet a licitálónak. A kézirat, 
csakúgy, mint a személyes tárgyak, olyan intim kapcsolatot jelent a szerzővel, amire az olvasás 
hétköznapjaiban és az irodalom hétköznapi működésében nem kerül sor. Olyan, mint egy sze-
mélyes, bizalmas találkozás valakivel, akit addig csak hírből ismertünk. Ugyanakkor az irodalmi 
kéziratok néhány évtized elteltével komoly anyagi értéket is képviselhetnek. 

Hogyan lehet fizetni a megvásárolt tárgyért? A helyszínen készpénzben, illetve átutalással (ha 
pl. telefonon be tudják mutatni az átutalást), illetve utólag, átutalással. Ebben az esetben a tárgyat 
a fizetés után az Írók boltjában vehetik át. Az Egyesület a támogatásról igazolást ad. 

Hogyan támogathatja a programot az, aki nem akar licitálni? A helyszínen váltott jelképes,  
1000 Ft-os belépővel vagy előre is megvehető 25000 Ft-os támogatói jeggyel, amiért fiatal ipar-
művészek által tervezett, kézzel készült ajándék is jár. Támogatói jegy itt vásárolható: https://
utcarollakasba.hu/blog/

Helyszín: Gödör Klub, 1061 Budapest VI., Király utca 8-10. (Central Passage)

Időpont: 2017. április 9. 18h. Kapunyitás: 17:30h.

További információ
- https://konyvhajlek.wordpress.com/
- az árverés facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/168709596966728/ - az 
Utcáról Lakásba Egyesületről: www.utcarollakasba.hu/rolunk, www.facebook.com/utcarollakas-
ba - a Szépírók Társaságáról: http://szepiroktarsasaga.hu 

Kapcsolat 
email: konyvhajlek@gmail.com 
Gács Anna (Szépírók Társasága): +3630 912 0729 Kovács Vera (Utcáról Lakásba Egyesület): 
+3630 601 7694

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének Közneve-
lési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága az alábbi pályázatokat hirdeti meg:

1. . Zuglói civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, intézményi alapítványok, egyházi célú  
    civil szervezetek) 2017. évi programjainak támogatása
2. Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak támogatása

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó adatlapok állnak rendelkezésre. Az adatla-
pok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 
2.) vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlap ’Hivatal’ menüpontjának ’Pályázatok’ almenüjéből.
A pályázati adatlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt borítékban személye-
sen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja 
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerü-
let Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna 
civilkapcsolati referensnek címezve megküldheti

A pályázatok benyújtásának határideje: 
– postán benyújtva: legkésőbb 2017. április 21. (péntek) (bélyegző napja)
– személyesen benyújtva: 2017. április 21. (péntek) Budapest Főváros XIV. Kerület  
   Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon, illetve a molnar.
zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet ké-
szítéséről, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő 
módosításáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. 
(III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata megkezdte a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint a kerületi építési szabályzatnak 
a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek meg-
felelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez 
való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására 
és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó terü-
letekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a 
védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki 
berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi kö-
vetelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézi-
könyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi 
formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jel-
lemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában 
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a kerületi 
építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észre-
vételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 
21 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus 
levélben (hivatal@zuglo.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági  
fórumon is, mely 2017. április 10-én 17:30-kor kerül megtartásra a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (1142 Budapest, Csáktornya park 1.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevé-
nek, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. 
Civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről 
szóló jogerős végzést is csatolni kell.

Karácsony Gergely
polgármester
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A kiállítást Novotny Zoltán nyitotta 

meg. A sportújságíró beszédében ki-

emelte: a tárlat célja, hogy felidézzék 

a lebontott Népstadionhoz köthető 

sport- és kultúrtörténeti eseményeket.  

A tárlatnyitót követően a Népstadi-

on történetét felelevenítő előadások 

hangzottak el. Szabó Lajos, a Magyar 

Olimpiai és Sportmúzeum igazgató-

ja felszólalásában a sportintézményt  

a csodák helyének nevezte, ahol kez-

detben a magyar sportolók a világ el-

ismerését kivívó eredményeket értek 

el. A múzeumigazgató reményét fejez-

te ki, hogy az új stadion egyszer ismét 

a csodák birodalma lesz.

