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Biztonság, egészség, aktív időskor – ezek 

lesznek az alappillérei a kerület idősügyi 

stratégiájának, amely a fő témája volt az 

Idősügyi Kerekasztal június 2-i beszélge-

tésén. Karácsony Gergely polgármester 

kifejtette: a kerületben kiválóan működik 

a Szociális Szolgáltató Központ és a Csa-

lád- és Gyermekjóléti Központ, így szerin-

te jó kezekben vannak az idősek. A kerek- 

asztal elnöke, Hevér László György azt 

mondta: az időseket elsősorban a segíteni 

akaró fiatalok, önkéntesek bevonásával 

lehetne megóvni a rájuk leselkedő veszé-

lyektől, így például a trükkös tolvajoktól, 

vagy épp az átverésektől.                5. oldal

Az autóban jól látható helyen hagyott te-

lefonok, GPS-ek, kisebb-nagyobb táskák, 

illetve a feltűnően hordott nyakláncok 

jelentik a legkisebb kihívást a bűnözők-

nek – figyelmeztet Váradi Attila kerületi 

rendőrkapitány. A tolvajok nem vaca-

kolnak, egyszerűen betörik a kocsi szél-

védőjét vagy ablakát, a nyakláncot pedig 

letépik áldozatukról.                       13. oldal

Idősügyi kerekasztal

Nyári veszélyek
Három szakaszban valósul meg a Pil-

langó park korszerűsítése. A területen 

lesz egyebek között két kutyafuttató, 

futó- és gördeszkapálya, valamint fit-

neszpark is. Egyelőre úgy tűnik, hogy  

76 elöregedett, beteg vagy besűrűsödött 

fát vágnak ki, és összesen 330 darabot 

telepítenek. A park 2019-re nyeri el ter-

vezett végleges formáját.             8. oldal

Kezdődik a felújítás

A MÁV Zrt. megkezdte a Rákospatak 

utca 123. szám alatti területről az illegá-

lisan lerakott hulladék összegyűjtését és 

elszállítását. A munkálatok várhatóan 

szeptember közepéig tartanak, ugyanis 

az évek során majdnem 11 ezer köbmé-

ter szemét gyűlt össze a telken. Ezzel 

párhuzamosan a Francia út–Mexikói 

út közötti garázssornál is megkezdték  

a töltés tisztítását. Csaknem tíz évvel 

ezelőtt, 2009 júliusában adta bérbe  

a MÁV egy cégnek a Rákospatak u. 123. 

szám alatti ingatlant. A vasúttársaság és  

a volt bérlő között a terület használata 

kapcsán számos vitás kérdés – illegális 

hulladéklerakás, szabálytalan áramvé-

telezés, bérletidíj-nemfizetés – merült 

fel. A MÁV ezért megtette a szükséges 

jogi lépéseket, valamint felmondta  

a bérleti szerződést, a volt bérlővel 

szemben pedig az elmaradt bérleti díj 

megfizetése és az ingatlan kiürítése 

iránt pert indított, amelyet a bíróság első 

fokon, nem jogerősen jóvá is hagyott.  

A további eljárások folyamatban van-

nak, csakúgy, mint a hulladékgazdál-

kodás rendjének megsértése bűntett 

gyanúja miatt indult büntetőeljárás.  

A vasúttársaság azonban már a viták 

rendezése előtt, saját költségén meg-

kezdte a terület megtisztítását. 

            Folytatás a 3. oldalon

Elkezdték a MÁV-terület megtisztítását
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Elismerték a vöröskeresztes munkát

Tűzcsap és ivócsap a Thököly úton

Karitatív munkájáért elismerő oklevelet ka-

pott Zugló Önkormányzata a Magyar Vöröske-

reszttől. Az oklevelet a szervezet világnapján, 

Keszthelyen vette át a hivatal képviseletében 

a humánszolgáltatási osztály vezetője, Bon-

dorné Gyurcsi Mária.

A zuglói önkormányzat 2011-ben kötött együtt-

működési megállapodást a Vöröskereszttel. 

Ennek része a Bosnyák utcai adománybolt 

fejlesztése, valamint a zuglói felső tagozatos 

iskolásoknak szóló elsősegély-tanfolyamok 

szervezése. Idén a zuglói önkormányzat tá-

mogatást biztosít arra is a Vöröskeresztnek, 

hogy képzéseket tartson olyan intézmények 

dolgozóinak, ahol gyerekekkel foglalkoznak, 

így speciális ismereteket kapnak az óvodák és 

a bölcsődék alkalmazottai, valamint az önkor-

mányzati ügyfélszolgálatot ellátó dolgozók. 

Első lépésben mintegy 200 fő vesz részt az 

akkreditált tanfolyamokon.

Az önkormányzat a Zuglói Egészségmegőrző 

Modell keretében a Vöröskereszttel közösen 

szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat és 

véradásokat is. Az együttműködés eredmé-

nyeképpen Zuglóban az elmúlt években jelen-

tősen nőtt a véradók száma.                       Potos

Már működik Zugló első ivócsapja, amit a Thö-

köly út 74. számnál alakítottak ki a Fővárosi 

Vízművek szakemberei. A tűzcsapra szerelt 

kiegészítő berendezés nemcsak a helyben la-

kóknak, hanem minden arra járónak is ingye-

nes ivóvízvételi lehetőséget biztosít a nyári idő-

szakban. A fővárosi kerületek közül Zuglóban 

lesz a legtöbb, önkormányzat által biztosított 

ivócsap: összesen kilencet szerelnek fel.       ZL

A sérült gyermekekért és szüleikért 

végzett munkájáért Bárczy István-díjat 

vehetett át Locsmándi Alajos. Az elis-

merést azok a Budapesten dolgozó pe-

dagógusok kaphatják, akik kiemelkedő 

teljesítményükkel hozzájárultak a jövő 

generációjának neveléséhez, oktatásá-

hoz, képzéséhez. A Mozgásjavító igazga-

tóját – aki 2012 szeptembere óta irányít-

ja az intézményt – Karácsony Gergely 

zuglói polgármester javasolta a díjra.

Locsmándi Alajos több száz sérült gyer-

meknek nyújt jövőképet, az integrált 

oktatás területén végzett munkája pél-

daértékű, emellett elkötelezetten küzd 

a mozgássérült gyermekek és szüleik 

jogaiért, társadalmi beilleszkedésükért 

– írta ajánlásában Karácsony Gergely.

A polgármester arra is felhívta a fi-

gyelmet, hogy a Mozgásjavító számos 

közösségi rendezvénynek ad otthont, 

ezzel is segítve a sérült és az egészséges 

gyermekek integrációját.

Locsmándi Alajos intézményvezetői 

kinevezése előtt, pedagógusként is sa-

játos nevelési igényű gyerekekkel fog-

lalkozott, munkájáért 2012-ben Teleki 

Blanka-díjat vehetett át.          ZL

Bárczy István-díj Locsmándi Alajosnak

A Sárkányos játszótéren kihelyezett, üvegajtós polcokon gyermekeknek 

szóló olvasmányok találhatók, míg az Örs vezér terei és a Bosnyák téri 

szekrényben felnőttirodalom érhető el ingyenesen. A polcokról bárki bár-

mikor elvehet egy könyvet, ha visz helyette másikat.

