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A képviselő-testület május 25-i ülésén 

Zugló alpolgármesterének választotta 

Horváth Zsoltot, a Demokratikus Koa-

líció kerületi elnökét. A képviselők be-

számolókat hallgattak meg és bizottsági 

tagokat cseréltek. Határozat született  

a Mogyoródi úti sportpálya elnevezéséről,  

a családok átmeneti otthonába került 

zuglóiak lakhatásának segítéséről, illet-

ve a nyári gyermektáborok térítési dí-

járól. Emellett arról is döntöttek, hogy 

a lakhatási engedély megszerzése érde-

kében egyes társasházaknál módosítják  

a parkolóhelyek számára vonatkozóan 

az építési szabályzatot.                         5. oldal

Elsősorban a gépjárműfeltörések és -lo-

pások visszaszorításában játszik döntő 

szerepet a térfigyelőkamera-rendszer, 

de a berendezések puszta jelenléte 

egyéb bűnelkövetőket is képes visszatar-

tani. A felvételek alapján számos elköve-

tőt tettenértek, illetve elfogtak – mondja 

a rendszer működésével kapcsolatban  

a ZKNP ügyvezetője.                         13. oldal

Új alpolgármester

Bővülő kamerahálózat
Tizenharmadik alkalommal rendezték 

meg a kerület legnagyobb sportesemé-

nyét, a Patak Parti Futást. Idén az időjárás  

is kegyeibe fogadta a szervezőket, a jó 

időnek köszönhetően pedig több százan 

mozogtak a Mogyoródi úti sportpályán.  

A sporttelep központi épületét is ezen  

a rendezvényen vehette először birtok-

ba a nagyközönség.             15. oldal

Sportfesztivál

Az önkormányzati napközis táborban 

június 19-tól augusztus 25-ig fogadják 

a gyerekeket minden héten hétfőtől 

péntekig, reggel nyolc órától délután 

négyig. A tábor díja napi 510 forint 

lesz, ami magában foglalja a három-

szori étkezést is. Az év közbeni étkezési 

kedvezmények itt is igényelhetők, de  

a szervezők kérése, hogy hiányzás 

esetén a szülők a lemondásokra is fi-

gyeljenek, még ingyenesség esetén is. 

Tavaly átlagosan naponta 185 gyerek 

vett részt a programokon, idén több 

táborozóra számítanak. Bátki László, a 

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-profit Kft. ügyvezetője elmondta:  

a gyerekekkel 15 fős csoportokban 

foglalkoznak. Fontos tudnivaló, hogy  

a táborba idén sem vihető semmilyen 

elektromos, illetve számítástechnikai 

eszköz. Reggelente a mobiltelefonokat is 

le kell adni a bejáratnál.  Több újdonság 

is várja a résztvevőket – tájékoztatott 

Bátki László. Bevezetik például a tábo-

ri tallért, amelyet egyének és csopor-

tok is megkaphatnak jó magaviseletért 

vagy valamilyen pozitív cselekedetért. 

A tallérokat péntek délután lehet majd 

levásárolni a kincsesboltban különböző 

ajándéktárgyakra. A két, legtöbb zsetont 

gyűjtött csoportot pedig meglepetésprog-

ramra viszik.           Folytatás a 3. oldalon

Tíz héten át várják a gyerekeket a táborok
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A tüdőgondozó a legkedveltebb munkahely

Családias Adományboltok éjszakája

Történelemóra a szemtanú részvételével

Az ápolók értékelései alapján az Uzsoki Utcai Kórház tüdőgondozója a legkedveltebb 

munkahely 2017-ben. A többi között a rugalmas vezetők, a kellemes légkör, az átla-

gosnál nagyobb összetartás miatt szeretnek ott dolgozni. 

– Meglepődtünk, de nagyon örültük, hogy ez lett az eredmény – mondta Laczó Eri-

ka vezető asszisztens. – Mi nagyon összetartunk, fantasztikus a közösség, szakmai 

és magánéleti problémákat egyaránt megbeszélünk, s a közös ebédek soha nem 

múlnak el nevetés nélkül – sorolta Erika, aki büszke kollégái jól képzettségére,  

a tüdőgondozóban folyó dohányzásról való leszoktató programra, a rizikócsopor-

tos tüdőszűrésre, a folyamatos továbbképzésekre. – Fontos, hogy a kórháztól min-

den segítséget megkapunk, jól érezzük magunkat a munkahelyünkön, ezt pedig  

a betegek is észreveszik – zárta gondolatait.           Potos Rita

Amíg a gyerekek játszottak, vagy éppen szuper-

hőssé, hercegnővé, esetleg kedvenc állatukká 

váltak az arcfestés alatt, addig szüleik vásároltak, 

szűrővizsgálaton, elsősegélynyújtási bemutatón 

vettek részt a Magyar Vöröskereszt Adománybolt-

jában május 26-án. A Bosnyák utcai üzlet idén is 

csatlakozott az Adományboltok éjszakájához. 

Este hattól tízig az egyébként is ked-

vezményes árú kínálatból további ötven 

százalékos engedményt kaptak a vásár-

lók. A szervezők idén is igyekeztek olyan 

programot összeállítani, ahol az egész csa-

lád jól szórakozhatott. Az esemény fő témája 

a környezetvédelem volt. Ezzel kapcsolatban 

Bohácsné Vilimek Ágnes, a Magyar Vörös-

kereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIV. 

kerületi szervezője kifejtette: az emberek 

már azzal is óvják környezetüket, ha a jó mi-

nőségű megunt ruhákat, cipőket, játékokat 

nem dobják ki, hanem beviszik hozzájuk. A 

már nem használható termékeket pedig egy 

cég elszállítja, és újrahasznosítják azokat. 

Az adománybolt bevételéből önhibájukon 

kívül nehéz helyzetbe került zuglói családokat 

támogatnak – főként tartós élelmiszerrel és 

tisztítószerekkel segítik őket.                       PR

Néma csendben hallgatta a Liszt Ferenc Álta-

lános Iskola nyolcadik évfolyama május 25-én  

Gyenes Judith élettörténetét. Az 56-os szerep-

vállalásáért mártírhalált halt Maléter Pál özve-

gyétől a zuglói diákok első kézből hallhattak 

olyan eseményekről, amelyekről mindeddig 

legfeljebb olvashattak.                          (riersch)

Huszonkilencedik alkalommal rendezte 

meg a Csanádi Napot az Őrnagy utcai is-

kola. A program története során először 

látogatott az intézménybe az ötszörös 

olimpiai bajnok tornász, az Izraelben 

élő Keleti Ágnes. Díszvendég volt rajta 

kívül a szintén olimpiai bajnok Köteles 

Erzsébet, Ihász Kálmán, Csom István és 

Székely Bulcsú, illetve több olimpikon, 

és világ- és Európa-bajnoki érmes spor-

toló. Mindannyian kéznyomatukat ad-

ták a zuglói iskolának, amely a jövőben 

ily módon is emléket állít a legkiválóbb 

magyar sportolóknak. A rendezvényen 

Sárfalvi Péter helyettes államtitkár ígé-

retet tett arra, hogy az iskola tornater-

mét kormányzati segítséggel belátható 

időn belül felújítják.                                RT

Felújítják a Csanádi tornatermét

Rákosfalva oktatása idén ünnepli 

a 145 éves évfordulóját. Az egykor 

virágzó településből mára mind-

össze egy templom és egy régi is-

kolaépület maradt.  

Az Álmosban az idei tanév nagyrészt  

a 145 éves rákosfalvi oktatásról szólt.  

A programok már ősszel megkez-

dődtek, és a májusi gáláig eltartottak.  

Ez utóbbi eseményt a Zuglói Civil Házban 

rendezték, ahol a nagy érdeklődés miatt  

a fellépő diákok kétszer is megismétel-

ték a produkciókat. A műsorban olyan 

különlegességek is helyet kaptak, mint  

a hetedik évfolyamos Molnár Gréta zsong-

lőrmutatványai vagy a Zuglói Tehetségku-

tató Verseny egyik döntősének, Szabó Jen-

nifernek az énekes produkciója.