Kévés György építész tájékoztatójában 

előbb a Népstadiont tervező Dávid Ká-

roly munkásságát elevenítette fel, majd 

azt mondta: a sportlétesítmény fenn-

maradásáért mindent elkövetett, mert 

felmérése alapján lefedéssel a berlini,  

a római és a luzsnyiki stadionhoz ha-

sonlóan meg lehetett volna menteni. 

Az eseményen felszólalt továbbá  

S. Tóth János újságíró, aki társszerző-

je a kiállítással azonos című kötetnek. 

Szerinte a Népstadion Budapest egyik 

emblematikus épülete, illetve a ma-

gyar sport és kultúra fellegvára volt. 

A megnyitón jelen volt Benkő Lász-

ló, az Omega együttes billentyűse is.  

A zenész népstadionbeli koncertjeik-

ről mesélt a megjelenteknek. 

A kiállításon bemutatott tárgyak és 

relikviák egy részét a megnyitón meg-

jelent egykori sportolók, azok család-

tagjai, valamint magángyűjtők bocsá-

tották a szervezők rendelkezésére. 

A rendezvényt Miklós László tette 

igazán különlegessé. A filatelista 

sportbélyegei kölcsönadásán túl az 

eseményre egyedi emlékbélyegzőt is 

készíttetett. A tárlatnyitón a Népsta-

dion történetével összefonódó Mese-

ház Óvoda tehetséggondozó csoportja 

adott műsort. A kiállítás kísérőprog-

ramjaként április 19-én Tar László Ezt 

fütyülték az olimpikonok címmel tart 

bemutatót az olimpiák hivatalos ze-

néiből. A tárlat április 24-ig várja az 

érdeklődőket.                         Papp Dezső

Volt egyszer egy Népstadion 

címmel nyílt látványos kiállítás 

a Zuglói Civil Házban. A tárla-

ton a fényképeken, bélyege-

ken, plakátokon, érmeken és 

emlékplaketteken túl egyebek 

mellett a Népstadion makettje, 

Róth Antal válogatott labdarúgó 

meze, egy Puskás Ferenc által 

dedikált labda, valamint Zsivótz-

ky Gyula olimpiai bajnok atléta 

sporteszköze is megtekinthető. 

A Népstadionról nyílt kiállítás a Zuglói Civil Házban

Kultúra
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– Tudom, hogy nem mindegyik kullancs 

fertőzött, de mindig nagyon megijedek, 

ha valakit megcsípnek. Nálunk többször 

volt már rá példa, szerencsére soha nem 

lettünk betegek – mondta Megyeri Zsu-

zsa. Megjegyezte, hogy bár az élősködők 

miatt egyikük sem került még bajba, 

egyszer majdnem elvesztették a csa-

lád kedvencét, Kormost. – Egyik napról  

a másikra levert, gyenge volt, hányt. Ak-

kor már tudtuk, hogy baj van, mert a ku-

tyás közösségben több állat is beteg lett. 

Kiskutyánk barna vizelete világosan je-

lezte, hogy kullancscsípés miatt lett beteg 

Kormos, így szerencsére megmenekült. 

Az orvos azt mondta, két nap alatt elpusz-

tult volna, ha nem kapja meg a megfelelő 

kezelést – elevenítette fel a történteket az 

asszony. Azóta ultrahangos kullancsri-

asztóval védik a kutyát, s már a lakásban 

sem találnak kullancsot, mint azelőtt. 

A kullancsok a sötét, meleg, nedves he-

lyeket szeretik, többnyire az aljnövény-

zetben találhatók, maximum másfél 

méter magasra másznak fel. Leginkább 

a meleg vérű állatokon élősködnek, a fer-

tőzött egyedek több, az emberre is veszé-

lyes betegséget terjesztenek. 

– Ha a kullancscsípés helyén piros folt, 

kokárdaszerű forma látható, akkor or-

voshoz kell fordulni, mert az a Lyme-kór 

biztos tünete – figyelmeztet Zugló tiszti-

orvosa. –  A fejfájás, hányinger, hányás, 

szédülés, tarkómerevség az agyvelőgyul-

ladásra utalhat. Kullancscsípéskor nem 

kell egyből a legrosszabbra gondolni, 

mert nem mindegyik állat fertőzött,  

s amelyik igen, attól sem feltétlenül lesz 

beteg az ember. Ha látjuk, hogy a bő-

rünkbe fúródott, a lehető leghamarabb ki 

kell venni. Gyógyszertárban kapható csi-

pesszel, csavaró mozdulattal kell kihúzni.  