A zuglói könyvmegállók ötletét Czeglédi János, a Jobbik önkormányzati képviselője terjesz-

tette a testület elé. A megvalósításban a kerületi önkormányzat és a Szent Kristóf–Egymá-

sért Alapítvány segített. A most megnyílt három könyvmegálló polcaira csaknem 200-200 

darab kötet fér, és minden egyes szekrény oldalán elolvasható a használati utasítás.

– Az Örs vezér terei és a Bosnyák téri könyvszekrények napelemesek, így azok es-

ténként is jól láthatók – mondta Czeglédi, aki Szávay István, Zugló jobbikos ország- 

gyűlési képviselőjelöltje és Markó István Elemér táraságában egy nagy doboznyi 

gyermekkönyvvel töltötte fel a Sárkányos játszótér könyvespolcait. 

Karácsony Gergely kisfia kedvenc sorozatának egyik részét, Berg Judit Rumini című köny-

vét tette a polcra. Gyakorló apukaként azt mondta, az esti mese olvasása szent idő, és hang-

súlyozta, hogy az olvasás szeretetét meg kell erősíteni a társadalomban. 

– A könyvmegálló arra is felhívja a figyelmet, hogy nem kell mindent kidobnunk, ami-

re nincs szükségünk, és nem mindenkinek adatik meg, hogy új könyveket vásároljon 

– mondta a polgármester.  

A gyerekeknek kihelyezett könyvespolcra többek között Szabó Rebeka és Hajdu Flóri-

án alpolgármester, a Zuglói Zrt. munkatársai és Janicsák István előadóművész is ho-

zott néhány színes olvasnivalót.               FKK

Megnyíltak az első könyvmegállók

Zugló két testvértelepülése, Al-
sórákos és Csíkcsicsó a történe-
lem viharában ugyan a határainkon 
túlra került, azonban kultúrájában 
és nyelvében azonos az egységes 
magyar nemzettel. Erről beszélt 
a településeket bemutató fotóki-
állítás megnyitóján Cseke Vanda 
önkormányzati képviselő.  A fény-
képeket Millisits Máté művészet-
történész készítette, de egy koráb-
bi, Alsórákost bemutató kiállítás 
képei is láthatók a tárlaton, amely 
június 30-ig tekinthető meg a Zug-
lói Ifjúsági Centrumban. 
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Folytatás az 1. oldalról

– Az előző és a jelenlegi önkormány-

zat is minden jogi eszközt megpróbált 

bevetni annak érdekben, hogy a MÁV 

rendezze a területet – mondta Kará-

csony Gergely polgármester. – Mostan-

ra sikerült elérni az intézkedést. Nagy 

probléma, hogy a MÁV területei nem 

közterületek, ezért az önkormányzat 

munkatársai nem tudnak intézkedni 

és bírságolni ezeken a helyszíneken. 

Ebben is szeretnénk változást elér-

ni. Előkészítés alatt van egy stratégiai 

megállapodás is valamilyen figyelőre-

ndszer kiépítéséről, de ehhez jogsza-

bály-módosítás szükséges.      

A MÁV számára országos szinten is 

nagy problémát jelent, hogy a vasúti 

területek közelében, a nyílt pályán több 

helyen illegális lerakók létesülnek, ahol 

jellemzően a lakossági, kommunális 

hulladékon kívül használt műszaki cik-

kek, építési törmelék és zöldhulladék 

halmozódik fel. A legtöbb ilyen terü-

leten a rendszeres takarítás és szemét-

szedés ellenére néhány napon belül 

újra ugyanaz a látvány fogadja az arra 

járókat. Zuglóban is folyamatos szél-

malomharcot vívnak a szemetelőkkel. 

Június 7-én például a Francia úti ga-

rázssor melletti töltés megtisztítását 

kezdték el, de hétvégére máris újabb 

adag szemét került a pár nappal koráb-

ban elhordott helyére. 

A MÁV közleményben tudatta, intéz-

kedéseiknek köszönhetően folyamatos  

a hulladékhalmok felszámolása, a kö-

zeljövőben számos, vasúti területen, il-

letve vágányok közelében található ille-

gális hulladéklerakást szüntetnek meg.  

A Rákospatak utcai szemét összegyűj-

tését gépi és részben kézi erővel vég-

zik, hétköznaponként 7–17 óra között, 

mintegy három hónapon át. A hulla-

dékszállító tehergépkocsik – naponta 

12–17 fuvarral – az M3-as bevezető – 

Kacsóh Pongrác út (OMV-benzinkút) 

– Tengerszem út – Rákospatak utca 

vonalon érnek a fővárosba, visszafe-

lé pedig a Rákospatak utca – Kacsóh 

Pongrác út – M3-as vonalon haladnak. 

A hulladékot hatósági engedéllyel 

rendelkező lerakókban helyezik el.  

A mentesítés több mint 300 millió 

forintba kerül a vasúttársaságnak.  

A területre való további hulladékbehor-

dás és -lerakás megakadályozása érdeké-

ben a terület bejáratához a MÁV sorom-

pót állíttatott, ahol 24 órás őrszolgálat 

kezdte meg tevékenységét.                  Fkk

Június 12-én a MÁV megkezdte a Rákospatak utca 123. szám alatti területről az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését és elszállítását.  

A munkálatok várhatóan 90 napig tartanak, ugyanis az évek során majdnem 11 ezer köbméter szemét gyűlt össze a telken. Ezzel párhuzamosan 

a cég a Francia út-Mexikói út közötti garázssornál is megkezdte a töltés tisztítását. 

Eltakarítja a MÁV Zuglóból az illegális szemetet

A környéken lakók elmondása sze-

rint a Rákospatak utcai illegális sze-

métlerakó területéről folyamatos 

volt a füstszivárgás, a helyiek szerint 

rendszeres volt az illegális szemét-, 

illetve kábelégetés is. 2015. április 

16-án ráadásul hatalmas tűz ütött ki 

a telepen.  A tűzoltók 3-as riasztást 

kaptak, azaz 6 autóval és harminc 

emberrel vonultak ki, és csaknem 

24 órán keresztül oltották a több 

méter magas lángokat. 2014-ben 

pedig még ennél is nagyobb, 4-es 

fokozatú tűzeset volt a területen. 
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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 folyamatos bejelentkezés a  
http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát. 

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 rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

Horváth Zsolt
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-331-5525

Jegyző

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

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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

Folyamatos bejelentkezés  
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján 
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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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Elmondta azt is, hogy egy új szolgál-

tatásról tárgyalnak a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtárral – házhoz vinnék 

a könyveket azoknak az időseknek, 

akik már nem tudnak elmenni, és 

kikölcsönözni a köteteket. A pol-

gármester és a kerekasztal elnöke, 

Hevér László György hangsúlyozta: 

tökéletes idősügyi stratégiát szeret-

nének, amelynek pillérei a bizton-

ság, az egészség és az aktív időskor.

Hevér László György úgy látja, ön-

kéntesek, civilek bevonásával lehet-

ne megvédeni az időseket a trükkös 

tolvajoktól, átverésektől, és a demens 

betegeknek is segíthetnének. Sokacz 

Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok 

úgy vélekedett, nagy szerepük van  

a Zuglóban működő civil szervezetek-

nek, mert összetartásuk példaértékű.