– Nehéz év áll mögöttünk – mondta Pusz-

ter Bernadett igazgatónő –, de a tanév 

során végig büszkén ünnepeltük a jubi-

leumunkat. Ezzel a gálával méltó módon 

sikerült lezárnunk a jubileumi évet, hogy 

aztán már csak az előttünk álló felada-

tokra koncentráljunk.      Riersch Tamás

Gálával búcsúztak a jubileumi évtől

Óvodások patakparti biciklitúrája
A zuglói Cseperedő Óvoda pedagógusai 

májusban rendszeresen kerékpártúrát 

szerveznek a gyerekeknek és a szülők-

nek. Az idei program az óvoda 30 éves 

születésnapi programsorozatának zá-

róeseménye volt. Csaknem 150 kerékpá-

ros kisgyerek és szülő indult el a Csepere-

dő Óvodától a Rákos-patakig, majd annak 

mentén a Szugló utcáig, onnan visszafor-

dulva pedig ismét a Lengyel utcai óvo-

dáig vezető túrára. Az útvonalat idén is  

a kerületi rendőrkapitányság járőrei és  

a ZÖR munkatársai, illetve a kerületi pol-

gárőrök biztosították.              (potos)

Felhívás
Az elektronikus hírközlésről szóló törvény, valamint a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2017. január 12-
én életbe lépett rendelete kötelezővé teszi a már meglévő, a 
2017. január 1. előtt vásárolt feltöltőkártyás hívószámok előfi-
zetőinek személyazonosságuk ellenőrzését 2017. június 30-ai 
határidővel. 

Az adategyeztetés nemcsak a mobiltelefonokban található SIM-kártyákra, hanem az összes, SIM-kártyát 
használó eszközben, pl. riasztóban található (hanghívásra alkalmas) SIM-kártyára is vonatkozik.

Annak megfelelően, hogy Ön melyik szolgáltató ügyfele, adatkártyája szolgáltatójának (Telekom, Telenor, Vodafone)  
online felületein is elvégezheti az adategyeztetést, illetve bővebben tájékozódhat az adategyeztetés menetéről.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem történik meg az adategyeztetés a kártyás előfize-
tést biztosító szolgáltatóval, 2017. július 1-jével hívószáma megszűnik, illetve riasztóberendezése 
távfelügyeleti szolgáltatása nem fog működni.



3Zuglói Lapok    2017. június 1.    Fókusz

Folytatás az 1. oldalról

A tábori turnusok hétfőnként az is-

merkedéssel kezdődnek: ilyenkor ala-

kulnak meg a csoportok, és ilyenkor 

ismertetik a szabályokat. Ezen a napon  

a kerti játékoké a főszerep, délután 

pedig a tudomány, a közbiztonság te-

rületéről érkező szakemberek tartanak 

előadásokat a gyerekeknek. Kedden-

ként és csütörtökönként úgynevezett 

kiskirándulások lesznek, egyebek mel-

lett a Magyar Vasúttörténeti Parkba, az 

állatkertbe, különböző múzeumokba, a 

Bosnyák téri templom tornyába, izgal-

mas játszóterekre – például az Olimpia 

parkba –, strandra vagy éppen egy du-

nai hajóra. A szervezők – az időjárás 

függvényében – szerdánként szeret-

nék a buszos kirándulásokat megtar-

tani, péntekenként pedig folytatódnak 

a tavaly nagy sikert aratott szakkörök.  

Vihar, illetve hőség idejére a Klik több tan-

termet is biztosít a tábor résztvevőinek a 

közeli Herman Ottó Általános Iskolában. 

Csaniga Andrea táboroztatási és rendez-

vényszervezési vezető arról tájékoztatta 

lapunkat, hogy a 280 fős soltvadkerti tá-

bor is újdonságokkal várja a gyerekeket. 

– Nagy változáson esik át idén a Sotya – 

magyarázta Csaniga Andrea. – A gazda-

sági helyiség, az étkező és a régi közösségi 

tér is kívül-belül megújult. Az alakuló- 

téren pedig egy 15x25 méteres sátor áll, 

amely eső és erős napsütés esetén is le-

hetőséget biztosít számos foglalkozásra. 

A Zuglói Sport- és Rendezvényszerve-

ző Non-profit Kft. tavaly 16 kerékpárt, 

idén pedig egy új pingpongasztalt és 

több ütőt, valamint egy geoláda-kere-

sésre alkalmas GPS-készüléket vásárolt 

a gyerekeknek. A több mint három mé-

ter magas nádat is levágtak a területen, 

így a táborból már látható a közeli tó is. 

Forrai-Kiss Krisztina

Idén is tíz héten keresztül mehetnek a gyerekek a zuglói nyári napközis táborba, a Varga Zoltán Sporttelepre. A jól bevált programok mellett új-

donságok is lesznek. A szervezők bevezetik például a tábori tallért, amelyből a zöld zsetonokat a zuglói, a kék zsetonokat pedig a soltvadkerti 

kincsesboltban lehet majd elkölteni. A szezon kezdetére egyébként a Sotya hatalmas átalakuláson esik át.  

Ajándékokra váltható tallért gyűjthetnek a táborozók

Napközis jellegű tábort június 19–23., illetve június 23–30. között tartanak  
a Cserepesházban. A tábor díja 23 800 forint+1500 forint anyagköltség. A me-
leg ebédet az Amadeus Hotelben kapják meg a résztvevők. Az intézményben 
lesznek nem saját szervezésű, hanem terembérletben tartott táborok is: az au-
gusztus 14–18. közötti sakktábor már betelt, de az augusztus 21–25. közötti, 
6–12 éves gyerekeknek szóló Sulitáborra még van hely. Az ötnapos tábor díja 
35 000 forint, ami kétszeri étkezést foglal magában.  
A Zuglói Ifjúsági Centrumban az 5–13 éves korosztály számára lesz gyerekjóga–
angol–kiránduló tábor június 9-től július 7-ig, heti turnusokban. A táborba egy 
napra is lehet jelentkezni. A ZIC képzőművészeti alkotótáborát pedig négy tur-
nusban indítják el: június 19–23., július 3–7. és 17–21., illetve augusztus 14–18. 
között. A táborokról további részletek az intézmények honlapjain olvashatók.
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Pétervárad. u. 2., 
Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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

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

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

HÉTFŐ 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 időpontfoglalásra a www.
idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. • A Kor-
mányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügye-
inek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, 
hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szü-
neteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszó-
sarkot 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. 

Horváth Zsolt

Jegyző

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

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • PM

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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Az ülés kezdetén Gelányiné Kósa Irén, 

a Helyi Választási Bizottság elnöke tájé-

koztatta a képviselő-testületet a 3. számú 

egyéni választókerületben 2017. április 

23-án megrendezett időközi választás 

eredményéről. Ezután a győztes Bitskey 

Bence letette a képviselői esküt.

Személyi döntések

A képviselő-testület 12 igen és 10 nem 

szavazattal választotta meg Zugló főállá-

sú alpolgármesterének Horváth Zsoltot, 

a Demokratikus Koalíció kerületi elnökét. 

Várnai László képviselő (CivilZugló)  

a döntés előtt arra kért választ, hogy 

miért kell egy jelentős pénzkiadással 

járó újabb alpolgármesteri helyet létre-

hozni. Karácsony Gergely polgármester 

(PM) válaszában azt fejtette ki, hogy 

az önkormányzat előtt álló feladatok 

teszik indokolttá az új alpolgármesteri 

hely létrehozását. 

A szavazást követően Czeglédi János 

képviselő (Jobbik) módosító indítványt 

nyújtott be, amelyben azt kezdemé-

nyezte, hogy Horváth Zsolt főállású 

státuszát a testület módosítsa társadal-

mi alpolgármesteri beosztásra, mert 

szerinte nem tisztázott, hogy Horváth 

milyen területekért lesz felelős. Az in-

dítványt a testület elutasította.

Az új alpolgármester megválasztásán túl 

a képviselők bizottsági tagok kinevezésé-

ről is döntöttek. Ezzel kapcsolatban Vár-

nai László úgy vélekedett, hogy a bizott-

ságokat a baloldali többség erőből akarja 

átalakítani, amivel felborítja a frakciók 

közötti eddigi egyensúlyt. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fi-

desz) pedig azt kérte, hogy a jelentős 

személyi változásokra való tekintettel  

a testület csak a frakciók közötti egyez-

tetések után döntsön. 

Parkolóhely-kedvezmény

A testület hozzájárult ahhoz is, hogy az 

építési szabályzat módosításával az Öv 

utca 129–131., illetve az Öv utca 133–135., 

továbbá a Bíbor utca 14–16. és a Kövér 

Lajos utca 45–47. szám alatti ingatlano-

kat az előírtnál kevesebb parkolóhellyel 

lehessen használatba venni. Erre azért 

volt szükség, mert az említett ingatla-

noknál a befektető a törvényben előírt-

nál kevesebb parkolóhelyet létesített, így  

a lakástulajdonosok nem kapták meg  

a lakhatási engedélyt. Ennek hiányában 

viszont fennáll annak a veszélye, hogy  

a felvett kölcsönt a bankok visszakövete-

lik. A döntés értelmében a parkolóhely- 

kedvezményt ingatlanonként egyedileg 

fogják megállapítani.

Kovács Balázs képviselő (Fidesz) annak  

a véleményének adott hangot, hogy az 

önkormányzatnak kötelessége támogat-

ni a bajba került lakókat, ezért nyújtson 

számukra ingyenes jogi segítséget. Az in-

dítvánnyal azonban nem ért egyet, mert 

így az előírásokat megszegő beruházó  

250 millió forintos támogatást kap.  

Várnai László képviselő bejelentette, 

hogy nem szavazza meg az előterjesztést, 

mert annak elfogadása esetén az építte-

tő mentesül az önkormányzatnak járó, 

hiányzó parkolóhelyenkénti 2,6 millió 

forintos megváltási díj megfizetése alól, 

ez pedig könnyen precedenst teremthet.  

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) je-

lezte: a javaslattal nem az előírásokat fi-

gyelmen kívül hagyó beruházót akarják 

támogatni, hanem egy régi problémát 

szeretnének megoldani. 

Barabás Ferenc képviselő (Fidesz) úgy 

vélte: a beruházónak megfelelő terület 

áll a rendelkezésére, ahol parkolót épít-

het, ha ezt nem teszi meg, akkor fizessen 

az önkormányzatnak.

Szociális projekt

A testület hozzájárul, hogy az önkormány-

zat ismét szerződést kössön a Habitat for 

Humanity Magyarország Alapítvánnyal. 

A megállapodás értelmében a civil szer-

vezet Zuglóban két szociális projektje ke-

retében 2017-ben három önkormányzati 

tulajdonú, rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlan bérlakást újít fel. A renová-

lást az alapítvány önerőből, önkéntesek és 

külső vállalkozók bevonásával végzi. 

Képviselői kérdésekre reagálva Szabó Re-

beka alpolgármester (PM) kifejtette: a ha-

tározott időre szóló bérlőkijelölési jogot az 

alapítvány a lakásfelújításba fektetett pénz 

fejében kapja meg. A felújított lakásokat 

kizárólag a családok átmeneti otthonában 

élő, hajlékukat vesztett zuglóiak kaphatják 

meg. Az önkormányzat az alapítvánnyal 

2015 óta áll szerződéses kapcsolatban, 

ezen idő alatt a szervezet az önkormány-

zat vagyonát növelve, díjmentesen négy 

leromlott állapotú bérlakást újított fel.

Bérlakáshelyzetkép

A képviselő-testület elfogadta az önkor-

mányzati tulajdonú bérlakások helyze-

téről szóló tájékoztatót. A beszámoló sze-

rint Zugló tulajdonában 2653 lakás van. 

Ezek közül 1161 vegyes tulajdonú épület-

ben található. 

A lakásokért 21 bérlő piaci, 791 költségala-

pú és 1357 szociális bérleti díjat fizet. 

Az idei lakáseladások, a szanálás és bon-

tás után az önkormányzat tulajdonában 

várhatóan 2218 lakás marad.

Sportpálya-elnevezés

A képviselő-testület egyebek mellett 

elfogadta az önkormányzat 2016. évi 

zárszámadásról és költségvetési marad-

ványának megállapításáról, illetve a Pol-

gármesteri Hivatal elmúlt évi tevékeny-

ségéről szóló beszámolót. 

A képviselők a lakosság véleményének 

figyelembevételével úgy határoztak, 

hogy a Mogyoródi út 130. szám alatti 

sportlétesítmény neve Mogyoródi Úti 

Sportpálya lesz. Ezen túlmenően módo-

sították a zuglói gyermektáborok térítési 

díját. A döntés értelmében a jövőben az 

eddigi 480 forint helyett már naponta 

gyermekenként 510 forintot kell fizetni 

a családoknak.                          Papp Dezső

A képviselő-testület Zugló alpolgármesterének választotta Horváth Zsoltot, a Demokratikus Koalíció 

kerületi elnökét május 25-én. Az ülésen a képviselők ezen túlmenően beszámolókat hallgattak meg, 

bizottsági tagokat választottak. Határoztak továbbá a Mogyoródi úti sportpálya elnevezéséről, a csa-

ládok átmeneti otthonába került zuglóiak lakhatásának segítéséről, illetve a nyári gyermektáborok 

térítési díjáról. Emellett arról is döntöttek, hogy a lakhatási engedély megszerzése érdekében egyes 

társasházaknál módosítják a parkolóhelyek számára vonatkozóan az építési szabályzatot.

Új alpolgármestert választott a testület Horváth Zsolt 1984-ben született 
Budapesten. Felsőfokú végzettség-
gel rendelkezik. Családjával Zugló-
ban él. 2005-től előbb a rendőrség, 
majd a Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálat kötelékében teljesített szolgá-
latot. Leszerelését követően a DK 
elnökének biztonsági tanácsadója 
volt. 2013-tól a DK tagja, 2015-től  
a zuglói szervezet elnöke.

Egy hétig sátorozik a CivilZugló Egyesület önkormányzati képviselője a zug-

lói Polgármesteri Hivatal előtt, mert méltánytalannak tartja, hogy a képvise-

lő-testület három bizottságból is visszahívta a szervezet tagjait – jelentette be 

Várnai László május 30-án.

A Polgármesteri Hivatal előtt megtartott sajtótájékoztatón a CivilZugló Egyesület ve-

zetője azt is nehezményezte, hogy a testület az LMP-től is elvett két bizottsági helyet, 

illetve a május 25-i ülésen alpolgármesterré választotta Horváth Zsoltot, a DK helyi 

elnökét. Várnai László szerint Zuglónak nincs szüksége négy alpolgármesterre.

A tájékoztatón megjelent Karácsony Gergely polgármester is, aki az elhangzottakra 

reagálva kifejtette: a CivilZugló Egyesület mandátumarányának megfelelő helyekkel 

rendelkezik a bizottságokban, ez több, mint amennyit a szervezet a képviselő-tes-

tület megalakulásakor kapott. Az új alpolgármesterre pedig a sok feladat miatt van 

szükség – tette hozzá Karácsony Gergely.

A polgármester kifejtette, hogy fontosnak tartja a CivilZugló jelenlétét a helyi politikai 

életben. Karácsony Gergely felkérte a szervezetet, hogy vegyen részt a nyilvános-

ság számára is átlátható önkormányzati működés fejlesztésében, és azt javasolta, 

hogy az átláthatósági biztosi pozíció részleteiről személyesen egyeztessenek. 
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– Gratulálunk a nemrég kapott Kos-

suth-díjához.

– Köszönöm. Nagyon büszke vagyok rá, 

mert én vagyok az első cirkuszművész, 

aki ilyen magas rangú elismerésben 

részesült. Mindig és mindenhol elmon-

dom, hogy nagyon büszke vagyok a fia- 

imra, Richter Flóriánra, aki 2004-ben 

Ezüst-, 2008-ban pedig Aranybohóc-dí-

jat nyert a Monte Carlói Nemzetközi 

Cirkuszfesztiválon, illetve ifjabb Rich-

ter Józsefre, aki a tizedik jubileumi Bu-

dapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon 

első magyarként Arany Pierrot-díjat 

nyert. Most legalább ők is büszkék le-

hetnek az édesapjukra.

– Szerintem a fiúk nemcsak ezért le-

hetnek büszkék önre, hanem azért 

a gazdag pályafutásért is, amely ön 

mögött áll.

– A cirkuszművészetben fontosak  

a dinasztiák. Szerencsére ma már a Rich-

ter név is komoly súllyal bír a hazai és a 

nemzetközi cirkuszvilágban. Jómagam 

egy artistacsaládba születtem bele, az 

első egyensúlyozópartnerem az édes-

anyám volt. Majd megismerkedtem a pá-

rommal, Carolával, aki egy másik neves 

cirkuszdinasztiának, a Renz családnak 

volt a leszármazottja. Vele dolgoztuk ki 

az első elefántos artistaszámunkat, mely-

lyel az egész világot bejártuk.

– És minden nagyobb út után Zuglóba 

tértek haza.

– Mint minden cirkuszi művész, mi is 

kötődtünk a kőcirkuszhoz, illetve a Hun-

gária körúti állattelephez (ma az artisták 

gyakorlóhelye). Ezért megpróbáltunk  

a környéken letelepedni. Először a Gyar-

mat és a Gervay utca között építettünk 

egy házat magunknak, amit nyolc év 

után eladtunk, mert egy újabb vállalko-

zásba fogtunk. Egy kis hotelt építettünk 

a Thököly úton, és, hogy minél inkább  

a közelben legyünk, a szomszéd házat is 

megvásároltuk. Így jó hosszú időre Zug-

lóba betonoztuk be magunkat.

– Apropó, Fővárosi Nagycirkusz. Leg-

utóbb még úgy beszélgettünk, hogy 

ön az intézmény igazgatója volt.

– Az én saját cirkuszom a Magyar Nem-

zeti Cirkusz, melyet én alapítottam, 

és amelyet a fiammal, ifjabb Richter 

Józseffel közösen irányítunk. Ezzel  

a cirkusszal nemcsak az országot 

járjuk, hanem nagyon sok külföldi 

meghívásnak is eleget teszünk. Túl-

zás nélkül állíthatom, hogy a hírünk 

nagyon sokfelé eljutott már. És min-

denhol hirdetjük, hogy magyarok 

vagyunk, még a sátrunk is nemzeti 

színű. A Fővárosi Nagycirkusz vezeté-

sét 2012-ben vettem át, és akkortól lett  

a Magyar Nemzeti Cirkusz igazga-

tója a kisebbik fiam. Nagyon büszke 

vagyok rá, hogy az elmúlt években 

sikerült a cirkuszművészet rangját is-

mét visszaszerezni, az előadásainkon 

rendre telt ház volt, és minden évad-

ban a világ legjobb művészeit sikerült 

leszerződtetnünk. Ez a korszak azon-

ban lezárult, és most ismét a saját 

cirkuszunkra koncentrálok, ahol to-

vábbra is tartjuk a színvonalat, most 

is számos ritka és különleges produk-

cióval találkozhat a publikum, amit 

hamarosan a zuglói közönség is meg-

csodálhat, mert október 28-án a Papp 

László Sportarénában is látható lesz  

a Magyar Nemzeti Cirkusz több mint ké-

tórás világszínvonalú cirkuszműsora. 

– Ön 66 évesen már nem lép fel, a cir-

kusz vezetését is átadta a fiának. Ak-

kor mégis mi az ön feladata?

– Egy ilyen családi vállalkozásnál min-

denkire sok feladat hárul. Én megpró-

bálom mindenből kivenni a részemet. 

Ha kell (és mindig kell), akkor szerve-

zek, vagy éppen sofőrködök, sőt a ze-

nekarban trombitaszólókat is szoktam 

játszani. És nagyon örülök, hogy még 

mindig hozzá tudok járulni a magyar 

cirkuszművészet sikereihez.

Riersch Tamás 

Kossuth-díjas cirkuszművész
Richter József újdonsült Kossuth-díjas cirkuszművészt nem könnyű utolérni. Állandóan úton van, interjúnk készítésekor éppen Kecskeméten tar-

tózkodott a Magyar Nemzeti Cirkusszal, és csak rövid időre tért vissza Thököly úti otthonába. Szerencsére ebben a rövid időszakban azért sikerült 

egy kis időt szakítania ránk is.
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Alpár Ignác kora egyik legkiemelkedőbb 

és legtermékenyebb építésze volt. Munkái 

közül a legismertebb az ezredéves kiállí-

tásra tervezett Történelmi Épületcsoport, 

így halála után nem volt kétséges, hogy 

szobrát ennek a közelében állítják fel.  

Hídfőterv

Alpár Ignác az ezredéves kiállítás alkal-

mából a városligeti tavon átvezető vashíd 

helyett egy stílusában a történelmi épü-

letcsoporthoz illő ideiglenes hidat terve-

zett. Ez oly mértékben elnyerte tisztelői 

tetszését, hogy mozgalmat indítottak egy 

végleges kőhíd építésére. Az erre a célra 

létrehozott alapítvány 16 ezer pengőt 

gyűjtött össze, amit a Földművelésügyi 

Minisztérium és a főváros is kiegészített. 

Mire azonban a pénz összejött, Alpár Ig-

nác meghalt, ezért közvetlen munkatár-

sát, Kotál Henriket bízták meg az új kőhíd 

megtervezésével. Az építész a híddal ta-

nítómestere emlékét is meg akarta őriz-

ni ezért az egyik hídfőre egy talapzatot 

tervezett, amelyen Alpár szobrát akarta 

elhelyezni. Elgondolását azonban az ille-

tékes bizottság nem fogadta el. 

Ötletes ábrázolás

A Budapesti Építőmesterek Ipartestüle-

te 1929 elején határozta el, hogy elhunyt 

elnökének szobrot emel. A terveket a Bu-

dapesti Építőmesterek Ipartestülete az 

Alpár Ignác munkásságát felelevenítő 

emlékkiállításon mutatta be a nagyközön-

ségnek. A bírálóbizottság végül Telcs Ede 

elképzelését találta a legötletesebbnek, így 

ő kapott megbízást a szobor elkészítésére. 

A szobrász középkori céhmesteri öltözék-

ben ábrázolta Alpárt, ami harmonikusan 

illeszkedik a Vajdahunyad vára architek-

túrájához. Az alkotó vélhetően azért vá-

lasztotta ezt a ruhamegoldást, mert tudta, 

hogy Alpár Ignác rajongott a magyar céh-

rendszerért, és hosszú időn keresztül volt 

a Steindl-céh elnöke. 

A főváros támogatása

A Budapesti Építőmesterek Ipartestülete 

Alpár emlékművének megvalósítására 

adományokból mintegy 24 000 pengőt 

gyűjtött össze. A fővárosi Művészeti és 

Közművelődési Bizottságot 1929. június 

17-én arról tájékoztatták, hogy a terv-

pályázatot már lezárták, és elkészült a 

részletes kalkuláció. E szerint a szoborál-

lítás körülbelül 20-30 000 pengőbe kerül 

majd. Az ülésen elnöklő Buzáth János al-

polgármester kijelentette: a főváros kis 

szobrocskát nem támogat, csak akkor ad 

10 000 pengőt, ha a szoborbizottság Al-

párhoz méltó díszes, nagy szobrot emel.

A szobormintát a főváros és az ipartes-

tület képviselőiből alakult bizottság elfo-

gadta. Az emlékmű a Vajdahunyad vára 

kaputornyához vezető út bal oldalán 

történő felállításához a Székesfővárosi 

Képzőművészeti Bizottság és a Főváro-

si Közmunkák Tanácsa is hozzájárult.  

A kész Alpár-szobrot Liber Endre alpol-

gármester 1931. október 11-én szemlél-

te meg, aki minden tekintetben megfe-

lelőnek találta, így szabad utat kapott  

a szoboravatás. 

Az avatási ünnepség

A 236 centiméter magas, haraszti mész-

kőből készült talapzatra helyezett, 

életnagyságúnál jóval nagyobb, 280 

centiméteres, a Vajdahunyad várára 

feltekintő bronzszobrot 1931. október 

18-án leplezték le. A szoborszentelést 

jelentős sajtóérdeklődés kísérte, még a 

filmhíradó is jelen volt az eseményen.  

A vasárnap délelőtt fél 11-kor kezdődött 

szoboravatóra érkező előkelőségeket az 

Építőmesterek Ipartestülete nevében 

Pucher István elnök, Bloch Leó és Sorg 

Antal alelnökök fogadták. 

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével 

kezdődött, melyet a Fővárosi Iparos 

Dalárda adott elő. Ezt követően a szo-

borbizottság nevében Ziegler Géza el-

nök mondott avatóbeszédet. Miközben 

Alpár Ignác érdemeit ecsetelte, lehullt  

a lepel a szoborról. 

Az ünnepi beszéd elhangzása után Bu-

dapest részéről Liber Endre alpolgár-

mester vette át a szobrot, majd a szé-

kesfőváros nevében megkoszorúzta 

az emlékművet. Ezután a szoborava-

tón megjelent különböző szervezetek 

képviselői is elhelyezték a megemlé-

kezés virágait.  

A dombormű

Alpár Ignác születésének 70. évforduló-

jára barátai és tisztelői elkészíttették az 

építőművész bronz arcképes emléktáb-

láját, amelyet Wälder Gyula műegyete-

mi tanár tervezett. Az Alpárt ábrázoló, 

babérkoszorúval övezett reliefet Telcs 

Ede készítette. 

A Történelmi Épületcsoport dómhom-

lokzatának csúcsíves sarkán elhelyezett 

emléktáblát az Alpár 70. születésnapját 

követő napon, 1925. január 18-án, az 

építőművész jelenlétében leplezték le.  

Az avatóbeszédet Hauszmann Alajos 

építészprofesszor, az ünnepséget ren-

dező bizottság elnöke mondta, majd Pa-

ikert Alajos, a Mezőgazdasági Múzeum 

igazgatója szólalt fel, aki intézménye 

gondozásába fogadta az emléktáblát. 

Papp Dezső

A Történelmi Épületcsoport atyjának emlékhelyei
A Városligetben ezúttal a neves műépítész, Alpár Ignác szobrát kerestük fel, amely a Mezőgazdasági 

Múzeumhoz vezető út mentén áll. Ezt követően a Történelmi Épületcsoport dómhomlokzatának sarkán 

elhelyezett Alpár-emléktáblát néztük meg, melyet az építőművész 70. születésnapjára emeltek tisztelői.
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A rendezvény vendégeit Dale A. Mar-

tin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigaz-

gatója köszöntötte, aki röviden tájé-

koztatót tartott a vállalat fejlesztési 

irányairól, valamint arról, hogy ezek 

eredményeit hogyan lehet hasznosíta-

ni a mindennapi életben és a munka-

folyamatokban.

Karácsony Gergely polgármester fel-

szólalásában arról beszélt, hogy az ön-

kormányzat a városrész valamennyi 

problémáját egyedül nem képes megol-

dani, ehhez együttműködő partnerekre 

van szüksége. Ezért a kerületi jövőkép 

kialakításában részt kell venni a helyi 

gazdasági szereplőknek, az itt működő 

felsőoktatási intézményeknek, illetve  

a civil szervezeteknek is.

A MIZUglónk programmal kapcsolat-

ban a polgármester kiemelte, a projekt 

célja kettős: egyrészt a partneri viszony 

megteremtése, másrészt pedig a jövő-

képet és a fenntarthatóságot biztosító 

stratégia kidolgozása, mert a tapaszta-

latok azt mutatják, hogy e nélkül nincs 

sikeres település – hangsúlyozta Kará-

csony Gerely.

A MIZUglónk projektet Szokolay Örs,  

a polgármester stratégiai főtanácsadója 

mutatta be a résztvevőknek. Bejelen-

tette, hogy az átfogó zuglói stratégia 

alapjait várhatóan június végére készí-

tik el. Ennek birtokában hirdetik majd 

meg azt a kétéves programot, amelyet 

a következő konferencián már nagyobb 

nyilvánosság előtt vitatnak meg.

Ezt követően az Energiaklub megbízásá-

ból Sáfián Fanni a Fenntartható Energia és 

Klíma Akcióterv (SECAP), míg a Mobilissi- 

mus Kft. képviseletében Sipos Zsófia a Fenn-

tartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) 

zuglói vonatkozásairól tájékoztatott.

Fecske Károly smart city szakértő az 

idén induló Smart City platform kiala-

kításáról, Gulyás István energetikai 

szakértő, a Zuglói Energiahatékonysági 

Tanácsadó Iroda vezetője a zuglói ener-

giaklaszter készítéséről, míg Vityi Péter, 

a Transround Kft. kereskedelmi és mar-

ketingigazgatója a programhoz készített 

telefonos alkalmazásról tartott előadást. 

PaD

Mindenkire szükség van Zugló jövőképének kialakításához
A kerület jövőkép-stratégiájának kidolgozásáról szóló minikonfe-

renciát rendeztek a MIZUglónk program keretein belül a Siemens- 

irodaházban május 24-én. A konferencia fő célja az volt, hogy elő-

segítse Zugló 15 évre szóló jövőképének kialakítását, illetve hogy  

a szervezők megismerjék az együttműködő partnerek elképzeléseit, 

szerepvállalási hajlandóságát.

KEDVES ZUGLÓIAK!

Karácsony Gergely
polgármester

A Pillangó park közös tervezése után elérkezett a megvalósítás ideje. 

A munka megkezdése előtt találkozzunk még egyszer, hogy 
megbeszéljük a park átalakításának ütemezését, a kivitelezés menetét 
és a munkával járó tenni- és tudnivalókat, valamint hogy bemutassuk 
a Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – Pillangó utca által határolt 
területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervét.

TALÁLKOZZUNK 2017. JÚNIUS 10-ÉN  
(SZOMBATON) 10 ÓRAKOR  

a Pillangó parkban, a tenisz klub  
Róna utca felőli bejáratánál felállított sátorban!

Egy séta során bemutatjuk azt is, milyen változások lesznek majd a park 
növényvilágában.

VÁRUNK MINDENKIT!
Felelős kiadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

LAKHATÁSI FOGADÓÓRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló 
ingatlanok

helyszín: Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
időpont: június 8-án (csütörtökön) 9-12 óráig • telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján, telefonszám: 06-70-436-0768

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 Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró 
okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociá-
lisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, aki-
nek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelme meghaladja a 68.400.-Ft-ot, 
azonban a 85.500.- Ft-ot nem haladja meg, és különös 
méltánylást érdemlő speciális helyzetét, egészségi álla-
potát, speciális gondját, vagy más tartós élethelyzetben 
lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból egy 
személy nyújthat be kérelmet. 
Nem részesülhet támogatásban, így pályázat benyújtá-
sára sem jogosult az a személy, aki Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális 
Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, azonban 
visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

2) A pályázat benyújtásának módja és  
határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán megtalálható for-

manyomtatványon kell személyesen beadni vagy postán 
a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2017. 
augusztus 1. és 2017. október 15. között, a határidő jog-
vesztő. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a Szociá-
lis Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós 
élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervtől kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazol-
vány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-
szelvény, 
- Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a család-
ban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó 
jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző 
hónapról, 
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási 
szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, 

álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támo-
gatásban részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi 
álláskeresési támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és 
Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése 
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói íté-
let vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e 
tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik ten-
ni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a 
különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.
Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek ese-
tében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló 
igazolás,

- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy 
bírósági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
- Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az 
esetben kérjük a képviseletre való  jogosultságot iga-
zoló okiratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú 
által aláírt alakszerű meghatalmazás).

4) A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság bírálja el. A Bizott-
ság szociális rászorultság  megállapításához jogosult 
vizsgálni a pályázó, illetve a családjában  élők jövedelmi  
viszonyait. A bizottság határozatban dönt a támoga-
tásban részesülők köréről és a támogatás mértékéről, 
illetve határozatban dönt az elutasításáról, a döntéssel 
szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázatok elbírálásának és a pályázók kiértesítésé-
nek a határideje: 2017. december 15.   
A támogatás összege egyedi mérlegelés alapján kerül 
megállapításra, azonban legfeljebb 80.000.- Ft lehet.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló    
Önkormányzat Képviselő-testülete

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. ke-
rület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út 
– (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca 
által határolt területre vonatkozó kerületi épí-
tési szabályzat tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált 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 tájékoz-
tatom, hogy elkészült a Budapest XIV. ke-
rület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út 
– (31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca 

által határolt területre vonatkozó kerületi épí-
tési szabályzat tervezete.

A Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 15/A. sz. 
alatti (31911/4 hrsz.-ú) ingatlan tulajdonosa, a 
Fogarasi Bank Top Kft. bővíteni kívánja az ingat-
lanon álló meglévő épületet az épülethez tarto-
zó előtető alatti terület beépítésével. A meglévő 
előtető jelentős része közterület fölé nyúlik ki, 
ezért a beépítéshez módosítani kell a hatályos 
szabályozási tervet, melyre a területre vonatko-
zó új kerületi építési szabályzat készítésével van 
lehetőség.
A tervezett szabályozás célja a 31911/27 hrsz.-ú 
közterület fölé nyúló, meglévő előtető alatti te-
rület beépíthetőségéhez szükséges építésjogi 
környezet megteremtése.
A szabályozással érintett terület beépítése gya-
korlatilag kialakult, jelentős változás (a beépítés 

intenzitásának növelése) nem tervezett. Tárgyi 
területre készülő kerületi építési szabályzatban 
a lakótelepi egységre – a kialakult állapotra, te-
lekstruktúrára tekintettel – speciális szabályok 
megállapítására kerül sor.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megte-
kinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá 
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
talban az ügyfélszolgálati irodán és a főépíté-
szi irodán.

A Budapest XIV. kerület, Fogarasi út – Róna 
utca – Kerepesi út – (31911/19) hrsz.-ú közpark 
– Pillangó utca által határolt területre vonatkozó 
kerületi építési szabályzat tervezetére vonatko-
zó írásos véleményüket – nevük és lakcímük 
megadása mellett – a megjelenéstől számított 
30 napig adhatják meg postai levélben (1145 

Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus 
levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a 
témában megrendezésre kerülő lakossági fóru-
mon is, mely 2017. június 10-én 10:00 órakor ke-
rül megtartásra a Pillangó parkban a tenisz klub 
Róna utca felőli bejáratánál felállított sátorban.

Amennyiben civil szervezetként először vesz-
nek 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 szó-
ló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Zugló szo-
ciális és gyermekvédelmi pénzbeli, természet-
beni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormány-
zati rendelete tartalmazza a kerület lakóinak 
nyújtandó támogatásokkal és szolgáltatások-
kal kapcsolatos rendelkezéseket. Így többek 
között a tanévkezdési támogatásra vonatkozó 
szabályokat is. 
A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet 
2017. június 15-e és július 30-a között lehet 
benyújtani.

Tanévkezdési i támogatás feltételei: 
– zuglói lakcím (lakóhely, tartózkodási hely)
– a gyermek igazolt óvodába járása,
– általános iskolai vagy középiskolai tanulói 
jogviszony.

A támogatás akkor állapítható meg, ha
– gyermeket gondozó családban az önkormány-
zati rendeletünk szerint számított egy fogyasztá-
si egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem 
haladja meg a 85 500 Ft-ot.

A támogatás megállapításánál a fenti feltéte-
leket kell vizsgálni, ezért a kérelemhez  mel-
lékelni kell: 
– a családtagok  részéről a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó jövedelemigazolását, 
a tanulói jogviszonyról szóló igazolást és/vagy 
óvodába járásról szóló igazolást,
– vagyonnyilatkozatot.

A tanévkezdési támogatás iránti kérelmeket az 
arra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani (XIV. Pétervárad utca 2. vagy Bács-
kai utca 53. Ügyfélszolgálat). 

A kérelem benyújtásához szükséges forma-
nyomtatvány átvehető az ügyfélszolgálatokon 
vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról.
Nem kell kérelmet benyújtani  azoknak az is-
kolás vagy óvodás gyermeket nevelő szülőnek, 
akik minimumjövedelem- juttatásban vagy lak-
hatási támogatásban  részesülnek. Számukra az 
ellátást kérelem nélkül, hivatalból állapítjuk meg. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogosultak jövede-
lemtől függően gyermekenként 5 000 Ft, vagy  
10 000 Ft támogatásban részesülnek.

Makranczi László 
jegyző
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Teljesülnek a kívánságok az Olajágban

Afrika, hagyományok, rituálék

Régi vágyuk vált valóra a Vezér utcai Olajág Otthonok lakóinak. Az intézmény idei majálisán 

ugyanis Koós János és Dékány Sarolta adott koncertet. 

A zuglói idősek otthonában szokás, hogy negyedévente szerveznek egy-egy nagyobb rendez-

vényt a lakók szórakoztatására. Ilyenkor a kerület többi idősek otthonának tagjait is meghívják, 

így egyszerre több százan mulatnak a Paskál parkban.

Az idei majálison felléptek a Kővirágok társulat fiatal tehetségei, akik a ’70-es, ’80-as évek slá-

gereiből énekeltek el néhányat, majd a maglódi Csupka Néptánccsoport és Bodza Klára népdal- 

énekes után divatbemutatót láthattak a vendégek. A műsorszámok közben a közösségi szolgá-

latukat teljesítő középiskolások pogácsával és limonádéval kínálták az időseket, akiket később 

lángossal és sörrel is vendégül láttak. A majálist Koós János és Dékány Sarolta koncertje zárta.

– Nagyon vártam a művész urat, mert egyszer már találkoztam vele a Béke szállóban – mondta 

Galamb Erzsébet, aki két éve lakik a Vezér utcai otthonban, és ezúttal a rendezvény sminkszol-

gáltatását is igénybe vette. 

Az intézmény főigazgatójától megtudtuk, folyamatosan figyelik a lakók visszajelzéseit, kíván-

ságait, sőt létezik az úgynevezett „bakancslista” programjuk is.

– A lakók elmondhatják, mi az a legnagyobb vágyuk az életben, ami még nem teljesült be, mi 

pedig szponzorok segítségével igyekszünk azokat megvalósítani – mondta Szirmai Viktor. – Volt 

például, akinek erdélyi utazást, másnak találkozást egy sakkmesterrel, illetve lovastanya-látoga-

tást szerveztünk meg.                Forrai

Vándor Péter az ENSZ Mezőgazdasági és 

Élelmezési Szervezetének munkatársaként  

17 évig dolgozott Afrikában. Az ez idő alatt készí-

tett fényképeiből és összegyűjtött helyi használa-

ti tárgyakból nyílt kiállítása a Zuglói Civil Házban. 

A tárlatnyitón az ENSZ-diplomata elárulta, 

hogy a kiállításra elhozott, különböző törzsek 

által használt rituális kellékeket, álarcokat, és 

ceremoniális eszközöket helyi régiségkeres-

kedőktől vásárolta, a bemutatott életképeken 

szereplőktől pedig előzetesen mindig enge-

délyt kért, hogy lefényképezhesse őket.    PaD

A rendezvényen tíz, az iskola diákjai által 

forgatott filmet mutattak be. Volt, amelyik 

szerepelt már országos filmfesztiválon 

is, de a legtöbbet most láthatta először  

a közönség. Bogdán Dániel az egyik nyer-

tes alkotás, a Ricsi mellett a Boccia című 

9 perces riportfilm készítésében is segéd-

kezett, amelyben a Mexikói úti intézmény 

kedvenc labdajátékát mutatták be.  

– Két éve kerültem ebbe az iskolába, és 

már az elején megkeresett Szalay Kris-

tóf tanár úr, hogy szerepeljek az egyik 

filmjében. Azóta is részt veszek a kur-

zusán – mondta a 10. osztályos diák, 

aki ezúttal rendezőként és vágóként  

is dolgozott.  

Szalay Kristóf – amellett, hogy rendezőként 

több filmet is jegyez – némettanár a Moz-

gásjavítóban. Az ő ötlete volt a biennálé.

– Tavaly négy, idén tíz anyagot forgattunk 

a gyerekekkel az ő ötleteik alapján. Nem 

volt témamegkötés, bárki bármit javasol-

hatott, thrillert, dokumentum- vagy akár 

játékfilmet is – mondta Szalay Kristóf –, 

de készült például vígjáték az érettségiről, 

riportfilm Ivancsik Éva írónővel és hor-

rorfilm is az iskola éjszakai folyosóin. 

Az intézmény vezetője, Locsmándi 

Alajos azt mondta, reméli, a biennálé 

hagyománnyá válik.  A filmeket négy-

tagú zsűri – Karinthy Márton író-ren-

dező-színházigazgató, Tóth Barnabás 

rendező-színész, Dluhopolszky László 

karikaturista és Gazda László, az intéz-

mény volt diákja – értékelte. Megosz-

tott első helyet ítéltek a Ricsi és a Sum-

ma cum laude című filmért. Utóbbit a 

végzős, 12. évfolyamos diákok forgat-

ták, akik egy kis Oscar-szobrot kaptak  

a munkájukért, míg a többi alkotó külön-

böző tárgynyereményeket vehetett át. 

Fkk

Házi filmfesztivál a Mozgásjavítóban

Megosztott első helyen a Summa cum laude és a Ricsi című film nyerte 

az I. Mozgásjavító Film-Biennálét, amelyet hagyományteremtő szándék-

kal rendeztek meg az intézményben.

A Tihany Óvoda nyerte a II. Nem vagyunk mi kispályások szurkolói pályázatot. Az ovisok két-
perces kisfilmjét a szakmai zsűri az első 25-be válogatta, és a közönség találta a legjobbnak. 

Csaknem kétezren táncoltak a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában megtartott 32. Zuglói 

Táncfesztiválon, amelyet a Fórumház Egyesület szervezett. A kategóriák legjobbjai országos 

bajnoki címet, míg a helyezettek fővárosi és Zugló-kupákat nyertek. 



12  2017. június 1.    Zuglói LapokEgészség

Nyáron sokan csak a bőrük védelmére 

helyezik a hangsúlyt, ám a szemet is ká-

rosíthatják az UV-sugarak, legfőképpen 

az UVB. Tóth Jánosné sokáig csak nap-

tejet vett nyáron, amíg az egyik évben 

meg nem fájdult a szeme. – Soha nem 

hordtam napszemüveget, de egyszer 

hirtelen megfájdult a szemem. Kaptam 

szemcseppet, és az orvos azt mondta, 

hogy az erős napfény miatt van, ezért 

mindenképpen vegyek napszemüveget. 

Nehezen szoktam meg, de muszáj volt – 

elevenítette fel a történteket az asszony. 

Az erős napfény hatására kötőhártya-, 

súlyosabb esetekben szaruhártya-gyul-

ladás alakulhat ki. – Bár a szaruhártya 

visszatartja a káros UV-sugárzás nagy 

részét, az erős napfény évtizedek alatt 

elősegítheti a szürkehályog vagy éppen 

az időskori makuladegeneráció kiala-

kulását. A kötőhártya vagy szaruhártya 

napfény okozta gyulladása jó esetben 

egy-két nap alatt spontán elmúlik. Ha 

a szaruhártya felszíne súlyosabban ká-

rosodik, az erős fájdalmat helyi érzés-

telenítő becseppentésével szüntetjük 

meg, majd a szaruhártya felszínén ke-

letkezett hámhiányokat hámosító gél-

lel, antibiotikum-cseppekkel gyógyítjuk 

– magyarázta az Uzsoki Utcai Kórház 

szemészeti osztályának főorvosa. Dr. 

Milibák Tibor felhívta a figyelmet, hogy 

jó minőségű, lehetőleg optikusnál vásá-

rolt napszemüveget hordjunk, amely 

kiszűri a káros sugarakat. A gyenge 

minőségű termékek nagyon sokat árta-

nak, mert a sötét színük miatt kitágul a 

pupilla, és több UV-sugárzás jut a szem-

be, mintha valaki napszemüveg nélkül 

járkálna.                                        Potos Rita

Jó minőségű napszemüveggel, széles karimájú kalappal elkerül-

hető, hogy kötő- vagy szaruhártya-gyulladást, rosszabb esetben 

szürkehályogot okozzon az erős napfény. 

A napszemüveg nem lehet divathóbort
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A kerületünkben működő térfigyelő 

kamerákról Kovács-Csincsák László,  

a Zuglói térfigyelő rendszert üzemel-

tető ZKNP ügyvezetője foglalja össze  

a legfontosabb tudnivalókat.    

Térfigyelő kamera telepítését bárki 

kezdeményezheti, azonban a tör-

vényi szabályozásnak megfelelően 

döntést erről csak a képviselő-testü-

let hozhat, a rendőrkapitányság szak-

mai állásfoglalása alapján. A képvise-

lő-testület döntését minden esetben 

rendőrszakmai és műszaki felmérés 

előzi meg. A telepítendő kameráknál 

fontos szempont a terület bűnügyi 

fertőzöttsége és az ott áthaladó for-

galom nagysága, valamint a műszaki 

megvalósíthatóság.  

A zuglói térfigyelő rendszer 2014 óta 

modern IP-kamerákat használ, a XXI. 

század színvonalának megfelelő, mo-

dern, HD- vagy full HD-felbontással. 

A kamerák felvételei zárt hálózaton 

kerülnek a képek adatkezelőjéhez.  

A képeket a törvényi szabályozásnak 

megfelelően tárolják.  

A kamerák többnyire folyamatos 

üzemmódban, éjjel-nappal, 360 fokos 

szögben képesek figyelni a környe-

zetüket. 2015 óta a rendszert folya-

matosan karbantartják és fejlesztik, 

ennek keretében az adatátviteli kábe-

leket rézről optikai kábelre cserélik. 

Az analógról folyamatosan digitális 

rendszerre állítják át a hálózatot. Je-

lenleg 36 új kamera telepítése zajlik. 

Magyarországon egyedülálló módon 

a kameraképeket a rendőrkapitány-

ság körzeti megbízottjai is folya-

matosan látják, ugyanis a ZKNP 18,  

a térfigyelők képeit megjelenítő mo-

biltelefont adományozott a körzeti 

megbízottaknak.    

A kamerarendszer mindenekelőtt  

a gépjárműfeltörések és -lopások visz-

szaszorításában játszik döntő szere-

pet, azonban a kamerák puszta jelen-

léte egyéb bűnelkövetőket is képes 

visszatartani. A felvételek alapján Zug-

lóban számos elkövetőt tettenértek, 

illetve elfogtak. Legutóbb áprilisban 

járta be az országot a hír, hogy a zuglói 

rendőrök a térfigyelő rendszeren ke-

resztül szúrtak ki gépkocsifeltörőket, 

akiket három percen belül el is fogtak  

a Cserei utcában. 

A kamerák elhelyezéséről és a Zuglói 

Térfigyelő Rendszerről bővebben a 

www.zknp.hu weboldalán olvashatnak.

ZKNP/ZL

Zuglóban az elmúlt két évben 24 

db új kamerával bővült a térfi-

gyelő rendszer, ezzel együtt a 

kerületben már 171 db kamera 

pásztázza a közterületeket. A 

Laky Adolf utcai Zuglói Ren-

dészeti Központban a kame-

ra-képeket a nap 24 órájában 

rendőrök és rendészek figye-

lik, rutinjuknak és a kamera- 

képek egyre jobb minőségének 

köszönhetően folyamatosak  

a tettenérések és elfogások.  

 Május 17-én egy piros színű 

Daewoo típusú személyautót ál-

lítottak meg a rendőrök, majd az 

autóban tartózkodó négy személyt 

igazoltatták. A négyfős társaság 

aznap a XIII. kerületben magát 

vízvezeték-szerelőnek kiadva csa-

pott be egy idős hölgyet, akitől 

jelentős mennyiségű készpénzt 

loptak. A szemtanúk szerint az 

álszerelők egy piros színű Daewoo 

típusú személygépkocsival távoz-

tak a helyszínről. A zuglói rend- 

őrök a megállított járműben nagy 

mennyiségű készpénzt és többek 

között fanyelű csavarhúzókat is 

találtak. A négy embert előállí-

tották, és a fenti bűncselekmény 

elkövetése miatt gyanúsítottként 

hallgatták ki őket.

 Egy májusi szombaton történt, 

hogy egy autó vezetője segítséget 

kért egy járőrpárostól az Ajtósi Dü-

rer sor–Hungária körút keresztező-

désében. A férfi párjánál ugyanis 

az autóban megindult a szülés.  

A zuglói rendőrök – Fedák András 

és Rövid Péter rendőr őrmesterek 

– megkülönböztető jelzés haszná-

latával vezették el az autót a kór-

házig, ahol a kocsira is vigyáztak, 

míg a férfi a párja elhelyezésével 

foglalkozott.

 Ugyancsak májusban történt, 

hogy a zuglói rendőrök egy gazda 

nélküli barátságosan viselkedő ku-

tyára bukkantak a Városligetben. 

A kutya nyakán lévő nyakörv sem 

árulkodott a gazda kilétéről, ezért  

a rendőrök a kutyában lévő chip se-

gítségével állapították meg a gazda 

személyét, aki pedig egy vak hölgy 

volt. Mint kiderült, a gazda az egyik 

Hermina úti trolimegállóban várta  

a kutyát, nélküle ugyanis nem tu-

dott közlekedni.

 Egy középkorú nő illatszere-

ket és háztartási szereket lopott az 

egyik kerületi bevásárlóközpont-

ban. A ténykedésére azonban az 

áruház biztonsági őrei is felfigyel-

tek, akik feltartóztatták a fizetés 

nélkül távozni akaró nőt, majd ér-

tesítették a rendőröket. A nő ellen 

szabálysértési értékre elkövetett 

lopás vétsége miatt indult eljárás, 

és az elkövetőt gyorsított eljárás-

ban bíróság elé is állították.

Csökken a bűncselekmények  
száma a bekamerázott területeken

Bűnügy
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FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő 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, ér-
szűkületes lábak szakszerű kezelése. TALP-
MASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! 
Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-
4443

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

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid hatá-
ridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161.

A Kuckó Magánóvoda tapasztalt óvodapeda-
gógust keres, aki rendelkezik pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, az info@kuckomaganovoda.hu 
e-mail címen lehet. 

Hotel Hungaria City Center szobatakarítót 
keres alkalmi valamint állandó munkára. Érdek-
lődni lehet: Ónody Tünde-06-30-26-32-69.

Hotel Hungaria City Center mosogatót keres 
alkalmi valamint állandó munkára. Érdeklődni 
lehet: Horváth Júlia-06-30-336-34-39.

Danubius Hotel Arena szobatakarítót keres 
alkalmi valamint állandó munkára. Érdeklődni 
lehet: Szabó Mónika-06-30-676-25-06.

Danubius Hotel Arena mosogatót keres alkal-
mi valamint állandó munkára. Érdeklődni lehet: 
Szentes Márta-06-30-676-25-06.

Az Éless-Szín gyakorlott, megbízható közön-
ségszervezőt keres zuglói előadásaihoz./Meg-
bízási díj + jutalék./

Jelentkezés: e-mailen:  eless.bela@ eless-
szin.hu; tel. 20 981 5313

Otthon végezhető telefonos munkára, jó 
fizetéssel, keresünk kiválóan kommunikáló 
munkatársakat. Lehet nyugdíjas is! Jelent-
kezni lehet: 06-20-500-2396 vagy 06-1-402-
0866.

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

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

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénz-
es felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, 
asztali, fali- és zsebórákat, bronz-és ezüst-
tárgyakat, Herendi, Zsolnai, Hummel, Kovács 
Margit porcelánokat, kitüntetéseket, képes-
lapot, régi pénzeket, borostyán-korall és an-
tik ékszereket, régi bizsukat, lakberendezési 
tárgyakat és hagyatékot. Kiszállás és érték-
becslés díjtalan! 15. kerület, Páskomliget út 8. 
(Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). Tel: 605-
70-75, 06-30-9-210-915.

VÁRJUK ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! 
Készpénzért vásárolunk antik, modern festmé-
nyeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, 
régi borostyánokat, katonai kitüntetéseket. 
Herendi, Zsolnai, Meiseni. Teljes hagyatékot. 
Képeslapokat, könyveket stb. (Életjáradékot 
kötünk, teljes diszkrécióval, ügyvéd által.) XIV., 
Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 06-
70-398-8851

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásá-
rol színházak részére bútorokat, festményeket, 
órákat, ólomkristályokat, hangszereket, papír 
régiséget, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísz-
tárgyakat, hanglemezeket, könyveket, keleti 
tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, ritkasá-
gokat, hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés 
díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-27-13. 

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

EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs 
pénz? Itt a megoldás! Életjáradék-eltartási szer-
ződést kötünk 50 év felett! Havi készpénzben biz-
tosítjuk életét! Nem kell mást tennie, csak minket 
megjelölni, mint örököst! Tel: 06-20-358-8217. 

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

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK idős 
hölggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel in-
gatlanért. Ügyvédi közreműködéssel. Hívjon 
bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

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

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsa-
torna csere, lakásban és udvaron, kerti csap-
csere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-
544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres 
keresése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. 
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: homlok-
zafelújítást, festést, mázolást, veszélyelhárítást, 
dryvit szigetelést és bádogozást. Tel:06-20-
471-1870, 06-1-273-1857

Csinosítaná otthonát? Szobafestést-mázo-
lást-tapétátázást, villanyszerelést vállalunk. Tel: 
06-1-2205731, 06-20-99-46-279. 

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 

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

FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS új la-
kások hőszivattyús fűtéssel, napelemes meleg-
vízellátással eladók Kövér Lajos utca 8. szám 
alatt épülő 7 lakásos társasházunkban. Tel: 06-
20-9-436-541

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

TULAJDONOSTÓL ELADÓ Szőnyi úton II. 
emeleti, 39nm, franciaerkélyes, amerikai kony-
hás, másfél szobás lakás teremgarázzsal. Ár: 25 
millió forint. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel:06-
30-515-9719. 

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

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

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

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

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

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

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

Szolgáltatás

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. 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, lapostető 
szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a tel-
jes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 
06-70-550-0269

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

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

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁS-
SAL, 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 kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-
fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracse-
re. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

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

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, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, taka-
rítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 
06-30-251-3800

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bú-
tormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

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

2017
 június 5, hétfő: 12.00-16.00-ig

június 7, szerda: 9.00-12.00-ig

június 12, hétfő: 12.00-16.00-ig
június 16, péntek: 9.00-12.00-ig

június 19, hétfő: 12.00-16.00-ig
június 22, csütörtök: 9.00-12.00-ig

Tájékoztatjuk 
olvasóinkat, hogy 
a Zuglói Lapok 
apróhirdetési 
ideje júniusban 
az alábbiak 
szerint módosul:



15Zuglói Lapok    2017. június 1.    Sport

A zuglói sportfesztiválon a hagyományok-

nak megfelelően délelőtt a futóversenye-

ken volt a hangsúly. A rendezvényt idén 

is a Budapesti Atlétikai Szövetség szakem-

berei szervezték, a versenyszámok ennek 

köszönhetően flottul követték egymást.  

A sort a 3–10 éves gyerekek 300 méteres 

futása nyitotta, majd az 1000 és a 2000 

méteres középtáv következett, legvégül a 

„királykategóriának” számító 5 km-es futó-

verseny zajlott. Ez utóbbi kategóriát a nők-

nél Almási Éva, a férfiaknál pedig Varga 

Dániel nyerte. Kiemelendő, hogy a máso-

dik helyen végzett Mátyus Csaba úgy érte el 

ezt a helyezést, hogy nem sokkal korábban 

2000 méteren is ezüstérmes tudott lenni. 

A futóversenyek között akadt egy rendha-

gyó szám is. Az OTP Nagy Lajos király útjai 

bankfiókjának dolgozói egy-egy vak vagy 

látássérült futót kísértek végig az 1100 mé-

teres távon.

A futóversenyeken közel ötszázan vettek 

részt. A mozgósításból néhány kerületi 

oktatási intézmény is kivette a részét, 

a Munkácsyból és az Álmosból példá-

ul összesen 300-an jöttek. A szervezők 

idén is mozgósítási versenyt hirdettek,  

és a legtöbb futót akkreditáló intézmé-

nyek 100, 60, 40, 30, 20 és 10 ezer forintos 

sportszervásárlási utalványt nyertek.

A nyertesek és helyezettek a díjaikat 

Szekeres Pál paralimpiai bajnokunktól 

és Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-

selőtől vehették át.

A futás mellett a sportos programok közé 

tartozott még zuglói egyesületek, a BV-

SC-Zugló, a KSI SE és az MTK-Budapest 

több szakosztályának, illetve néhány 

küzdősportklubnak a bemutatkozása is.  

A délután folyamán azonban egyre inkább 

a kulturális programokon volt a hangsúly. 

A szép számú közönség többek között az 

Alma Együttessel, DJ Dominique-kal és Ra-

dics Gigivel is találkozhatott.           Riersch 

Újra mozgásban a kerület
Május 20-án már tizenharmadik alkalommal rendezték meg a kerület legnagyobb sporteseményét, a Patak 

Parti Futást, mely rendezvény az évek során rangos és népszerű sportfesztivállá nőtte ki magát. Idén az idő-

járás is kegyeibe fogadta a szervezőket, a jó időnek köszönhetően pedig több százan mozogtak a Mogyoródi 

úti sportpályán. Mert a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. által összeállított programok a 

kevésbé sportos érdeklődőket is mozgásra bírták. A klubház, a színpad és a közel harminc sátor által kínált 

lehetőségek bejárása ugyanis önmagában is komoly sportteljesítménynek számított. A sporttelep központi 

épületét is ezen a rendezvényen vehette először birtokba a nagyközönség. 

Egyéni és csapatversenyekben 

versengtek a bátor óvodások és 

családjaik a Tündérkert Óvoda 

családi sportnapján május 27-én. 

A játékok mellett az egészséges 

életmód népszerűsítésére is oda-

figyeltek a szervezők.

A kilenc órakor kezdődő program egyik 

legnépszerűbb helyszíne az a pavilon 

volt, ahol az óvó nénik csillámtetoválást 

festettek a kicsik kezére. A kiválasztott 

minta elkészülte után a fekvőtámaszver-

sennyel kezdődtek a feladatok. A sport-

napon az intézmény három fő célja va-

lósult meg: erősítik a család és az óvoda 

kapcsolatát, a közös program részesévé 

teszik az érdeklődőket, és megalapozzák 

az egészséges életmód iránti igényeket.  

A játékok közben kialakul  a gyerekek-

ben a versenyszellem, de fejlődik a ku-

darctűrő képesség is. A már több mint 20 

éve rendszeresen megszervezett családi 

napon állandó vendég az Uzsoki Utcai 

Kórház, amely egészségmegőrző szűré-

sekkel várja a felnőtteket. A programra  

a családok zöldségekkel, gyümölcsökkel 

érkeztek, amelyekből napközben salátát 

készítettek. A családi sportnapot az ön-

kormányzattól pályázaton nyert pénzből 

finanszírozták, és a Hungast-Mecsek Kft.-

től is kaptak segítséget.             Potos Rita

Családi sportnap a Tündérkertben
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Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3.  

• Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hiva-

tal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Csákány 

József. • Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Köves Béla • Terjesztés a megjelenést követő 

öt nap alatt: Login Bt.• Infovonal (terjesztési panaszok és bejelentések): +36 20 317 91 92
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