Az sem baj, ha egy része beleszakad, mert 

az ki fog lökődni – magyarázta dr. Kalmár 

Patrícia Eszter.                            Potos Rita

Az apró vérszívók több betegséget is terjeszthetnek, ezért jobb 

védekezni ellenük, de az sem jelent életveszélyt, ha fertőzött állat 

csíp meg valakit. A Lyme-kór antibiotikummal gyógyítható, az agy-

velőgyulladás ellen pedig van védőoltás.

Pár alapszabály betartásával elkerülhető a kullancscsípés

MEGHÍVÓ
 
A Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (ZETI), 
valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamara 
tájékoztató fórumot tart azokról a pályázati lehetősé-
gekről*, melyek segítségével most lehetővé válhat 
lakóépületek energetikai korszerűsítése.

Kik és mire használhatják a hitel- és támogatási 
lehetőségeket? Mi kell a sikeres pályázathoz? Hogyan 
lehet hatékonyan felhasználni az elnyert pénzkeretet? 
Hogyan lehet megtalálni a megfelelő kivitelezőt?
Ezekre a gyakorlati kérdésekre igyekeznek választ adni 
a fórum meghívott szakértői:
 
Czabarka Mihály, a társasházak felújítási szakértője
Gulyás István, a ZETI vezetője, a családi házak felújítá-
sának szakértője,
valamint a Magyar Fejlesztési Bank lakossági energiaha-
tékonysági hitelekkel foglalkozó munkatársa.
 
A fórum időpontja: 2017. április 11. 17:30 – 19:00
Helyszín: Zuglói Civil Ház, Csertő park 12.

A részvételi szándékát kérjük, hogy a zeti@zuglo.hu 
címen jelezze.
 
Várjuk Önöket, részvételükre számítunk!

*Otthon Melege Program Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása 
(ZFR-KAZ/2017)
*Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhaszná-
lásának növelését célzó hitel (VEKOP-5.2.1-17, ill. GINOP-8.4.1/A-17)
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– A polgárőrtörvény 2015-ös módosítá-

sa lehetőséget adott arra, hogy 14–18 

éves korosztályból ifjú polgárőröket 

toborozzunk – mondta Steiner Attila,  

a program koordinátora. – Egy három 

hónapos intenzív kampányt indítottunk, 

melynek során magunk is „visszafiata-

lodtunk”. Ez a fiatalos időszakunk vilá-

gított rá, hogy milyen veszélyeknek van 

kitéve ez a korcsoport. De azt is megta-

pasztaltuk, hogy megelőzéssel a bajok 

egy része kivédhető.

A „Behálózva” program alapjai tavaly 

ősszel kerültek kidolgozásra, a magyar 

iskolarendszer sajátosságaira, illetve  

a fiatalok gondolkodására építve.  

A szakemberek ezt követően egy iskolát 

kerestek, ahol a gyakorlatban is tesz-

telhették a programot. A választás az 

Álmos Vezér Gimnáziumra és Általá-

nos Iskolára esett. Ezzel az intézmény-

nyel ugyanis mindig jó kapcsolata volt  

a polgárőrségnek, köszönhetően annak, 

hogy az intézmény vezetője, Puszter 

Bernadett maga is polgárőr pedagógus.

– A program célcsoportját 9–15 éves fiata-

lok alkották, akiknek élménypedagógián 

alapuló felvilágosítást tartottunk. A peda-

gógusokat kétnapos szakmai tréningen 

készítettük fel, és részletes tájékoztatást 

kaptak a szülői munkaközösség tagjai is. 

A program következő lépése, hogy az is-

kola digitalizációval foglalkozó tematikus 

hetében az osztályfőnökök és a tanulók 

közösen dolgozzák fel a témát, ehhez biz-

tosítottunk számukra szakmai hátteret, 

fiataloknak szóló oktatófilmek és téma-

vázlatok átadásával.   

A program továbbfejlesztése egy, a fel-

világosítással párhuzamosan haladó 

tudományos kutatás eredményein is 

alapul majd. Az Álmosban, illetve két 

másik zuglói iskolában, a Mórában és  

a Kaffkában is kiosztottak olyan kér-

dőíveket, melyben a program szak-

emberei megpróbálják felmérni, hogy 

mennyire vannak tisztában a szülők,  

a családok a cybermegfélemlítéssel.

– Ahhoz, hogy a jövő feladatait megha-

tározhassuk, elengedhetetlenül szük-

séges, hogy a szülők is partnereink 

legyenek, és minél több kérdőívet ki-

töltsenek. Terveink szerint a követke-

ző tanévben több budapesti iskolában 

is elindítjuk a programot – tette hozzá 

Steiner Attila.