A beszélgetésen mások mellett részt vett 

Szabó Rebeka alpolgármester, Gyügyei At-

tila, a kerekasztal társelnöke, Kardos Pál, 

a ZÖR vezetője és Váradi Attila kerületi 

rendőrkapitány is. A rendezvényen arra is 

figyelmeztették az időseket, hogy újabban 

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nevében 

hívják fel őket, így próbálják megszerezni 

a bankszámlaszámukat, a PIN-kódjukat  

és egyéb okmányaik számát.

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Biztonság, egészség, aktív időskor – ezek lesznek az alappillérei a kerület idősügyi stratégiájának, amely a fő témája volt az Idősügyi Ke-

rekasztal június 2-i beszélgetésének. Karácsony Gergely polgármester kifejtette: a kerületben kiválóan működik a Szociális Szolgáltató 

Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ, így szerinte jó kezekben vannak az idősek.

Önkéntesek bevonásával is segítenék a nyugdíjasokat

Párbeszéddel javítható a droghelyzet
A szülők, a pedagógusok és a gye-

rekek közötti eszmecsere volt 

a témája az idei kábítószerügyi 

konferenciának június 9-én.  

A Zuglói Civil Házban megtartott, 

Párbeszéd a függőségről című 

programon szakmai előadásokon, 

kiscsoportos foglalkozásokon, 

tanácsadásokon vehettek részt  

az érdeklődők. 

A megelőzésben van nagy szerepünk – 

vélekedett az Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskola 12. b osztályának 

osztályfőnöke. Trábert Elvira kifejtette: 

a mindennapos, folyamatos jelenléttel, 

beszélgetésekkel próbálják megelőzni 

a kábítószer-fogyasztást. Iskolájukban 

volt rá példa, hogy egy diák elmond-

ta, szert használ, és az is kiderült, ki 

terjeszti a drogot az intézményben.  

Az osztályfőnök szerint a problémák 

megoldására a szülők, a diákok és a ta-

nárok együttműködésére van szükség. 

A konferenciát szervező Zuglói Kábí-

tószerügyi Egyeztető Fórum elnöke kö-

szöntőjében úgy fogalmazott, nem lehet 

a szőnyeg alá söpörni a drogproblémát. 

Sokacz Anikó úgy gondolja, a pedagó-

gusoknak fel kell ismerniük, ha vala-

ki szert használ, tudniuk kell, milyen 

módszerekkel tudnak segíteni. – Célunk  

a prevenció és az útmutatás. A zugloi-

kef.hu oldalon található szervezetek 

közül bárkihez fordulhatnak. A konfe-

rencián pedig megismerhetik egymás 

problémáit, megbeszélhetik, hogyan 

oldották meg a felmerülő nehézsége-

ket, tanácsokat adhatnak egymásnak – 

mondta lapunknak a Zuglói KEF elnöke. 

A délelőtti szakmai előadásokon  

az addiktológia mai helyzetéről, a 

Szomszédom a rendőr és a Police Café 

programokról, valamint a családok lel-

ki egészségéről is beszélgettek, délután 

pedig kötetlen foglalkozásokon adtak 

tanácsokat a résztvevőknek. A prog-

ramot HERO-in drogprevenciós lézer- 

show zárta.
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– Nem éppen magyaros név a Tor-

vund Alexander.

– Édesapám norvég, jómagam is az 

északi országban születtem, de a szüle-

im válását követően már nyolc hónapos 

koromban Magyarországra költöztem 

az édesanyámmal.

– Zuglóba?

– Egy kis pécsi kitérővel igen. Az óvodát 

már itt, a Mályva utcában kezdtem, az 

általános iskolai tanulmányaimat pedig 

a Liszt Ferenc és a Herman Ottó Általá-

nos Iskolákban végeztem.

– Akkor biztos, hogy a labdarúgással 

is vagy az MTK-ban, vagy a BVSC-ben 

ismerkedtél meg.

– Tévedés, mert az első csapatom  

a Baráti Bőrlabda FC volt, amely klub 

színeiben fociztam, és mellette Pasaré-

ten teniszeztem is. 11 évesen azonban 

választanom kellett, én meg a focit sze-

rettem jobban. Egy évet a REAC-ban ját-

szottam, és csak 12 évesen kerültem az 

MTK-hoz.

– De most a Vasas–Kubala Akadémia 

játékosa vagy!

– Az MTK Sándor Károly Akadémiá-

ján edződtem, ám a kék-fehér nevelési 

módszer nem támogatja a fiatalok kül-

földre szerződését. A cél, hogy NB I-es 

játékosokat neveljenek, akiket aztán jó 

pénzért el tudnak adni. Én viszont sze-

retnék minél hamarabb egy erősebb 

futballkultúrába kerülni, amely törek-

vést a Vasasnál jobban támogatják.

– Akkor akár a norvég bajnokságot is 

választhattad volna.

– Ez nem szerepelt a terveim között, 

ugyanakkor felmerült, hogy mely or-

szág válogatottját válasszam. A nor-

végoktól és a magyaroktól is behívót 

kaptam, nekem kellett döntenem, hogy 

melyiket választom.

– Mivel a norvégok is kijutottak az 

U17-es Eb-re, ez nem lehetett szem-

pont a választásban.

– Valóban nem ennek alapján döntöt-

tem. Engem minden, a családom jó része 

és a barátaim is Magyarországhoz köt-

nek, ezért nem sokat hezitáltam, amikor 

az állampolgárságról döntöttem.

– Ennek köszönhetően magyar címe-

res mezben, magyar himnuszt hall-

gatva léphettél pályára Szerbiában.

– Fantasztikus élmény volt ez az Eb, 

amelyben még ennél is több volt, de  

a törökök elleni meccsünk nem úgy sike-

rült, ahogy azt vártuk. Talán egy picit el 

is fáradtunk. Nekem persze a Feröer el-

leni találkozó volt a legemlékezetesebb, 

mert azon a meccsen két gólt is szerez-

tem. Annak ellenére büszke vagyok, 

hogy egy kis csapat ellen sikerült betalál-

nom, mert egy futballista életében nem 

mindennap adatik meg, hogy egy Eb-n 

két gólt szerezzen egy meccsen.

– Megnőtt az érdeklődés a csapat tag-

jai iránt?

– Meg bizony. Sokan megkerestek ben-

nünket, és komoly ajánlatokkal is bom-

báznak. Biztos, hogy sokunknak változ-

ni fog az élete, és egy-egy döntés lehet, 

hogy a jövőnket is meghatározza majd.

Riersch Tamás                                                                                                                       

Zuglói norvég gólok Feröer ellen
A nemrég véget ért U17-es Európa-bajnokságon a magyar labdarúgás régen látott nagy sikert ért el. A magyar focit említve már az is nagy szó, ha 

egy csapat kijut valamelyik világverseny döntőjébe. Az U17-es magyar válogatott azonban nem elégedett meg ezzel a sikerrel, hanem a csoport-

ját megnyerve a negyeddöntőbe jutott, ahol csak egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően véreztek el a törökökkel szemben. A hatodik helyen 

végzett együttes egyik alapembere egy zuglói fiatal, Torvund Alexander volt.
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Alig egy hónappal Darányi Ignác halála 

után, 1927. május 25-én a Magyar Gaz-

daszövetség elnöksége értekezletet tar-

tott az agrárintézmények és társadalmi 

szövetségek vezetőinek bevonásával. 