A cybermegfélemlítés (cyberbullying) az, 

amikor a szóbeli vagy a közösségi meg-

félemlítést elektronikus technológiák 

(chat, blog, mobilalkalmazások, e-mail, 

SMS, MMS, vonalas telefon stb.) hasz-

nálatával valósítják meg. Tudományos 

kutatások bizonyítják, hogy a fiatalok 

51%-át jobban megviseli a cybermeg-

félemlítés, mint a fizikai bántalmazás. 

A megfélemlítettek 18%-a gondolt már 

az öngyilkosságra, és, ami még rosz-

szabb, a szülők 40%-a, a tanároknak pe-

dig a 44%-a nem tudja, hogy mit tegyen  

ilyen helyzetben.               Riersch Tamás

„Behálózva” címmel indí-

tott felvilágosító programot 

a Budapesti Polgárőrség  

a cybermegfélemlítés ellen. 

A program célja, hogy felhív-

ja az érintett fiatalok, illetve 

a szülők és a pedagógusok 

figyelmét a megfélemlítés 

jelenségére, továbbá hogy 

konkrét megoldásokat java-

soljon a probléma megelő-

zésére és helyes kezelésére.

Behálózva, kibogozva

Komposztálók figyelem!
 
A Föld Napja alkalmából 
a zuglói önkormányzat 
munkatársai komposzt-
vizsgálatot és szakta-
nácsadást tartanak április 
21-én pénteken, 17 órától 
a Civil Házban (Csertő 
park 12.).

Kérjük azokat a zuglóiakat, akik már kaptak komposzt-
keretet az önkormányzattól, hogy hozzanak egy zacs-
kónyi saját komposztot, amit Szabó Anita és Pirkó 
Béla, az MTA talajtani szakemberei a helyszínen meg-
vizsgálnak, minősítenek. A szakemberektől tanácsot is 
lehet kérni a komposztálással, a komposzt felhasználá-
sával kapcsolatban. A komposztvizsgálatnál jelen lesz 
Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze is, aki a tavaszi 
kertészkedéshez tud az érdeklődőknek hasznos taná-
csokat adni.
 
Minden megjelent komposztáló egy paradicsom vagy 
egy dísznövény palántát kap ajándékba!
 
Még nincs komposztálója?
 
2017-ben is lehet komposztkereteket igényelni a zuglói 
önkormányzattól. Az igényléshez szükséges űrlapot 
a zuglo.hu honlapon lehet majd megtalálni. Kereteket 
tavasszal május 1-ig lehet kérni, aki később küldi be az 
igénylést, már csak ősszel juthat komposztálóhoz. A ke-
reteket előreláthatólag május első hetében lehet majd 
átvenni, erről külön e-mailben értesítjük az igénylőket.
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Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű 
könyveket vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

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

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

POLCON POROSODÓ KÖNYVEIT, feles-
legessé vált könyvtárát, fiatal pár örömmel 
átvenné. Tel: 06-30-613-7821.

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korre-
petálást, fordítást vállal, valamint felkészítést 
érettségire, nyelvvizsgára és külföldi munka-
vállalásra, a Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 
06-30-959-6759

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpót-
lások készítését, javítását garanciával. Fog-
fehérítő sablon és éjszakai harapásemelő 
készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. 
Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBER-
TŐL, mindennap! 40 perc: 2490 Ft, 70 
perc: 3990 Ft, 90 perc: 4890 Ft. Tel: 06-
20-43-44-322, Kata. XIV. Bíbor utca 14-
16. 6/13. 97-es csengő. www.zuglomasz-
szazs.iwk.hu

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

Fodrászt keresünk 25 éve működő fod-
rászüzletünkbe. Manikűrös, pedikűrös, koz-
metikus mellé. Vendégkör van. Tel: 06-20-
9-118-748.

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

Hirdetések 

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

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, kész-
pénzes felvásárlás: antik bútorokat, festmé-
nyeket, asztali, fali- és zsebórákat, bronz-és 
ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnai, Hummel, 
Kovács Margit porcelánokat, kitüntetéseket, 
képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall 
és antik ékszereket, régi bizsukat, lakberen-
dezési tárgyakat és hagyatékot. Kiszállás és 
értékbecslés díjtalan! 15. kerület, Páskomli-
get út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). 
Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

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

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

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért 
vásárol színházak részére bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ólomkristályokat, hang-
szereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, 
bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, 
könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, gyűj-
teményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. 
Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. 
Tel: 06-30-419-27-13. 