Az eseményen elhatározták, hogy a volt 

földművelésügyi miniszternek közada-

kozásból szobrot állítanak. A szobor-

bizottság elnökének Magyar Kázmér 

gazdasági főtanácsost, a Magyar Gazda-

szövetség alelnökét választották meg. 

A minisztérium és a főváros 
is segített

Az adományokból három év alatt  

60 ezer pengő gyűlt össze. Ez kevés 

lett volna a szoboremeléshez, azonban  

a földművelésügyi minisztérium és a fő-

város kipótolta az összegyűjtött pénzt, 

így lehetővé vált, hogy 1931 tavaszán 

felállítsák az emlékművet. 

A szoborbizottság – Mayer János föld-

művelésügyi miniszter jóváhagyásával 

– Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász-

művészt kérte fel Darányi Ignác alakjá-

nak megmintázására. 

A Gazdaszövetség az emlékművet a Me-

zőgazdasági Múzeum főbejárata előtt 

szerette volna felállítani. Ehhez azonban 

a székesfőváros az Anonymus-szobor kö-

zelségére hivatkozva nem járult hozzá,  

a mű számára a Mezőgazdasági Múzeum 

tó felőli oldalán a német reneszánsz stí-

lusú homlokzat előtti területet jelölte ki.

A szoborminta 1931 februárjára készült 

el. Strobl az elhunyt politikust egy padon 

ülve, gondolataiba mélyedve, kezében irat-

tekercset tartva formázta meg. A művész  

a talapzaton Darányi nevén túl a „Si monu-

mentum quaeris, circumspice” (Ha művét 

keresed, nézz körül) feliratot helyezte el, 

amellyel arra utalt, hogy az egykori mi-

niszter szobra abban a környezetben van, 

amelyet az ő támogatásával alakítottak ki.

Az alkotást Mayer János február 11-én 

tekintette meg a szobrászművész műter-

mében. A földművelésügyi miniszter ki-

tűnőnek ítélte az alkotást, és hozzájárult 

a szobor bronzba öntéséhez. Ezt idősebb 

Krausz Ferenc Angyalföldön, a Babér ut-

cában működő öntödéjében végezték el.

A szobor leleplezése

A másfélszeres életnagyságú, haraszti 

mészkő talapzatra állított szobor ün-

nepélyes avatását 1931. május 17-én 

rendezték meg. Az esemény előtt a Ma-

gyar Tudományos Akadémián díszü-

lést tartottak, amelyen Bernáth István,  

a Nemzeti Bank alelnöke, felsőházi tag 

mondott emlékbeszédet. Ezt követően  

a konferencia résztvevői a Mezőgaz-

dasági Múzeumhoz vonultak, ahol egy 

órakor kezdődött a szoboravató.

Az ünnepség nyitányaként a Budai Da-

lárda énekelte el a Himnuszt, majd Ma-

gyar Kázmér, a Magyar Gazdaszövetség 

és a szoborbizottság elnöke mondott 

beszédet. Ezután Mayer János földmű-

velésügyi miniszter engedélyt adott 

az emlékmű leleplezésére. A minisz-

ter Darányit méltató szavait követően 

Czettler Jenő, a képviselőház alelnöke 

emelkedett szólásra, aki átadta az em-

lékművet gondozásra a fővárosnak.

Az ünnepélyes szoborszentelés záróak-

kordjaként a Budai Dalárda elénekel-

te a Hiszekegyet, majd a rendezvény 

résztvevői megkoszorúzták Darányi 

Ignác szobrát. A kormányzó és a kor-

mány koszorúját Mayer János, míg  

a képviselőházét Czettler Jenő helyezte 

el az emlékmű talapzatán.

Az újraavatás

Darányi Ignác szobra 1944-ben bom-

batalálatot kapott és súlyosan meg-

rongálódott. A háborút követően az 

emlékművet a Budapest ostroma során 

megsérült, illetve politikai okok miatt 

eltávolított szobrokkal együtt Vigna-

li Rafael Jász utcai műércöntödéjébe 

szállították. Az ott tárolt bronzszobrok 

súlyát – az államosítást követően – 1949 

júliusában mérte fel a Fővárosi Emlék-

mű-felügyelőség, majd azokat 1950 ele-

jén a főváros saját telepére szállították. 

Az ide került emlékművek közül csu-

pán a Hunyadi-szobrot állították hely-

re, a többit raktárba helyezve eltűntet-

ték szem elől, vagy Darányi szobrával 

együtt beolvasztották, hogy aztán Sztá-

lin bronzkolosszusához, vagy éppen az 

új Kossuth-szoborhoz használják fel. 

A lassan feledésbe merülő Darányi-em-

lékmű helyére 1985-ben Pátzai Pál Pé-

csett 1956-ban felavatott Hunyadi-szob-

rának kicsinyített mása került.

A rendszerváltást követően felmerült 

a legnagyobb magyar agrárpolitikus 

szobrának újraállítása. Erre azonban 

Darányi Ignác tisztelőinek ez év ta-

vaszáig várniuk kellett. Az új emlék-

mű avatását az illetékesek az egykori 

földművelésügyi miniszter halálának  

90. évfordulójára időzítették. 

A 2017. április 27-én leleplezett mű 

nem az eredeti helyére, hanem a Me-

zőgazdasági Múzeummal szembe,  

a román kori kerengő előtti térre ke-

rült. A szobrot Györfi Sándor kar-

cagi szobrászművész mintázta újra.  

A 13 tonna a súlyú, süttői mészkőből ké-

szült kőpadon ülő, 185 centiméter magas, 

az 1931-ben leleplezettel teljesen azo-

nos kinézetű és feliratú Darányi-szob-

rot Fazekas Sándor földművelésügyi  

miniszter avatta fel. 
Papp Dezső

A legnagyobb magyar agrárpolitikus szobra
A Mezőgazdasági Múzeum megálmodójának, a kivételes tehetségű agrárpolitikusnak, Darányi Ignác föld-

művelésügyi miniszternek a szobrát kerestük fel a Városligetben, hogy felelevenítsük annak történetét. 

Kisfaludi Stróbl Zsigmond munkáját 1931-ben leplezték le. A második világháború alatt megsérült művet 

az ötvenes években megsemmisítették. A Győrfi Sándor által újraalkotott, az eredetivel megegyező em-

lékművet Darányi Ignác halálának 90. évfordulóján, április 27-én avatták fel ismét a Széchenyi-szigeten 

álló történelmi épületcsoport udvarán.
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Az elkészült terveket és a felújítás fázi-

sait, konkrétumait egy újabb közösségi 

megbeszélésen mutatták be a környé-

ken lakóknak. A Pillangó parkba szer-

vezett találkozón Szabó Rebeka alpol-

gármester elmondta, reményei szerint 

már a június 22-i testületi ülés után ki-

írhatják a közbeszerzést. 

– A terület felújítása nem egyik napról 

a másikra, hanem három ütemben va-

lósul majd meg, így a befejezés 2019-re 

várható – tájékoztatta a lakókat az al-

polgármester. 

Az átalakított Pillangó parkban a met-

rómegálló felőli oldalon kap helyet  

a padokkal, információs táblákkal fel-

szerelt fogadótér, amely tágasabb, ele-

gánsabb lesz a mostaninál, így alkal-

massá válik találkozókra is. Innen indul 

majd a később többfelé ágazó fősétány 

a játszótér és a sportpályák irányába. 

Utóbbiak a jelenlegi helyükön marad-

nak, de új elemekkel gazdagodnak és gu-

miburkolatot kapnak, amely biztonsá-

gosabbá és halkabbá teszi a használatot. 

Épül egy új fitnesz- és egy extrém spor-

tokra alkalmas park, gördeszka-, BMX- 

és pétenque-pálya, két pingpongasztal,  

a Bánki Donát utcával szemközti részen 

egy burkolatba süllyesztett vízi játék 

nyugágyakkal és padokkal körülvéve, 

egy 700 méter hosszú, gumiburkola-

tú futókör, két kutyafuttató – a kisebb 

1760 nm, a nagyobb 3970 nm lesz.  

A területen kiépítik a közvilágítást, szá-

mos padot és egy biodiverz felületet is 

elhelyeznek, ahol gondozást és öntözést 

nem igénylő növények lesznek. A park 

többi területén öntözőrendszert alakí-

tanak ki. 

Megyeri Szabolcs főkertész a terület-

bejáró séta közben elmondta, egyelőre 

úgy tűnik, hogy 76 – elöregedett, beteg, 

besűrűsödött – fát vágnak ki, és össze-

sen 330 darabot telepítenek. A tervező 

S-Tér Kft. ügyvezetője, Sándor Tamás 

a park felújításának munkafázisait is-

mertette a lakókkal.

– Az ütemek csaknem bruttó 300 millió 

forintos csomagok – magyarázta Sán-

dor Tamás. – Az első ütemben a parkbe-

rendezési tárgyak, a sétányok, a világí-

tás, a kisebbik kutyafuttató kialakítása 

történik meg, míg a másodikban a mel-

léksétányok, a fásítás és az öntözőrend-

szer telepítése. A harmadik ütemben 

várható a szökőkút építése és a sportpá-

lyák felújítása. 

Ezzel kapcsolatban Lévai Sándor ön-

kormányzati képviselő megjegyezte,  

a gördeszkapálya kialakítása előtt még 

egyeztessenek a környéken lakókkal, 

mert többüket valószínűleg zavarná az 

említett sporttal járó zaj. 

Barta Ferenc, Zugló főépítésze elmond-

ta, hogy a kerületben új szabályozási 

terv készül, amely a Pillangó park egy 

bizonyos területére is vonatkozik, míg 

Merker Viktor, az önkormányzat mun-

katársa a kísérleti stádiumban lévő  

MIZUglónk applikációról és a hamaro-

san induló újabb közösségi tervezés-

ről – Törökőr mobilitási stratégiája –  

beszélt.                  Forrai-Kiss Krisztina 

Bemutatták a Pillangó park végleges terveit
Csaknem egy évvel ezelőtt kezdődött a MIZUglónk program kereté-

ben a Pillangó park felújításának közösségi tervezése. A lakók több-

ször elmondhatták véleményüket. A tervezési szakasz mostanra le-

zárult, a tervek elkészültek. A projekt három fázisban valósul meg:  

a területen lesz egyebek között két kutyafuttató, futó- és gördeszka-

pálya, valamint fitneszpark is.

A Zuglói Nyugdíjasok Egészsé-

géért Sport Egyesület (ZNSE)  

2005-ben az akkori polgármes-

ter Rátonyi Gábor javaslatára  

alakult meg. 

A civil szervezet hamar kinőtte magát, 

ma már 150 fős tagsággal rendelkezik, 

ami valószínűleg a legnagyobbá teszi 

őket a kerületben, ám az biztos, hogy 

az aktivitásukkal nehéz lenne verse-

nyezni. A ZNSE tagjai ugyanis minden 

kerületi, fővárosi és országos sporte-

seményen ott vannak – jól felismer-

hetők az egységes fehér pólójukról –, 

részt vesznek a sportprogramokban, de  

a szervezésbe is szívesen besegítenek. 

Az egyesület legidősebb tagja 92 eszten-

dős, és mind a mai napig aktív termé-

szetjárónak számít. 

A zuglói nyugdíjasok sportegyesüle-

te idén újabb mérföldkőhöz érkezett, 

hisz nemrég új elnököt választott  

a tagság. Sebők Erzsébet személyében 

pedig egy rendkívül agilis és hatékony 

vezetőre leltek.

– Még soltvadkerti táborvezetőként is-

merkedtem meg az egyesülettel – me-

sélte az újdonsült elnök. – Augusztus-

ban mindig egy vagy két hetet nálunk 

töltöttek, és már akkor nagyon tetszett 

az aktivitásuk. El is határoztam, ha 

nyugdíjas leszek, magam is belépek az 

egyesületbe.

Sebők Erzsébet 2016-ban be is tartotta 

az ígéretét. Szeptemberben egyesületi 

tag, novemberben pedig – a korábbi 

elnök kérésére – az egyesület alelnöke 

lett. Időközben a tagság és a korábbi 

vezető eltávolodtak egymástól, aminek 

eredményeképpen az utóbbit vissza-

hívták a pozíciójából, s mivel az egye-

sületi működéshez szükség volt egy  

új elnökre, Sebők Erzsébetet kérték fel 

a feladatra.

– A megbízatásom egyelőre 2018 tava-

száig szól, amikor is tisztújító közgyűlé-

sünk lesz – mondta az új vezető. – Úgy 

vélem, addigra már túl leszünk a mos-

tani nehéz időszakon, és azok a meg-

újulási folyamatok is beindulhatnak, 

amelyeket magunk elé kitűztünk.

A ZNSE-n belül jelenleg két szakosztály, 

a tenisz és az asztalitenisz működött. 

Az új vezetés szeretné a természetjá-

rást is újraindítani, illetve a terveik 

között szerepel, hogy az oktatási intéz-

ményekkel is felvegyék a kapcsolatot,  

s közös sporteseményeket szervezze-

nek a diákokkal.

– Fontosnak tartom, hogy az egyesület 

tagjait példaként állítsuk a fiatalok elé. 

Hogy ők is láthassák, attól, mert idős va-

laki, még lehet aktív és mozgékony.

A ZNSE bázisa a Zuglói Civil Ház-

ban van, ahol szerdánként gerinctor-

nát, csütörtökönként szellemi tornát  

(scrabble-t), péntekenként pedig klub-

napot tartanak. A tagok teniszezni  

a Pillangó parkba, pingpongozni pedig 

a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztá-

lyába járnak.

Riersch Tamás

Mozgékonyabb lesz a nyugdíjasok sportegyesülete
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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

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény  teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.
hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.).
Az érvényes ajánlattétel feltétele (a havi bérleti díjra tett ajánlat és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezésén túl) a helyreállítási munkákra vonatkozó költségvetés benyújtása! Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilá-
gosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ALÁBBI INGATLANOKAT ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI

CÍM TULAJDONI
HÁNYAD

HELYRAJZI 
SZÁM ALAPTERÜLET RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ 

VÉTELÁR MEGHIRDETÉS DÁTUMA AZ AJÁNLATOK  
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Szobránc u. 15/b., as. 2. 1/1 32508/1/A/11 17 m2 műhely teljes körű 1 700 000 Ft + ÁFA 2017.06.06. 2017.07.07.

Szitakötő u. 12. 1/1 32223/6/B/1 13 m2 garázs közművesítetlen 2.200.000 Ft + ÁFA 2017.06.08. 2017.07.07.

CÍM HELYRAJZI 
SZÁM ALAPTERÜLET RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ 

BÉRLETI DÍJ HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG (FT, NETTÓ) MEGHIRDETÉS 
DÁTUMA

AZ AJÁNLATOK  
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Nagy Lajos király 
útja 138. 

31741/0/B/1 88 m² egyéb helyiség
víz, csatorna, elektromos 

áram, gáz
49.200,- Ft + ÁFA/hó 2.847.674,- Ft 2017. 03.27. folyamatos

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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Június 2-án a Szent István Király Ze-

neiskola koncerttermében a pedagó-

gusok ünnepeltek. A rendezvényen Ka-

rácsony Gergely polgármester, illetve 

Szabó Rebeka és Hajdu Flórián alpol-

gármesterek, valamint Lévai Sándor,  

a köznevelési, kulturális, ifjúsági és sport- 

bizottság elnöke személyesen köszön-

tötték a jubiláló, a nyugdíjba vonuló  

és a kitüntetett pedagógusokat.

– Változásokkal teli tanév van mögöt-

tünk – mondta a polgármester ünnepi 

köszöntőjében –, sok olyan dolog tör-

tént az oktatásban, ami minket is kész 

helyzetek elé állított. Felelős városveze-

tőként olyan megállapodásra töreked-

tünk a tankerülettel, amely lehetővé 

teszi, hogy lélekben továbbra is gazdái 

lehessünk a zuglói iskoláknak.

Az önkormányzat által szervezett peda-

gógusnapi ünnepségen átadták többek 

között az 50, a 60, a 65 és a 70 éve szer-

zett diplomáért járó arany-, gyémánt-, 

vas- és rubinokleveleket. A zuglói pe-

dagógusok doyenje 2017-ben dr. Berkó 

Jánosné tanító volt, aki 70 évvel ezelőtt 

vehette át a pedagógusi diplomáját. 

– Hetven évvel ezelőtt egy tanyasi is-

kolában kezdtem a pedagógusi pályát 

– mondta az idős tanító –, majd pálya-

futásom nagy részét a Bakáts téri isko-

lában igazgatóhelyettesként töltöttem. 

Onnan mentem nyugdíjba is. Zuglóban 

sosem tanítottam, de az elmúlt negyven 

esztendőt itt töltöttem. Mindkét gyer-

mekemből pedagógus lett, akik viszont 

egy zuglói iskolában, az Álmos Vezér 

Gimnázium és Általános Iskolában 

kezdték a pályafutásukat.

Kiosztották a Pedagógusi Szolgálati Em-

lékérmeket, Miniszteri Elismerő Okleve-

let, a Zugló Lakosságának Szolgálatáért, 

a Zugló Közoktatásáért, a Zuglói Gyer-

mekekért és a Zugló Közművelődéséért 

járó díjakat, Zugló Önkormányzata Di-

csérő Oklevelét, illetve a Fiatal Pedagó-

gusok Elismerő Okleveleit is. 

– Nagyon büszke vagyok az elismeré-

semre – mondta a Zuglói Gyermekekért 

Díj egyik kitüntetettje, Terényi Péter, a 

Kaffka Margit Általános Iskola tanítója –,  

de még büszkébb vagyok arra, hogy a volt 

iskolám, a Móra Ferenc Általános Iskola 

tantestületéből többen is díjazottak vol-

tak. Az ugyanis egy nagyszerű tantestület 

volt, melyhez nagyon jó volt tartozni.

A legnagyobb kerületi pedagógiai elis-

merést, a Zirzen Janka-díjat 2017-ben 

Czető Mónika, a Heltai Gáspár Általános 

Iskola igazgatóhelyettese vehette át.

– Szóhoz sem tudok jutni, annyira 

meglepett ez az elismerés – mondta 

Czető Mónika. – Annyi szépet mond-

tak rólam a laudációban, hogy teljesen 

meghatódtam. Egy picit már megnyu-

godva azonban köszönetet szeretnék 

mondani a kollégáimnak, és a díjamat 

nekik is ajánlanám.      Riersch Tamás

Pedagógusnapi köszönet a kerület oktatóinak, nevelőinek
Annak ellenére, hogy az iskolák 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek, a zuglói önkormányzat idén sem feledkezett meg a pedagógu-

sokról. Karácsony Gergely polgármester már tavaly ígéretet tett rá, hogy a fenntartóváltás ellenére is oda fognak figyelni a kerületi oktatókra és 

nevelőkre, akiknek foglalkozásaira sokszor egy-egy család több generációja is járt.

A Columbus utcai Zeneházban ünnepelte harmincadik születésnapját a Németh Imre 
Általános Iskola. Szabó Rebeka alpolgármester és Házlinger György tankerületi igazgató 
jelenlétében Tiborcz Márta igazgató köszönte meg az intézmény korábbi vezetőinek és 
nevelőinek tevékenységét, külön kiemelve az alapítás óta ott tanító Kuthy Marianna, Sápi 
András és Szerémi Györgyné munkáját.

Az iskola műfüves sportpályáján a diákok által megformált 45-ös számmal köszöntötte 
fennállásának évfordulóját a Móra iskola. Horváth Gizella igazgató köszönetet mon-
dott Hajdu Flórián alpolgármesternek, hogy az iskolaszék korábbi tagjaként segítséget 
nyújtott az iskola felújításához. Az ünnepségen részt vett Tóth Csaba, Zugló szocialista 
országgyűlési képviselője is.

Oktatás, nevelés
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A fül, a nyak hátsó része és a lábfej fény-

védelme általában kimarad. Sokak fi-

gyelmét elkerülik ezek a területek, ezért 

gyakran kezeljük napégés miatt a kriti-

kus részeket – jegyezte meg dr. Schmidt 

Emese, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 

bőr- és nemibeteg-gondozójának veze-

tő főorvosa. Elmondta azt is, hogy egyre  

többen járnak rendszeresen anyajegy-

szűrésre, így korai stádiumban észre-

vehetik a bőrdaganatokat, így a betegek 

meggyógyíthatók. Zoltán is volt szűrésen, 

nála két anyajegyet találtak, amit le kell 

venni. Ugyan a beavatkozásra még nem 

szánta rá magát, de a nyárra felkészült: 

mivel sokszor segít vidéki barátainak  

a ház körül, magas faktorszámú naptejet 

vásárolt, munka közben baseballsapkát 

vesz fel, hogy még jobban védje a fejét és 

az arcát. Emellett figyel arra is, hogy dél 

körül ne legyen a napon. 

– Tudományosan bizonyított, hogy  

a bőrdaganatok kialakulásában az 

UV-sugárzás fontos szerepet játszik, ezét 

azt tanácsoljuk, hogy 11 és 15 óra között 

ne napozzanak az emberek. Sokan téve-

sen azt vallják, hogy a D-vitamin-pótlás 

miatt a tűző napon kell lenni, de a kevés-

bé káros napsugarak biztosítani tudják 

a szükséges mennyiséget a délelőtti és  

a késő délutáni órákban is – magyarázta 

dr. Schmidt Emese. Azt tanácsolja, hogy  

a gyerekek és világos bőrű felnőttek 

50-es faktorszámú fényvédőszereket 

használjanak, de a kevésbé érzékenyek 

is minimum 30-as faktorszámúval ken-

jék magukat. Arra is felhívta a figyelmet, 

hogy a strandokon, fürdőkben minden-

képpen legyen rajtunk papucs, így elke-

rülhetjük a gombás fertőzéseket. A nyara-

lások, fesztiválok kapcsán megemlítette, 

hogy a buli hangulata, a felszabadultság 

érzése sokakat magával ragad, így köny-

nyen megfeledkeznek a személyes higié-

nia betartásáról, valamint a nemi beteg-

ségek gyors terjedéséről, pedig azok kis 

odafigyeléssel megelőzhetők. 

                           Potos Rita

Buszmegállóban várakozva, az utcán sétálva is nagyon hamar leéghet a bőrünk – tévhit, hogy csak napozáskor 

kell használni a fényvédőszereket. Rövid utazás, bevásárlás előtt is érdemes bekenni magunkat.

Nem csak napozáskor kell a naptej
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– A nyár mindig speciális feladatokat 

jelent a rendőrök számára. Hogyan 

készülnek a legmelegebb évszakra?

– Hát leginkább bűnmegelőzéssel, azaz 

megpróbálunk minden alkalmat ki-

használni, hogy felhívjuk az érintettek 

figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre.

– Például?

– Például hogy az értékeinket ne fel-

tűnő helyen tároljuk. Értem ez alatt  

a gépkocsikban hagyott értékeinket, il-

letve a magunknál tartott értékeket is. 

Zuglóban, de fővárosszerte elterjedt 

bűncselekmény az autófeltörés, ami  

a legtöbb esetben egy az utastérben ha-

gyott GPS-ért, mobiltelefonért vagy csak 

egy koszos edzéscuccokat tartalmazó 

sporttáskáért történik. A tolvajok a leg-

egyszerűbb módszert választják, leg-

többször betörik az ablaküveget, ezért 

ajánljuk mindenkinek a riasztó beszere-

lését. A nyári hónapokban megjelennek 

a nyaklánckitépők is, akik ellen csak úgy 

védekezhetünk – és ez főleg a hölgyek-

re vonatkozik –, ha nem feltűnő módon 

hordjuk értékes ékszereinket. Sajnos ez 

a bűncselekménytípus már meg is je-

lent nálunk, az elmúlt időszakban két 

ilyen eset is történt. Az egyiknél az ajta-

jáig követték az idős hölgyet, akit bán-

talmaztak, mielőtt elvették az értékeit.  

A másik esetben a lopás a nyílt utcán tör-

tént. Főleg a második esetre igaz, hogy  

a bejelentés túl későn érkezett hozzánk. 

Mondhatnám, mire értesültünk róla,  

a forró nyom már teljesen kihűlt.

– Van más módszere a rendőrségnek 

az elkövetőkkel szemben?

– Természetesen az akcióinkat úgy 

szervezzük, hogy azok igazodjanak  

a bűncselekményekhez. Mostanában  

a gépkocsifeltörés elleni harc élvez  

prioritást, nagyon odafigyelünk erre 

a problémára, aminek már látszik az 

eredménye, hisz csökkent a bűncselek-

mények száma. Az elmúlt egy hétben 

a fokozott közterületi jelenlétnek kö-

szönhetően egy betörőt és egy gépko-

csifeltörőt fogtak a kollégáim.

– És a trükkös tolvajok?

– Sajnos belőlük mindig sok van. A fi-

gyelemfelhívásunk eredményeképpen 

az utóbbi időben drasztikusan csök-

kent az úgynevezett „unokás” trükkök 

száma, ám a telefonfeltöltős csalások 

rendre célba találnak. És az áldoza-

tok nem is mindig a legidősebbek kö-

zül kerülnek ki.  A kollégáim néhány 

hete négy főt is elfogtak, akik laká-

sokba bekéredzkedve tulajdonítottak 

el nagyobb pénzösszegeket. Sajnos ez 

utóbbi bűncselekménytípus esetében 

is meghatározó a sértettek lassú reagá-

lása, ami a felderítés hatékonyságát is 

megnehezíti. 

– Könnyíthet a helyzeten a Szomszé-

dom a rendőr program?

– Mindenképpen nagy segítség a mun-

kánkban, hogy a körzeti megbízottja-

ink nagy tapasztalattal rendelkeznek, 

illetve hogy az önkormányzat segítsé-

gével olyan lehetőséghez is hozzájut-

hatunk, amely még tovább erősítheti 

a kmb-seink kapcsolatát a lakossággal. 

A legfrissebb újdonság az a telefonos 

applikáció lesz, melynek révén néhány 

gombnyomással megtudhatjuk a kör-

zeti megbízottunk nevét és elérhetősé-

gét. Ezzel a lehetőséggel a tesztüzem-

módot követően remélhetőleg sokan 

élnek majd. 

– Most már csak az érdekelne, mi-

ként lehetne a maihoz hasonló köz-

biztonsági fórumok iránti érdeklő-

dést növelni?

– Ezen mi is dolgozunk, az őszi ren-

dezvényünket már valószínűleg más-

képpen fogjuk szervezni. De siker-

történetről is beszámolhatok, mert  

a Bűnmegelőzési Tanács támogatásából 

megvalósult Police Café programunk iránt 

rendkívül nagy az érdeklődés, és nagy 

valószínűséggel hosszú távon működni is  

fog ez a projekt.               Riersch Tamás

Bűnmegelőzési lakossági fórumot tartott Váradi Attila rendőr alez-

redes, a zuglói rendőrkapitányság vezetője. A Polgármesteri Hivatal 

házasságkötő termébe június 6-án 10 órára meghirdetett eseményen 

a kapitány mondanivalóját fontosnak tartva magunk is több témában 

kérdéseket tettünk fel.

 Parkolási vitából garázdaság lett. Május közepén a Kaffka Margit utcában 
veszett össze két férfi azon, hogy az egyikük az autójával olyan helyen állt meg, 
amely a másikat zavarta. Ez utóbbi kérdőre vonta az autó vezetőjét, majd meg-
próbálta letörni a kocsi visszapillantó tükrét, ami nem sikerült neki, ezt követően 
az autó elé állva akadályozta annak elhajtását, legvégül pedig egy útfelújításból 
visszamaradt léccel megpróbálta a nyitott ablakon keresztül megütni a vezetőt. 
Ez szerencsére nem sikerült neki, de a sértett kezéből kiütötte a telefont, amely 
megrongálódott. Az autó vezetője feljelentést tett a támadója ellen, akit garázda-
sággal gyanúsítottak meg a rendőrök.

 Ismeretlen telefonszámról egy ismeretlen férfi hívott fel egy idős embert  
a kerületben, akivel közölte, hogy nyert az egyik áruházlánc sorsolásán, de a nye-
reményét csak úgy tudja felvenni, ha elmegy a legközelebbi készpénz-automatá-
hoz, ahol majd kap egy kódszámot. A sértett 10 percet kért, ám az automatához 
igyekezve szerencsére átgondolta a helyzetet, és nem vette fel az újból megcsör-
renő telefont, hanem értesítette a rendőröket. Így a csalás nem valósulhatott meg.

 Egy Pillangó utcai dohányboltot szeretett volna kirabolni egy középkorú férfi, 
aki korábban vásárlóként többször is megfordult már az üzletben, így nem volt 
ismeretlen az eladó számára. Aznap sem tartott tőle, és amikor a férfi vásárlást 
színlelve a napi bevételt kérte, először azt hitte, csak viccel vele. A férfi azon-
ban nem viccelt, s bár nem fenyegetőzött, egy alkalommal azt mondta, „ha nem 
kapja meg a bevételt, akkor baj lesz”, amit a táskájába nyúlva nyomatékosított 
is. Időközben egy másik vásárló is bejött a boltba, akit az eladó nem szolgált ki, 
csak arra kért, hogy maradjon vele az üzletben. A támadó ezt látva inkább kiment  
a boltból. Az eladó követte, így látta, hogy beül egy közelben várakozó autóba, de 
nem hajt el. Ekkor értesítette a helyi körzeti megbízottat, aki az eladó instrukciói 
alapján intézkedett az autóban ülő férfival szemben. A férfit rablás kísérletével 
gyanúsították meg.

A biztonságosabb Zuglóért

Bűnügy
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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

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

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

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

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

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.

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

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások 
készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sab-
lon és éjszakai harapásemelő készítése. Tel: 252-
40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

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

Az Éless-Szín gyakorlott, megbízható kö-
zönségszervezőt keres zuglói előadásaihoz. 
/Megbízási díj + jutalék./ Jelentkezés: e-mailen:  
eless.bela@ eless-szin.hu; tel. 20 981 5313

Budapest 14. kerület meleg konyhás söröző 
szakácsnőt (lehet nyugdíjas is) keres. Tel: 06-
30-977-99-12.

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.

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. Ki-
szállás, 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!

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

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

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

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

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

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 javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Fel-
mérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

LAKÁSSZÖVETKEZETI  
ELNÖKI TISZTSÉGRE  

KISZUGLÓBAN 50 LAKÁSOS  
KÖZÖSSÉG KERES HÁZ  

KEZELÉSBEN GYAKORLOTT,  
MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ,  
MEGFELELŐ PÉNZÜGYI ÉS/VAGY 

MŰSZAKI VÉGZETTSÉGGEL,  
PÁLYÁZATI ISMERETTSÉGGEL  
RENDELKEZŐ, HATÁROZOTT  

VÁLLALKOZÓT.  
JELENTKEZNI: 06-30-629-32-13.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors 
ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI 
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás 
profi gépekkel, csapok javítása, cseré-
je, csőrepedés, duguláselhárítás azon-
nal. Minden ami javítás,szerelés, csere! 

45 éves tapasztalattal, garanciával. 
Kis munkákat is elvállalok! Ingyenes 
kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz. 

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Állás

FÉG gyártmányú gázkészülékek 
szakjavítása Víz, gáz,  

fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

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

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

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:
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A piros-feketék teljesen megérdemelten 

nyerték a bajnoki címet, ami a patinás 

klub történetében is mérföldkőnek számít,  

az együttes ugyanis utoljára 1993-ban ün-

nepelhetett hasonló diadalt.

Sokan a szakmai stáb felkészültsége és  

a jól szervezett csapatmunka mellett azt  

a tudatos utánpótlás-nevelő programot 

emlegetik a siker legfőbb zálogaként, 

amely immár évek óta a kispesti klub aka-

démiáján folyik. És pontosan ez az, amiért 

mi, zuglóiak is büszkék lehetünk a Honvéd 

diadalára. Mert azt csak kevesen tudják, 

hogy a kispesti labdarúgó-akadémia kerek 

tíz évvel ezelőtt egy zuglói iskolával, az Eg-

ressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgim-

náziummal kötött együttműködési megál-

lapodást, és azóta az akadémisták a zuglói 

iskola diákjainak számítanak. A sok edzés 

miatt természetesen csak ritkán mutatkoz-

nak a kerületben, helyette az iskola 14 pe-

dagógusa jár ki a kispesti sporttelepre, de 

mind az iskola, mind az akadémia ragasz-

kodik ahhoz, hogy a labdarúgók a legfon-

tosabb eseményeken, az Egressy-napon,  

a ballagáson, az évnyitón és évzárón min-

dig képviseltetve legyenek Zuglóban.

– Nagy Gergő, Baráth Botond, Bobál Dá-

vid, Tömösvári Bálint, Lukács Dániel, 

Márton András, Hidi Patrik, Gazdag Dá-

niel, Koszta Márk, Botka Endre, Prosz-

szer Dániel, Filip Holender, Raul Palmes, 

Kovács Dániel, Göblyös Dániel – sorolta 

Gaár Richárd, a zuglói szakgimnázium 

testnevelő tanára azokat a játékosokat, 

akik a bajnok Honvéd keretéhez tar-

toztak, és egressys múlttal – többen kö-

zülük még jelennel is – rendelkeztek.  

– De én nemcsak őket, hanem a többie-

ket is kiemelném, az U17-es csapatunk 

ugyanis második lett a bajnokságban,  

a Puskás-Suzuki Kupán meg csak bünte-

tőkkel maradt le a dobogóról. Az U16-os 

és U19-es csapatunk pedig egyaránt esé-

lyes (lapzártánkig) a bajnoki címre.

Gaál Richárd tíz évvel ezelőtt, még pá-

lyakezdő pedagógusként, az akkori igaz-

gató, Kőnig Sándor javaslatára fogadta 

el az akadémia felkérését. Az elmúlt év-

tizedben aztán az egykori birkózó alapo-

san kikupálódott a labdarúgásból. 

– Ez a bajnoki cím igazi csapatmunka 

volt, de nemcsak a pályán, hanem azon 

kívül is. Ahogy fokozódott a versenyfu-

tás az aranyért, úgy kellett nekünk, pe-

dagógusoknak is egyre rugalmasabbnak 

lennünk. Tudomásul kellett vennünk, 

hogy azokban a hetekben minden a lab-

darúgásról szól. De a futballszakemberek 

is hasonlóan rugalmasak voltak velünk, 

hisz néhány diáknak éppen a legnagyobb 

versenyfutás közepette kellett írásbeli 

érettségi vizsgát tennie. Ilyenkor úgy ala-

kították az edzéseket, hogy az érintett já-

tékosok a tanulmányi kötelezettségeknek 

is eleget tudjanak tenni.

Nem véletlen, hogy George F. Hemingway, 

a Honvéd labdarúgócsapatának tulajdo-

nosa a siker okai között a zuglói iskolával 

való együttműködést is megemlítette.

– A most ballagó 18 fős osztálynak csak-

nem a fele tovább fog tanulni – mond-

ta a zuglói pedagógus. – Többségében  

a Szent István Egyetemre és a Testnevelé-

si Egyetemre jelentkeztek, ami minden- 

képpen jó visszajelzés nekünk, pedagó-

gusoknak is.                Riersch Tamás 

A Honvéd Zuglónak is sokat köszönhet
Óriási meglepetésre a Budapest Honvéd nyerte az idei NB I-es labdarúgó-bajnokságot. Sokan az angol Lei-

cester City tavalyi Premier League-győzelméhez hasonlítják ezt a diadalt, mondván a Videoton, a Ferencváros 

és a Debrecen annyival jobb anyagi háttérrel és játékosállománnyal rendelkezik a többi hazai csapatnál, hogy 

a bajnok csakis közülük kerülhetett volna ki. A Honvéd azonban bebizonyította, hogy kis pénzből, illetve tuda-

tos munkával is lehet eredményt elérni.
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