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK teljes ha-
gyatékot, antik bútorokat, festményeket, órát, 
kitüntetést,könyveket. Vállalok teljes lomtala-
nítást A-tól Z-ig. Tel: 06-20-525-12-11. 

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízsze-
relés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ab-
lakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával. Halász Tibor, 
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

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

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

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

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

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

LAPOSTETŐK hő-és csapadékvíz elleni szi-
getelése, bádogos munkák kivitelezése, ga-
ranciával, referenciákkal. Kisebb javításokat is 
vállalunk. Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

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

MEGNYÍLT SZABÓSÁG, öltönyök varrása, 
alakítása, javítása. Kupa vezér út 9., 14. ke-
rület. Érdeklődni: 06-20-457-090.

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

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

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

14. Limanova téren 85nm-es, 3 szobás, 
erkélyes új lakás eladó. Garázzsal 47 millió 
forint. Tel: 06-70-9-44-00-88

ELADÓ Tóalmáson, 270négyszögöl, zárt 
kert, gyümölcsfákkal, vízzel-villannyal, bun-
gival, bekerítve. Stadiontól közvetlen buszjá-
rat. I.á: 1 millió Ft. Tel: 06-20-323-57-65. 

Zuglói családi házban KERESEK másfél 
vagy kétszobás KIADÓ BÉRLAKÁST. Pon-
tos lakbérfizető jeligére. Tel: 06-30-709-
24-86

Szolgáltatás

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPON-
TI fűtésszerelés, ázások, csőtörések meg-
szüntetése. Mosdók, WC tartályok cseréje. 
Csatorna kamerázás. Ingyenes kiszállás. 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.: 06-20-9777-150

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.
hu 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, 
ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, 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. (Fogarasi sarok)

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: 
ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, mázolást, pántok, zsané-
rok cseréjét! Szigeti László, Tel: 251-9483, 
06-20-381-6703 

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

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

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

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

LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,  ka-
puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la-
katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasok-
nak kedvezménnyel. Takarítással és 

bútormozgatással.  
Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors 
ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

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

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

ÉRSZŰKÜLET kezelése,  
teljes érrendszer tisztítása.  

A világon egyedülálló módszer! 
Akciós állapotfelmérés! 

SONOTERÁPIA Örs vezér tere 16. 
Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

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

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

Állás

FÉG gyártmányú gázkészülékek 
szakjavítása Víz, gáz,  

fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás
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Az ötletgazda az Őrnagy utcai Csanádi 

Árpád Általános Iskola és Gimnázium 

legendás igazgatója, Schlegel Oszkár 

volt, aki maga is alapítója, illetve ha-

láláig tagja volt a civil szervezetnek.  

Az egyesület 1991-ben 27 fővel alakult, 

ám a tagság az elmúlt negyedszázadban 

szinte teljesen kicserélődött. Az alapítók 

közül már csak Bóbis Ildikó, Jakabhá-

zyné Mező Mária és Som Ferenc tagja 

az egyesületnek, melynek létszáma ma  

40 fő, akiknek jelentős része rendszere-

sen részt is vesz az eseményeken.

Az alapítók a névválasztáson kívül a ba-

ráti kör működését is meghatározták. 

Ezek szerint az egyesület összejövetele-

inek minden hónap utolsó csütörtökjén 

az Őrnagy utcai iskola ad otthont, mely 

célkitűzés az elmúlt 25 évben nem válto-

zott. És nem változott az sem, hogy ezekre 

az összejövetelekre élménybeszámolók 

tartására neves sportolókat hívnak meg. 

A zuglói olimpiai baráti kör egyik sajátos-

sága, hogy a programjaikon nem a nagy 

bajnokokra fókuszálnak – mondván őket 

amúgy is rengeteg helyre hívják -, hanem 

azokra a sokszor már elfeledett sportolók-

ra, akik „csak” érmesek vagy „csak” olim-

piai résztvevők voltak. S hogy az alapítók 

célkitűzését mennyire komolyan vették a 

zuglói sportbarátok, azt jól bizonyítja egy 

adat: az elmúlt 25 évben 186 vendéget 

fogadtak, akik közül mindössze 11 olyan 

sportoló volt, aki duplázni tudott.

De a jubiláló baráti kör tevékenysége en-

nél is sokrétűbb: a tagok közül többen is 

meghatározó szerepet töltöttek be a szel-

lemi olimpiai vetélkedőkön. A tudásukat 

pedig előszeretettel adták át a kerületi 

diákoknak is, akik szintén sikerrel szere-

peltek a Magyar Olimpiai Akadémia és  

a Magyar Diáksport Szövetség által szer-

vezett dr. Mező Ferenc szellemi olimpiai 

vetélkedőkön. A Tóth Attila által felké-

szített Zuglói Hajós Alfréd iskola csapata 

például három egymást követő évben is 

megnyerte ezt a rangos versenyt.

A baráti kör tagjai amúgy is rendkívül 

aktívak. Az elmúlt 12 évben 12 csanádis 

tagtársnak 42 sporttémájú könyve jelent 

már meg. Ezenkívül rendszeresen pub-

likálnak, illetve többen a televízióban is 

fel-feltűnnek. A legtöbbször Vásárhelyi 

Tamás, aki ma már az M4 Sport csatorna 

egyik legfoglalkoztatottabb tagja. 

A csanádisok például rendszeresen 

delegálnak szurkolói csoportot a hazai 

rendezésű világversenyekre, látogatják 

az idős sportolókat, és részt vesznek  

a Magyar Olimpiai Akadémia vándor-

gyűlésein, „Ötkarika” címmel negyed-

évente egy kiadványt is megjelentetnek, 

és a gyűjteményeiket – a relikviákat,  

a fotókat, az aláírásokat – rendszeresen 

kiállításokon is bemutatják. A baráti kör 

ma már kihagyhatatlan a kerület sport- 

életéből, a tanácsaikra, tapasztalataikra 

az önkormányzatnál is számítanak.

Volt tehát mire emlékezni a baráti kör ju-

bileumi ünnepségén, melyre a szervezők 

– élükön Hencsei Pállal, az egyesület közel 

húsz éve regnáló elnökével – a korábban 

vendégül látott sportolókat és sportve-

zetőket is meghívták. A Gizella utcai ren-

dezvény résztvevői az ünneplés mellett 

egy újabb célt is megfogalmaztak: az el-

következendő 25 évben is az olimpiai esz-

me terjesztését szeretnék majd folytatni,  

amihez erőt és segítséget mai fiatal sport-

barátoktól remélnek.         Riersch Tamás

Negyedszázados sportmisszió
25 évvel ezelőtt néhány lelkes sportbarát megalapította a Csanádi  

Árpád Olimpiai Baráti Kört. A céljuk az volt, hogy élménybeszámolók, 

iskolai vetélkedők szervezésével, hagyományőrző tevékenységgel 

népszerűsítsék és terjesszék az olimpiai eszmét, illetve hogy a névadó,  

dr. Csanádi Árpád emlékét is méltóképpen ápolják.
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Ismerjük egymást.

Gvadányi u. 65. Nyitva: 6-20 h
Kerepesi út 89. Nyitva: 0-24 h

343.90

195.90

336.90
351.90
341.90

*A feltüntetett árak a hirdetés leadásakor kalkulált
árak, ezért azok változhatnak!
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TÁJÉKOZTATÁS

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Öv utca – Szatmár utca – Miskolci 
utca – Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozó építési szabályzat mó-
dosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
13/2017. ( III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékozta-
tom, hogy Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi 
Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) 
Budapest XIV. kerület, Öv utca – Szatmár utca – Miskolci utca – Erzsébet királyné útja által 
határolt területre vonatkozó módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) be-
kezdés alapján – tárgyalásos eljárás szerint történik.

A módosítás célja a Budapest XIV. kerület, Öv utca 204-208. sz. alatti (30333 hrsz.-ú) 
ingatlanon működő, önkormányzati fenntartású bölcsőde bővítési lehetőségének biz-
tosítása (a jelenleg négy csoportszobás, 48 férőhelyes Mesevonat Bölcsőde további 
négy csoportszobával, 48 férőhellyel), mely a ZKVSZ-ZKSZT által meghatározott épí-
tési övezetek határának és a zöldfelület legkisebb mértékének módosításával való-
sítható meg.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá 
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálati irodán és a főépítészi 
irodán.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére vonatkozó írásos véleményüket – nevük 
és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg postai 
levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő  
lakossági fórumon is, mely 2017. április 10-én 17:30-kor kerül megtartásra a Munkácsy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (1142 Budapest, Csáktornya park 
1.).

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat vélemé-
nyezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, 
e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet 
alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester


