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Szerződést köthet az önkormányzat  

a Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő 

és Jogkezelő Kft.-vel a Zugló Városkár-

tya Program folytatásához – döntött leg-

utóbbi ülésén a képviselő-testület. A jö-

vőben a Zuglókártya Adományprogram 

segítségével a vásárlások értékének egy 

százaléka egy civil szervezet program-

ját támogatja majd. Erről a kártyatulaj-

donosnak előzetesen, online felületen 

kell majd rendelkeznie. Ha valaki nem 

él ezzel a lehetőséggel, vásárlási érté-

kének egy százaléka automatikusan  

a Zuglóiak Egymásért Aalapítvány 

számlájára kerül.                             5. oldal

Több kerületi rendőrkapitány is részt  

vett a Police Café legutóbbi, rendhagyó 

rendezvényén. A sorozat szervezésében 

részt vevő rendőrség – megújuló kom-

munikációjának részeként – Budapest 

minden kerületében el akarja indítani  

a zuglóihoz hasonló párbeszédet  

a bűnüldözésről és a bűnmegelőzésről  

– mondta a budapesti főkapitány.   9. oldal

Megint Zuglókártya 

Példát mutattunk
A Thököly úton található egykori nyi-

lasház előtt lesz az az alkotás, amely  

a vészkorszak zuglói áldozatainak állít 

emléket. A győztes alkotást Vadász Ben-

ce építész készítette. A művész a többi 

indulóval ellentétben a zárkát idéző 

emlékművet a föld alá vitte, amivel azt 

akarja jelezni, hogy a nyilasok a legtöbb 

bűnt a pincékben követték el.     11. oldal

Emlékmű készül

A tervek szerint ősztől induló fizető-

parkolás miatt új rendeletet fogadott el 

a képviselő-tesület. A jogszabály értel-

mében kedvezményesen parkolhatnak 

mindazok, akik a fizetőzónákban lak-

nak, vagy ott működik vállalkozásuk. 

Ugyancsak kedvezmény jár azoknak  

a gépjármű-tulajdonosoknak, akik 

közfeladatot látnak el, illetve azoknak  

a családoknak, amelyekben a gyerekek 

zuglói fizetőzónában lévő oktatási in-

tézménybe, de legfeljebb az általános 

iskola 5. évfolyamára járnak. A parko-

lódíjás övezetekben élők lakásonként 

két autó után kapnak kedvezményt:  

az első ingyenesen parkolhat, a máso-

dik után  fizetendő díjból pedig – a kocsi 

környezetvédelmi besorolásától függő-

en – legalább 30 százalékos kedvezmény 

jár. Fontos, hogy a kedvezményeket 

nemcsak a lakástulajdonosok, hanem  

a bérlők is megkapják, de csak akkor, ha 

van lakásbérleti szerződésük. A zónák-

ban működő vállalkozások a 3,5 tonná-

nál könyebb gépjárműveik után 50 szá-

zalékos díjkedvezményben részesülnek,  

a közfeladatot végzők, így az egészség-

ügyi ellátásban részt vevők pedig in-

gyenesen várakozhatnak a fizetőparko-

ló-helyeken. Az autótulajdonosoknak 

további értesítésig egyelőre semmi-

lyen tennivalójuk nincs.            3. oldal

Parkolási kedvezmények a fizetőzónákban
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Programzárás

90 éves lett
Baranyi László

Lezárult a 2016/2017-es óvodai évet felölelő 

tehetséggondozó program – a nagycsoportos 

gyerekek zenei fejlesztését az önkormányzat 

ingyenesen biztosította.

A foglalkozások szeptemberben indultak:  

a péntekenként megtartott 30 perces órákon 

a nagycsoportosok hallását, ritmusérzékét 

fejlesztették, az utolsó alkalommal pedig már 

együtt is zenéltek. Boróka édesanyja, Gatter 

Zsófia azt mondta, nagyon hamar kiderült, hogy 

kislányának jó hallása van, és tisztán énekel, 

ezért örültek, hogy már óvodáskorban elkez-

dődött a tehetséggondozás. Boróka pedig kis-

testvérének és ovis társainak is megtanította 

a programon elsajátított dalokat, körtáncokat. 

– A kezdetekkor felmértük a kicsik képes-

ségeit, majd játékos feladatokon keresztül ta-

nultak. Minden órán volt visszaéneklés, amitől 

sokat tisztult a gyerekek hallása – magyarázta 

Szedlacsek Katalin zenepedagógus. A június 

16-i zárófoglalkozáson részt vett Sokacz Anikó 

civil és nemzetiségi tanácsnok is, aki bejelen-

tette: szeptemberben folytatódhat az ingyenes 

tehetséggondozás.              Potos Rita

A népszerű színművészt Karácsony Gergely 

polgármester, Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

és Hevér László György idősügyi tanácsnok  

is köszöntötte születésnapja alkalmából. 

Az ünnepeltet legtöbben a Familia Kft. című 

sorozatból ismerik, ahol a Szép család nagy-

papáját alakította, de több tévésorozatban is 

játszott, és színpadi munkássága is maradandó 

élményekhez juttatta a közönséget. Csaknem 

ötven éve, 1968 óta él Zuglóban. A kerület kultu-

rális életében való részvételéért 2011-ben Zugló 

díszpolgárává választották.                            PR

A pedagógusnapon Czető Mónika, 

a Zuglói Heltai Gáspár Általános 

Iskola igazgatóhelyettese kapta az 

önkormányzat legmagasabb rangú 

elismerését, a Zirzen Janka-díjat. 

– Hihetetlen volt az egész. Úgy men-

tem el az eseményre, ahogy minden 

esztendőben, azaz arra számítottam, 

hogy majd én is lelkesen tapsolok  

a többi díjazott pedagógusnak, és csak 

a helyszínen szembesültem azzal, hogy 

az én helyem is a díjazottak között van. 

A kollégáim végig titokban tartották, 

hogy én is ünnepelt leszek, mint aho-

gyan azt is, hogy a Zirzen Janka-díjra 

jelöltek. Számomra ez is azt bizonyítja, 

hogy egy csapat áll mögöttem, akikkel 

öröm együtt dolgozni. Ez az elismerés 

pedig nemcsak nekem, hanem inkább 

nekünk szólt. 

Czető Mónika pályája elején Csillaghe-

gyen, a Csillagház Általános Iskolában 

halmozottan fogyatékos gyerekek fej-

lesztésével foglalkozott. Friss diplomás-

ként a Zuglói Heltai Gáspár Általános 

Iskolába vették fel – eredetileg napközis 

nevelőnek, de aztán rögtön tanítani 

kezdett –, amely intézmény azóta is má-

sodik otthonának számít.

Menet közben elvégezte az ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Ka-

rát, illetve a vezetőképzőt, így előbb  

a fejlesztő munkaközösség vezetője, 

majd igazgatóhelyettes lett. 2006-ban 

elismerő oklevelet, később tanácsosi, 

majd főtanácsosi címet kapott, most 

pedig a kerület legnagyobb oktatási el-

ismerését, a Zirzen Janka-díjat.         

Riersch Tamás

Czető Mónika az idei Zirzen Janka-díjas

Családok, baráti társaságok, szom-

szédok, iskolai osztályok, ismerő-

sök főztek együtt a II. Szomszéd- 

ünnepen.

Amíg a gyerekek játszottak, addig szü-

leik aprították a fát, az alapanyagokat,  

s mire a kicsik elfáradtak, megéheztek, 

el is készült az étel. Ám nem az evés volt 

a program lényege, hanem az, hogy kö-

zelebb hozza egymáshoz a zuglóiakat.  

A bográcsokban egyebek mellett papri-

kás krumpli, gulyás, húsos káposzta is 

rotyogott. Utóbbit a Zuglói Nyugdíjasok 

Egészségéért Sport Egyesület (ZNSE) 

készítette, amelynek tagjai nemcsak az 

együtt töltött délutánnak örültek, hanem 

annak is, hogy régen nem látott ismerő-

sökkel találkoztak, és új ismerősöket sze-

reztek a Mogyoródi úti sportpályán.  

– Küldetésemnek érzem, hogy erősítsem  

a kerületben a lokálpatriotizmust – 

mondta a program ötletgazdája. Bátki 

László, a Zuglói Sport- és Rendezvényszer-

vező Non-profit Kft. ügyvezetője szerint 

sokszor azok sem ismerik egymást, akik 

egy lépcsőházban, egy folyosón laknak. 

A pályán egyébként év közben is lehet 

ingyenesen bográcsozni. Az üzemeltető 

csak azt kéri az érdeklődőktől, hogy előre 

jelezzék szándékukat. Kisebb baráti tár-

saságoknak, csoportoknak ingyen bizto-

sítanak sátrakat, sörpadokat is.     (potos)

Szomszédokkal telt meg a sportpálya 

A kommunikációs nehézségek feltérképezése, tudatosítása, leküzdése, konflik-
tuskezelési módszerek, az önismeret fejlesztése – ezek állnak a Családcentrum 
Alapítvány június 16-án elindult programjának középpontjában. 

A tréningen két csoportra osztva foglalkoznak a résztvevőkkel: más módszer 
szerint fejlesztik a gyerekeket és a felnőtteket. Jelentkeztek családok is, hiszen 
vannak olyan problémák, amelyeket közösen kell megoldaniuk az érintetteknek. 
Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok köszöntőjében kiemelkedően hasz-
nosnak nevezte a tréninget, mert, mint fogalmazott, saját tapasztalatból tudja, 
hogy néha nagyon nehéz megtalálni a közös hangot a gyerekekkel. Az önkormány-
zat által támogatott ingyenes programon még van szabad hely, az érdeklődők az  
info@csaladcentrum.hu e-mail-címen jelentkezhetnek. A hatalkalmas, összesen 
húsz órás tréninget a Zuglói Civil Házban tartják, a foglalkozások időpontját kö-
zösen beszélik meg a résztvevők.               (pr)
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Az önkormányzat a fizetőparkolást a zug- 

lóiak érdekében vezeti be, ugyanis a kül-

ső kerületekből és az agglomerációból 

Budapestre érkezők az ingyenes parko-

lás lehetőségét kihasználva autóikat Zug-

ló utcáin hagyják, és tömegközlekedéssel 

utaznak a belvárosba. Ezzel viszont elve-

szik a parkolóhelyet a kerületben élőktől.  

Hol és mennyit kel fizetni

Ősztől a Városligetben, valamint István-

mezőn és környékén, a Vágány utca– 

Francia út–Kerepesi út–Dózsa György 

út által határolt területen, illetve  az Örs 

vezér tere térségében a Kerepesi út–

Padlizsán utca–Bánki Donát utca–Ond 

vezér útja–Vezér utca közötti sávban 

kell parkolási díjat fizetni, amelynek 

összegét a főváros parkolási rendele-

te szabályozza. Ennek alapján az Örs 

vezér terei zónában 175 forintba ke-

rül óránként a várakozás. A városli-

geti övezetben viszont eltérő a tarifa, 

itt az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi út 

irányába és a Dózsa György út mentén 

265 forintot, az Ajtósi Dürer soron és 

a Hermina úton 440 forintot, a Város-

liget területén – beleértve az Ötven-

hatosok terét is – 350 forintot, míg az 

Állatkerti körúton és a Gundel Károly 

úton 525 forintot kell óránként fizetni. 

A parkolási díj parkolóóránál és mobil- 

alkalmazással is kiegyenlíthető. 

A kedvezmények

A parkolási rendelet szerint a fizetős öve-

zetekben lakók, illetve lakásbérleti szerző-

déssel rendelkezők lakóhelyenként két vá-

rakozási engedélyt igényelhetnek. Az első 

autó ingyenesen parkolhat, míg a második 

környezetvédelmi kategóriájától függően 

30 százalékos vagy annál nagyobb kedvez-

ményben részesülhet. 

A parkolási zónákban működő vállalkozá-

sok 50 százalékos díjkedvezményt kaphat-

nak az általuk üzemben tartott, 3500 kilog-

rammnál kisebb össztömegű járművekre. 

Az éves parkolási engedély birtokában 

meghatározott ideig díjmentesen par-

kolhatnak továbbá a fizetőövezetekben 

a zuglóiak egészségügyi ellátásában 

részt vevők, illetve megjelölt gépkocsi-

val a tanév ideje alatt a zónában mű-

ködő bölcsődékbe, óvodákba, illetve az 

általános iskolákba egy-öt évfolyamos 

gyermeküket szállító szülők vagy törvé-

nyes képviselőjük.

A kérelemre kiadott engedélyek a kö-

vetkező év január 31-ig érvényesek. 

Mi a teendő?

A parkolózónákban élőknek, a vállalko-

zóknak és a Zuglóban közfeladatot ellá-

tóknak egyelőre nincs semmilyen teen-

dőjük. Az önkormányzat szórólapokon, 

lapunkban, illetve az interneten keresz-

tül, valamint a parkolással kapcsolatos 

ügyintézést végző Zuglói Közbiztonsági 

Non-profit Kft. is időben informálja az 

érintetteket a rendszer indulásáról. A 

tájékoztatók pontosan bemutatják majd 

a struktúra működését, és leírják az érin-

tettek tennivalóit. 

A lakossági és a gazdálkodói várakozási 

hozzájárulással csak abban a zónában le-

het időtartamkorlátozás nélküli várakoz-

ni, amelyre a kiváltott engedély jogosít. 

Ez alól kivétel az Állatkerti körút, a Gun-

del Károly körút és a Városliget, itt kizá-

rólag térítés ellenében lehet parkolni. 

                                                  Papp Dezső 

Zugló képviselő-testülete legutóbbi ülésén új parkolási rendeletet fogadott el, mert a tervek szerint ősztől az Örs vezér terén, a Városligetben, 

valamint Istvánmezőn és környékén fizetni kell a gépjárművel való várakozásért. A határozat többek között a fizetőzónában élők és az itteni vál-

lalkozók, valamint a kerületben közfeladatot ellátók kedvezményeit is szabályozza.  

Kedvezmények a díjköteles parkolóövezetekben
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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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Az ülés kezdetén Sokacz Anikó képvise-

lő (MSZP) kezdeményezésére a testület 

megemlékezett a drogellenes világnap-

ról, amelynek keretében Perczel Kováts 

Orsolya adott rövid műsort.

Várnai László képviselő (CivilZugló) be-

jelentette: méltánytalannak tartja, hogy 

a testület májusi ülésén a CivilZugló 

Egyesülettől több bizottsági helyet is el-

vett, és őt is megfosztotta tanácsnoki po-

zíciójától. Mint kifejtette, emiatt egzisz-

tenciális gondjai lettek, ezért tiltakozásul 

a padlón ülve vett részt a tanácskozáson, 

valamint közölte, hogy éhségsztrájkot 

kezd a Polgármesteri Hivatal előtt.

Mundo-projekt

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 

az önkormányzat mindaddig felfüggesz-

ti a tárgyalásokat a Mundo Shopping 

Center Development Kft.-vel, amíg az új 

befektető, a Bayer-CFE nem tesz javas-

latot az önkormányzatot hátrányosan 

érintő problémák megoldására. A tes-

tület ahhoz viszont hozzájárult, hogy 

az ECHO Investment Hungary Ingatlan-

hasznosító Kft.-vel és tulajdonosával, az 

ECHO Investment Spolka Akcyjnával 

folytatassanak tárgyalásokat a közösségi 

fejlesztésekről.

Ezenfelül a képviselők felszólították  

a Bayer-CFE-t, hogy nyilatkozzon, érvé-

nyesnek tekinti-e magára nézve a koráb-

bi befektető által tett vállalásokat. 

A testület a Bayer-CFE megállapodás-

tervezetében egyebek mellett azt ki-

fogásolta, hogy nem tartalmaz részle-

tes műszaki mellékletet, a beruházás 

meghiúsulása esetén pedig a befektető 

az önkormányzat irányában fennálló 

anyagi kötelezettség nélkül léphet ki 

a szerződésből. Emellett az ajánlatból 

hiányzik az ütemterv, a késedelmi köt-

bér szempontjából lényeges kezdési és 

befejezési időpont, valamint az önkor-

mányzat és az ECHO Investment jogvi-

szonyának a lezárása.

Karácsony Gergely polgármester (PM) 

a vita során jelezte: a tárgyalás felfüg-

gesztését azért kezdeményezte, mert  

a Bayer-CFE elképzelései nem egyeznek 

az önkormányzat érdekeivel.

Várnai László úgy vélte, az új befekte-

tő javaslata Zugló számára hátrányos, 

ezért annak elfogadását nem támogatja.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 

azt indítványozta, hogy az önkormány-

zat szólítsa fel nyilatkozattételre az új 

befektetőt az elődje által tett vállalások 

elismeréséről. Ezt Rozgonyi Zoltán alpol-

gármester (Fidesz) is támogatta, viszont 

azt indítványozta, hogy módosítsák Haj-

du javaslatát, mert szerinte az abban 

foglaltakra adott igenlő válasz esetén 

az adásvételi szerződés automatikusan 

életbe léphet. A testület végül Rozgonyi 

kiegészítésével fogadta el a beterjesztést.

Közbiztonsági programok

A testület tudomásul vette a Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. (ZKNP) Szom-

szédom a rendőr! programjáról szóló 

tájékoztatót. Az előterjesztés szerint  

a 2015-ben indult program kezdete óta 

az önkormányzat tíz rendőrségi jelleggel 

ellátott kerékpárt, két szolgálati gépjár-

művet adott a kerületi rendőrkapitány-

ságnak. Emellett a körzeti megbízottak 

(kmb) a zuglói térfigyelő kamerák képe-

inek megjelenítésére alkalmas mobilte-

lefonokat kaptak. A képviselő-testület  

a kmb-seket több alkalommal is juta-

lomban részesítette. 

A projektet a ZKNP a helyi médiumok-

ban, plakátokon, szórólapokon, illetve 

kerületi rendezvényekre kitelepülve 

népszerűsítette. Ennek hatására 2016 

decembere óta 440-en keresték meg 

közbiztonsági problémájukkal a körzeti 

megbízottakat.  

A program továbbfejlesztésére a ZKNP 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz 

benyújtott pályázatával 1,6 millió forin-

tos támogatást nyert. Pályázati pénzből 

valósult meg a Police Café fórumsoro-

zat is. Ennek keretében a körzeti meg-

bízottak szorosabb kapcsolatba kerül-

tek a szolgálati területükön működő 

intézmények és szervezetek vezetői-

vel, az önkormányzati képviselőkkel  

és a háziorvosokkal. 

A testület továbbá beszámolót hallga-

tott meg a Füredi úti térfigyelő rendszer 

rekonstrukciójáról, majd újabb térfi-

gyelő kamerák telepítéséről döntött, 

amelyek a bűnügyi szakemberek aján-

lásainak megfelelően kerülnek kihelye-

zésre Zugló különböző pontjain.

Ezen túlmenően a testület tájékoztatást 

kapott a Vállalkozz Zuglóban! projekt 

eredményeiről, amely folytatásának fi-

nanszírozására 14,6 millió forintot ha-

gyott jóvá.

Zuglókártya-projekt 

A képviselők hozzájárultak ahhoz is, 

hogy az önkormányzat kössön szerző-

dést a Magyar Kedvezményhálózat Fej-

lesztő és Jogkezelő Kft.-vel a Zugló Vá-

roskártya Program folytatásához.

A testület 2015 decemberében hatá-

rozott a projekt 2019 végéig történő 

továbbviteléről, melyre 18 millió forin-

tos keretösszeget biztosított, azonban 

a megállapodás megkötésére irányuló 

tárgyalások elhúzódtak.

A projektben új elem a Zuglókártya Ado-

mányprogram, amely lehetővé teszi, 

hogy a civil szervezetek a kártyahasz-

nálathoz köthető fogyasztás alapján 

támogatást kapjanak. Ennek technikai 

támogatására 200 okostelefont helyez-

nek el a zuglói székhelyű kereskedelmi 

és szolgáltatóegységeknél. A kártya-

tulajdonos az erre a célra létrehozott 

weboldalon választhatja majd ki a tá-

mogatni kívánt civil kezdeményezést. 

Aki nem él ezzel a lehetőséggel, annak 

a kedvezménykártyás vásárlásának egy 

százaléka a Zuglóiak Egymásért Alapít-

vány számlájára kerül.

Parkolási rendelet

A testület elfogadta továbbá a jármű-

vel várakozás rendjéről szóló előter-

jesztést, amely a fizetőparkoló-öveze-

tekben élőknek és a vállalkozásukat 

ott működtetőknek adható kedvezmé-

nyeket határozza meg. Emellett a kép-

viselők érvényesnek nyilvánították  

a fizetőparkolás üzemeltetése kiírt köz-

beszerzési eljárást, amelynek nyertese  

a SIS Parkig lett. 

Karácsony Gergely jelezte: a SIS Par-

king volt az egyetlen ajánlattevő.  

A cég szolgáltatásidíj-igénye a kiírásban 

szereplő érték alatt van. Várnai László 

viszont azt mondta: azért nem szavaz-

za meg az előterjesztést, mert egy indu-

ló esetén nincs verseny, nem tudni, mi  

a reális piaci ára a szolgáltatásnak.  

A képviselő aggályát fejezte ki továbbá, 

hogy a kedvezmények miatt nem lesz 

nyereséges a fizetőparkolás, majd arra 

hívta fel a figyelmet, hogy több, látássé-

rültek által használt útvonalon is a fal 

mellé telepítették a parkolóautomatá-

kat, ami zavarja a közlekedésüket.  

A vita során több képviselő igyekezett 

kedvezményt szerezni különböző cso-

portok számára. Erre reagálva Mak-

ranczy László jegyző arra kérte a képvi-

selőket, hogy módosító indítványaikkal 

ne bővítsék a kedvezményes parkolás-

ra jogosultak körét, mert az igényeket 

látva az akár 150-200 millió forintos 

bevételkiesést is okozhat, és emellett  

a parkolási gondok sem oldódnak meg. 

A tapasztalatok birtokában ősszel lehe-

tőség nyílik a rendelet szükség szerinti 

módosítására – fűzte hozzá a jegyző.

Hajdu Flórián felszólalásában arról tájé-

koztatta képviselőtársait, hogy a zuglói 

parkolási rendelet sokkal megengedőbb, 

mint a fővárosi vagy más kerületekéi.  

Azt is elmondta, hogy ismerik a Vár-

nai által jelzett problémát, és ahol  

műszakilag lehetséges, áttelepítik  

az automatákat.                      Papp Dezső

Zugló új parkolási rendeletének elfogadása, a fizetőparkolás üzemeltetőjének kiválasztása, a városkártyaprogram folytatása – egyebek 

mellett ezekről határozott a képviselő-testület június 22-én. Ezen túlmenően a képviselők beszámolókat fogadtak el, illetve új térfigyelő 

kamerák telepítéséről és a Mundo Shopping Center Development Kft.-vel folytatott tárgyalás felfüggesztéséről is döntöttek. 

Folytatódhat a Zuglókártya-program
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– Tudja, hogy éppen egy alapfokú mű-

vészeti iskola közelében lakik, mely-

ben a festészet és a grafika kiemelt 

szerepet kap?

– A Munkácsy Mihály Általános Isko-

lával nagyon jó kapcsolatban vagyok, 

többször jártam már náluk vendégség-

ben, és a mostani zebegényi alkotótá-

boromba is várom őket, mert az egyik 

alsós osztály egy évközi pályázaton azt 

nyerte, hogy egy napot nálunk tölthet-

nek majd a táborban.

– Egy lakótelepi lakás nem túl ideális 

műteremnek.

– A rajzoláshoz kisebb hely kell, mint 

a festészethez. Én általában miniatűr 

munkákat készítek, ahhoz pedig legin-

kább egy világos helyiségre és egy mun-

kaasztalra van csak szükségem.

– Sosem gondolkodott másban, csak 

illusztrálásban?

– Még 14 éves pécsi diák voltam, amikor 

az első animációs filmemet elkészítet-

tem „Az esernyő, aki mozi akart lenni” 

címmel. Ezzel a 10 perces, kézzel rajzolt 

filmmel Párizsban a X. Múzsa Fesztivál 

fődíját is elnyertem, mellyel csak egy 

baj volt, hogy én azt sem tudtam, hogy 

benevezték a filmemet, arról pedig 

végképp csak utólag értesültem, hogy 

nyertem is vele. Ez egy tinédzser lány-

nak hatalmas csalódás volt, ami biztos 

hozzájárult ahhoz, hogy eltávolodtam 

az animációtól, és illusztrálni kezdtem.

– Pályafutása során kikkel dolgozha-

tott együtt?

– Szerencsésnek vallhatom magamat, 

mert a hazai irodalmi élet színe-javával 

dolgozhattam. Rajzoltam Nemes Nagy 

Ágnes, Páskándi Géza, Háy János, Krú-

dy Gyula, Babits Mihály, Zelk Zoltán és 

Lázár Ervin műveihez. Az Arany János: 

Családi kör című munkám pedig nem-

rég jelent meg. De nemcsak az irodalmi 

művekre, hanem a tankönyveimre is 

büszke vagyok, hisz Meixner Ildikó Já-

tékház című képes olvasókönyvét vagy 

a Játékvár, Játékváros, Játékvilág soro-

zatot (Hargitai Katalin) is nemzedékek 

forgatják, használják.

– A Faltisz név honnan származik?

– A név görög eredetű, ezt a vona-

lat meg lehet találni az őseim között.  

De apai ágon erdélyi, anyain pedig fel-

vidéki vagyok. A családomban még az 

Inczédy- és a Rédey-vonal is felfedez-

hető, így szegről-végről az angol királyi 

családdal is rokonságban vagyunk.

– Most min dolgozik?

– Négy éve volt egy súlyos betegsé-

gem, ami után átértékeltem az élete-

met. Úgy éreztem, szükségem van más 

impulzusokra. Azóta például tanítok 

egy iskolában. De szeretnék a művé-

szeteken belül is más dolgokat kipró-

bálni. Például a festészet is nagyon 

vonz. A bábozás, a bábkészítés nagy 

szerelmem, amely szintén nagyon iz-

gat. Szóval tervem sok van, majd az 

élet eldönti, hogy mit tudok megvaló-

sítani belőle.

Riersch Tamás

A mosoly művésze
„Magas szintű mesterségbeli tudás, empátia, humor, derű, a leírt szöveghez a legteljesebb mértékben való alkotói hűség. Szellemes, kedves figu-

rái bizton megmaradnak a lurkók emlékezetében!” – írta a Kossuth-díjas grafikusművész, Gyulai Líviusz kollégájáról, Faltisz Alexandráról. A nép-

szerű illusztrátort – akit Feledy Balázs művészeti író nemes egyszerűséggel csak „A mosoly művészének” nevezett – idei első nyári alkotótábora 

előtt zuglói otthonában értük utol.
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Ligeti Miklós szobrászművész a múlt 

század fordulóján határozta el, hogy mű-

teremnyaralót építtet Stefánia úti telkén. 

A szobrász a villa tervezésével Bálint Zol-

tán és Jámbor Lajos műépítészeket bízta 

meg, akik a terveket 1899–1900-ban ké-

szítették el. Az építkezés 1905–1906-ban 

folyt. A kivitelezést Bloch és Holitscher 

építőmesterek vállalkozása végezte. 

Az épület

A szabálytalan alaprajzú, alápincézett, 

kétszintes villát az építészek a Stefánia út 

20. alatti négyzet alakú telek hátsó harma-

dában helyezték el. A homlokzatot úgy 

alakították ki, hogy az minden oldalról 

más képet mutasson. A tervezők a házat 

rusztikus kőlábazattal látták el, amelyet  

a sarkoknál megemeltek. 

Az építészmérnökök a ház bal oldalán ala-

kították ki a bejáratot is magában foglaló 

lakórészt. Ezt hódfarkú cseréppel fedett, 

díszítőcsúccsal ellátott sátortetővel fedték 

le. Az épület jobb szárnyában helyezték el  

a rézsútos ablakkal és apró terasszal ellá-

tott lapos tetejű műtermet. A Fővárosi Köz-

löny szerint Ligeti 1925-ben toldaléképítés-

re kért engedélyt az építési hatóságtól. 

A műteremvilla berendezését is a Bá-

lint–Jámbor építészpáros tervezte meg. 

A házba egy kicsi, márvánnyal burkolt 

előszobán át lehetett bejutni, amelyet egy 

függöny választott el a halltól. Az előcsar-

nokban egy díszes fémrácsú kandalló állt, 

amelyen az Anonymus-szobor kismintája 

volt elhelyezve. A helyiségben továbbá 

könyvállványok és bőrszékek voltak, illet-

ve szobrok és festmények díszítették.

A hallból egyszerű falépcső vezetett fel, 

amelyen a művész magánlakosztályait le-

hetett megközelíteni.  

Az épületben Ligeti igényének megfele-

lően két műterem volt. A kis műterem  

a hallból nyílt, míg a nagy a bejárattól 

jobbra helyezkedett el, ide néhány lépcső-

fok vezetett le. 

Zárt körű rendezvény 

Ligeti a Stefánia úti műteremvillájában 

fogadta művésztársait. Itt kereste fel euró-

pai körútja során Charles Mulligan ameri-

kai szobrász, aki Ligetivel az Anonymus- 

szobor másolatának elkészítési és USA-ba 

szállítási lehetőségéről tárgyalt. A műte-

remvilla 1907-ben egy zárt körű kabaré- 

előadás a helyszíne volt. 

A Teréz körúton telt házzal működő 

Fővárosi Cabaret Bonbonniére fő vonz- 

erejét a Kossuth Ferenc (Kossuth Lajos 

fia) koalíciós kereskedelemügyi minisz-

tert kigúnyoló műsorszámok adták.  

A előadásra rendkívül kíváncsi volt gróf 

Andrássy Gyula belügyminiszter is, aki 

azonban úgy vélte, hogy illetlen lenne, 

ha elmenne a minisztertársát kifigurázó 

kabaréra. Azért, hogy a produkciót még-

is megtekintse, arra kérte sógornőjét, 

Andrássy Tivadarnét, hogy Nagy Endrét 

és kabarétársulatát hívja meg az And-

rássy családdal rendkívül jó kapcsolatot 

ápoló Ligeti Miklós műtermébe. 

Az előadásra április 28-án került sor.  

A bemutatón Andrássyval az élen mint-

egy ötven meghívott jelent meg, köztük 

a koalíciós kormányzat alkotmánypárti 

tagjai, illetve néhány független képvise-

lő. Az előadás végén a társulat egy régi 

számát is eljátszotta, amelyben ízléste-

len módon teregették ki Kossuth Ferenc 

legintimebb dolgait.  Ez aratta a legna-

gyobb sikert, a vendégek a székeikről 

felugrálva tapsoltak.

Új tulajdonosok

1945-ben Budán még dörögtek a fegyve-

rek, amikor Kisfaludi Strobl Zsigmond 

a Százados úti művésztelepről átköltö-

zött az üresen álló Ligeti-villába, mint 

később állította, azért, hogy legyen mű-

terme. Strobl visszaemlékezése szerint 

a műteremnek nem volt se ajtaja, se ab-

laka, és fűteni sem volt mivel. A prob-

léma azonban hamar megoldódott, 

mert Vorosilov marsall a szobrász vá-

rosligeti Íjász című alkotását meglátva 

úgy döntött, rábízza a gellérthegyi fel-

szabadítási emlékmű megmintázását.  

A szovjet városparancsnokság élelmet 

és fűtőanyagot, illetve üvegest, vala-

mint asztalost küldött a villába. A szak-

emberek gyorsan rendbe hozták a mű-

termet, így Kisfaludi Strobl Zsigmond 

hamarosan nekiállhatott a szovjet hősi 

emlékmű megformázásának. 

1949-ben a Ligeti-villát használta 

Blazsek László szobrászművész is, aki 

terjesztési célzattal több példányban 

elkészítette Rákosi Mátyás életnagy-

ságú mellszobrát. Az alkotás azonban 

olyan rosszul sikerült, hogy a szerve-

zőbizottság elrendelte minden darab 

megsemmisítését.

A műteremvillát az elmúlt évtizedekben 

különböző célokra hasznosították, azon-

ban érdemi felújítást nem végeztek raj-

ta, így napjainkra homlokzata rendkívül 

leromlott állapotúvá vált. Az egykor par-

kosított kertet a fák mára úgy benőtték, 

hogy az utcáról nyári időszakban alig le-

het észrevenni a telek végében megbú-

vó házat. Napjainkban már az ingatlant 

szegélyező kerítés sem a régi, jelenleg 

egy dísztelen, rozsdásodó vaskerítés vá-

lasztja el a telket az utcától.

Az egykori Ligeti-villát a közelmúltban 

vásárolta meg a Szövetség a Polgári Ma-

gyarországért Alapítvány. A szervezet 

pályázatot írt ki a műemlék ingatlan 

felújítására, a tervek már el is készül-

tek. Ez azt jelenti, hogy a szecessziós 

villaépület remélhetőleg hamarosan 

megújul, és ismét az egyik ékköve lesz  

a Stefánia útnak.        Papp Dezső 

Ligeti Miklós műteremnyaralója a Stefánián
Ezen a héten az Anonymus-szobor alkotójának, Ligeti Miklósnak viharvert Stefánia út műteremnyaralóját 

kerestük fel. A stúdiót és lakórészt is magában foglaló szecessziós villát Bálint Zoltán és Jámbor Lajos 

tervei alapján a huszadik század elején építették. A hatalmas fák takarásában málladozó ház karban-

tartására az elmúlt évtizedekben láthatóan nem sokat fordítottak, most azonban változás várható, mert  

az új tulajdonos már megtette az első lépést a műemlék épület helyreállítására…
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A program ötletgazdáinak – Sokacz Anikó 

és Hevér László György képviselőknek – 

célja, hogy a parkban és környékén élők 

mind figyeljenek a környezetükre. Az em-

berek gondolkodásmódját szeretnék meg-

változtatni. – A szemléletváltás hosszú és 

nehéz folyamat. Tavaly az akció vége után 

nem sokkal már ismét láttunk szemetet  

a földön – mondta Sokacz Anikó, aki sze-

rint mindenkinek érdeke, hogy szép és tisz-

ta környezetben éljen. Rámutatott arra is, 

hogy sokan az utcai szemetesekbe dobják 

az otthoni hulladékot is, ezért a közterüle-

teken lévő kukák hamar megtelnek, sokszor 

a járókelők nem is tudják használni azokat.  

Hevér László György hangsúlyozta: ősszel 

megígérték, hogy példát mutatnak és cse-

lekedni fognak, éppen ezért hagyományt 

teremtenek a szemétszedésből. Reményei 

szerint a következő akcióhoz már az isko-

lák is csatlakoznak. 

A szemétszedésen részt vett Bitskey Ben-

ce környezetvédelmi tanácsnok is, akinek 

nagyon tetszik, hogy a két képviselőtársa 

szívén viseli a szemétkérdést, s örülne, ha 

minden körzetben lenne hasonló program. 

A június 17-i eseményhez a Zuglói Vá-

rosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 

munkatársai is csatlakoztak, valamint 

a cég biztosította a szükséges gumi-

kesztyűket és zsákokat. Az összegyűj-

tött szemetet még délután elszállítot-

ták a parkból.                           Potos Rita

Csaknem három köbméter szemetet szedtek össze
Ismét megtisztul a Rákosfalva park – másodszor szervezték meg  

a Felszedlek, Rákosfalva szemétszedési programot. A szombat dél- 

előtti akcióban csaknem három köbméter szemetet gyűjtöttek össze. 

Virágzó Zugló
Tavasszal mindig virágba borul a kerület nagyobbik része, ám az egyik leglátványosabb 
virágzás a Varsó utca–Thököly út–Róna utca által határolt kis téren zajlik. Köszönhetően 
Megyeri Szabolcs kertészmérnöknek és az általa megálmodott Virágzó Zugló programnak, 
melynek keretében évente kétszer élvezhetjük a virágok látványát. Az idei első virágzás jú-
nius16-án történt, amikor is 1500 tő begóniát ültettek a területre. A begónia egynyári növény, 
amely ugyan sokáig fog virágozni, ám azt követően el is pusztul. Annak érdekében, hogy  
a frekventált helyen lévő kis téren a virágos állapot sokáig fennmaradjon, ősszel az elpusztult 
begóniákat árvácskákra fogják cserélni.
A Varsó utca–Thököly út–Róna utca által határolt terület már régóta az önkormányzat fej-
lesztési programjában szerepel. A tervek szerint a közelben lakott és tragikus körülmények 
között fiatalon elhunyt Kesjár Csaba autóvezető szobrát is ezen a területen állítják majd fel.
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Tervezik az útfelújításokat

Az év hátralévő részében 358 millió forintot fordít az utak és járdák javítására a Zuglói Városgazdálkodási 

Közszolgáltató Zrt. – a munkálatok döntő hányada, mintegy nyolcvan százaléka kátyúzás. A fővárosi 

fenntartású és kezelésű kerületi utak közül csak kettőt (a Kerepesi út Örs vezér tere–Albertirsai út közötti 

szakasza, az Ajtósi Dürer sor Hermina út és Dózsa György út közötti része) újít fel a Budapesti Közút Zrt. 

Június 21-én írták alá a kerület kezelésében lévő közút- és járdafenntartásról, valamint -üzemeltetés-

ről szóló keretmegállapodást: a két építőipari cég konzorciumban látja el a feladatot. A megállapodásban 

járdák, makadám-, föld- és burkolt utak javítása, fenntartása, utcabútorok, tartozékok, műtárgyak és a 

szikkasztórendszer fenntartása szerepel. – Száznegyvenhét kilométer utat és csaknem 360 kilométer 

járdát kell karbantartanunk, a munkák többsége, csaknem nyolcvan százaléka kátyúzás. A feladato-

kat rangsoroljuk: a nagyobb forgalmú és a hiba miatt magas baleseti kockázatú utakat vesszük előre,  

a címlistát pedig folyamatosan adjuk a kivitelezőnek. A keretmegállapodáson belül keretszerződésekbe 

foglaljuk a munkálatok részleteit – magyarázta a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. városüze-

meltetési osztályának vezetője. Baranyai Zsolt hozzátette: a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ja-

nuártól áprilisig a legszükségesebb munkákat tudták elvégezni – kijavították a szokatlanul hideg és 

hosszú tél miatt keletkezett hibákat. 

A konzorcium építi az Örs vezér terén lévő fizetős parkolókat is (Padlizsán u. 2–6. és 1–9. előtt, Pad-

lizsán u. 10–12. és 11–13. előtt, Bolgárkertész u. 13.e-f előtt, Sarkantyú u. 2. előtt), amelyek környékén,  

a tervek szerint, a fenntartási feladatok között a rossz minőségű utakat is javítják. 

A Budapest Közút Zrt. idén nyáron a Kerepesi út Örs vezér tere–Albertirsai út közötti szakaszát újítja 

fel, illetve az Ajtósi Dürer sor Hermina út és Dózsa György út közti részét, azt is a Liget-projekt részeként. 

A fővárostól Karácsony Gergely polgármester kért tájékoztatást a zuglói utak várható felújításáról. 

A világ legnagyobb, közösségi alapú közlekedési és navigációs alkalmazása, a Waze kerületi bon-

tásban dolgozta fel a budapesti kátyújelentéseket. A legtöbb panasz zuglói közutakkal kapcsolatban 

érkezett. Hiába jelentették be tömegesen a felhasználók a Thököly út–Hungária körút kereszteződését, 

annak állapota a Budapest Közút Zrt. véleménye szerint megfelelőnek tekinthető, így ott a közeljövőben 

komolyabb felújításra nem, legfeljebb felületi javításokra lehet számítani.

Hasonló munkálatok lehetnek a nyáron a Róna utca, illetve a Mogyoródi út egyes részein, de jelentős 

felújítás azokon a főutakon sem lesz.

A tervek szerint viszont őszig végeznek a Kerepesi út Örs vezér tere és Albertirsai út közti szakaszával, 

illetve az Ajtósi Dürer sor Hermina út és Dózsa György út közötti részének korszerűsítésével. 

A Budapest Közút Zrt. arról is tájékoztatta Zugló polgármesterét, hogy az idén biztosan nem készül  

el a Stefánia úti kerékpárút, viszont rendbe teszik a Nagy Lajos király útjai villamoskereszteződéseket, 

ha sikeresen zárul az arra kiírt közbeszerzési pályázat.

Ha pedig a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, elkezdik tervezni a Róna utca, a Mogyoródi út, az Ond vezér 

útja, a Horváth Boldizsár utca egyes szakaszainak, illetve a Kerepesi út egy újabb részének felújítását  

– tájékoztatott a Budapest Közút Zrt.        (potos)

– Ez a mai esemény az eddigi Police Café 

programsorozat demóváltozata – mondta 

Molnár Katalin egyetemi docens, a prog-

ram koordinátora. – Rövidebb és tömö-

rebb, mint az előző hét volt, a résztvevők 

egy asztalnál maradnak, és egy témakört 

elemeznek ki. Témakörből viszont a meg-

szokott három helyett négy van, mert  

a mai napi program nem egy körzetre, ha-

nem egész Zuglóra fókuszál.

A Police Café programsorozat egy kom-

munikációs tréning volt, melyet a ZKNP 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támo-

gatásával valósított meg. Mind a nyolc 

kmb-s körzetben rendeztek egy-egy fó-

rumbeszélgetést, melyre azon intézmé-

nyek és szervezetek képviselőit hívták 

meg, amelyek valamilyen módon érintet-

tek lehetnek a közbiztonság javításában. 

A városligeti esemény a programsorozat 

nyolcadik állomása volt, melyre Zuglón 

kívüli vendégeket is meghívtak.

– A rendőrség egyik fő törekvése, hogy 

nyisson a lakosság felé, és ez a program 

pontosan ezt szolgálja – mondta a buda-

pesti főkapitány. – Éppen ezért a zuglói 

mintát a főváros valamennyi kerületében 

meg szeretnénk valósítani. 

– Zuglóban a közbiztonság sikerágazatnak 

számít – tette hozzá a polgármester. – Egy 

olyan modellt sikerült kidolgoznunk, mely 

példaértékű valamennyi kerület számára. 

A Police Café egy rendőrök által moderált 

ötletbörze, melynek célja, hogy a beszélge-

tésben részt vevő szakemberek egymást, 

egymás álláspontját megismerjék, és lefek-

tessék a lehetséges együttműködés alapjait.

– Nekünk, körzeti megbízottaknak renge-

teg ötletet és sok új kapcsolatot nyújtott ez 

a programsorozat – mondta Tomis Károly 

rendőr főtörzszászlós. – Ma már tudjuk, 

kihez kell fordulni, ha például parlagfű 

miatt kapunk jelzést, ha illegális szemetet 

kell eltakarítani, vagy ha hajléktalan ellá-

tása miatt kell intézkednünk. 

A Police Café programsorozat ezzel a júni-

us 20-i eseménnyel lezárult, de a jövőben 

várhatóan nemcsak a főváros többi ke-

rületében, hanem Zuglóban is folytatód-

ni fog. Ez utóbbi garanciája lehet, hogy a 

körzeti megbízottak alaposan elsajátítot-

ták az újfajta kommunikációs módszert,  

és már maguktól is építeni tudják a köz-

biztonsági kapcsolatokat a körzetükben. 

Ez pedig a program legnagyobb vívmánya.

Riersch Tamás

Minden kerületben lesz Police Café

A Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. rendhagyó Police Cafét tartott  

a Városligetben. A Mezőgazdasági Múzeum melletti Kerengő Vadász 

Termében ugyanis exkluzív vendégei voltak a fórumnak. Bucsek Gábor 

rendőr vezérőrnagy, Karácsony Gergely zuglói polgármester, Tóth Csaba 

országgyűlési képviselő, Szabó Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármeste-

rek mellett több kerületi rendőrkapitány, illetve számos zuglói intézmény 

képviselője volt jelen az eseményen. 

Aktuális
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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.

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Zugló szociális és gyer-
mekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak 
és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete tartalmazza a kerület la-
kóinak nyújtandó támogatásokkal és szolgáltatások-
kal kapcsolatos rendelkezéseket. Így többek között a 
tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat is. 
A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet 2017. júni-
us 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 önkormányzati ren-
deletünk szerint számított egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.
A támogatás megállapításánál a fenti feltételeket kell 
vizsgálni, ezért a kérelemhez  mellékelni 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 rend-
szeresített formanyomtatványon kell benyújtani (XIV. 
Pétervárad utca 2. vagy Bácskai utca 53. Ügyfélszolgálat). 
A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány átvehető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető a 
www.zuglo.hu honlapról.

Nem kell kérelmet benyújtani  azoknak az iskolás 
vagy óvodás gyermeket nevelő szülőnek, akik mini-
mumjövedelem- juttatásban vagy lakhatási támogatás-
ban  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

TÁJÉKOZTATÁS

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, 
Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – (31911/19) 
hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt terület-
re vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezetéről
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017.
(III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően tájékoztatom, hogy elkészült a Budapest 
XIV. kerület, Fogarasi út – Róna utca – Kerepesi út – 
(31911/19) hrsz.-ú közpark – Pillangó utca által határolt 

területre vonatkozó kerületi építési szabályzat tervezete.
A Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 15/A. sz. alat-
ti (31911/4 hrsz.-ú) ingatlan tulajdonosa, a Fogara-
si Bank Top Kft. bővíteni kívánja az ingatlanon álló 
meglévő épületet az épülethez tartozó előtető alatti 
terület beépítésével. A meglévő előtető jelentős része 
közterület fölé nyúlik ki, ezért a beépítéshez módo-
sítani kell a hatályos szabályozási tervet, melyre a 
területre vonatkozó új kerületi építési szabályzat ké-
szítésével van lehetőség.
A tervezett szabályozás célja a 31911/27 hrsz.-ú közte-
rület fölé nyúló, meglévő előtető alatti terület beépíthető-
ségéhez szükséges építésjogi környezet megteremtése.
A szabályozással érintett terület beépítése gyakorlati-
lag kialakult, jelentős változás (a beépítés intenzitásá-

nak növelése) nem tervezett. Tárgyi területre készülő 
kerületi építési szabályzatban a lakótelepi egységre 
– a kialakult állapotra, telekstruktúrára tekintettel – 
speciális szabályok megállapítására kerül sor.
A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megtekinthető 
a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgá-
lati irodán és a főépítészi 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 vonatkozó írásos véleményü-
ket – nevük és lakcímük megadása mellett – a meg-
jelenéstől számított 30 napig adhatják meg postai 
levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy 

elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témá-
ban megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, 
mely 2017. június 10-én 10:00 órakor kerül megtar-
tásra a Pillangó parkban a tenisz klub Róna utca felőli 
bejáratánál felállított sátorban.
Amennyiben civil szervezetként először vesznek 
részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljá-
rásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, 
képviselője, postai címe, e-mail címe és a vélemé-
nyezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják 
a szervezet alapító okiratát és a bírósági bejegyzésről 
szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester
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A pályázatra 23 emlékműterv érkezett, 

amelyekből kiállítás nyílt a Zuglói Civil 

Házban kedden. A győztes alkotást Va-

dász Bence építész készítette. A művész 

a többi indulóval ellentétben az emlék-

művet a föld alá vitte, ezzel jelezve, hogy 

a nyilasok a legtöbb bűnt a pincékben 

követték el. A második díjat Éles-Varga 

Erika iparművész vehette át. Alkotása  

a történelmi próba során széthasadó, 

meghasonlott embert ábrázolja. A harma-

dik helyen Szanyi Péter szobrászművész 

végzett, aki a nyilasper bizonyítási eljárá-

sa alatt rekonstruált események fényképei 

alapján készítette el pályamunkáját.

– A győztes pályamű a szőnyeg alá sö-

pört múlt feltöréséről szól, egy olyan 

alkotás, amely a pályázati kiírásban 

foglaltaknak maradéktalanul megfelel 

– jelentette ki beszédében Karácsony 

Gergely polgármester, hozzátéve: a mű 

arra figyelmeztet, hogy a bűnösök gaz-

tetteiket nem a német megszállás vagy 

szélsőséges politikai nézeteik miatt kö-

vették le, hanem azért, mert élvezték, 

hogy másokat bántalmazhatnak, meg- 

alázhatnak és meggyilkolhatnak.

Karácsony Gergely emellett bejelen-

tette, kezdeményezi, hogy a vészkor-

szak zuglói áldozatainak emlékművé-

vel szemben, a Thököly út túloldalán  

az önkormányzat állítson emléket az 

üldözötteket mentő Slachta Margitnak.

Gerő Péter dokumentumfilm-rende-

ző, a Budapesti Zsidó Hitközség zuglói 

zsinagógakörzet világi elnöke beszé-

dében azokra az ellentétekre mutatott 

rá, amelyek szerinte Magyarországon  

és Budapesten egyaránt jelen vannak.

Lévai Sándor önkormányzati képviselő 

arról beszélt, hogy egy baráti összejöve-

tel tapasztalatai, Fischer István és Boros 

Mátyás emléktáblájának újraavatása és 

a feleségétől kapott, a zuglói nyilasperrel 

foglalkozó könyv inspirálta az emlékmű 

megvalósítását célzó kezdeményezését.

A győztes mű készítője, Vadász Bence 

elmondta: alkotását azért vitte a föld 

alá, mert a kínzások a pincékben zajlot-

tak, ahová senki sem látott be. A művet 

az utca szintjéről szemlélő betekintést 

nyerhet abba a térbe, ahol az emberek 

szenvedtek. Munkájával nem a drámát 

kívánta megjeleníteni, hanem az üres 

térrel, valamint a kéz- és lábnyomokkal 

a meggyilkoltak hiányát jelzi. Vadász 

Bence díjnyertes alkotását az önkor-

mányzat az egykori nyilasház (Thököly 

út 80.) előtt helyezi el.

Papp Dezső

Föld alatti zárka állít emléket a vészkorszak áldozatainak
A Thököly úton található egykori nyilasház előtt lesz az az alkotás, amely a vészkorszak zuglói áldozatainak állít emléket. Az önkormányzat pályá-

zatán győztes tervet június 20-án mutatták be a Zuglói Civil Házban.

Százhetven évvel ezelőtt indult  

a Pest–Szolnok vasútvonal – ebből 

az alkalomból nyílt kiállítás a Zug-

lói Civil Házban június 23-án.

A 170 éves a magyar vasút című kiállítás 

megnyitóján Imri János, az egykori Utas- 

ellátó Központ vezetője arról beszélt, 

hogy az értékes gyűjtemény nemcsak 

történelmi áttekintést nyújt, hanem nép-

szerűsíti is a vasutat, hiszen sok, máshol 

nem látható érdekességet nézhetnek meg 

az érdeklődők.

– Jegykiadó gépek, menetrendek, térké-

pek, leírások, fotók, pénztárgépek, ruhák, 

táskák, sapkák, modellek mutatják be  

a vasút történetét – sorolta Imri János.

A Rózsa Zoltán és Gallai Gyula zenei 

betéteivel tarkított megnyitón minden 

érdeklődő nosztalgia-vonatjegyet ka-

pott, Nehéz György pedig megköszönte 

segítőinek a kiállítás létrejöttét.

A tárlat július 24-ig ingyenesen láto-

gatható.

PR

Vasúttörténeti különlegességek a Zuglói Civil Házban

Kultúra
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Régen divat volt vért adni a fiatalok 

körében is, ma ez már nem jellemző.  

A huszonévesek nem tartják fontosnak, 

csak akkor foglalkoznak a témával, ha 

egy rokonuknak, barátjuknak van szük-

sége segítségre. A zuglói véradók száma 

nem tér el az országos átlagtól, de a szer-

vezőknek nagy segítség, hogy egy-egy 

iskolai véradásnál a pedagógusok támo-

gatják a programot. – Viszont nyáron 

sokan mennek el szabadságra, keveseb-

ben adnak vért. Ilyenkor előfordul, hogy 

egy-egy halasztható műtét elmarad, ezért 

arra kérünk mindenkit, hogy szánjon fél 

órát a véradásra – mondta Domsitsné 

Sima Klaudetta területi véradásszervező. 

Minden az ujjbegy megszúrásával kez-

dődik: egy csepp vérből meghatározzák 

a vércsoportot, a hemoglobinszintet 

és a donor esetleges vérszegénységét. 

Utóbbi kettő azért fontos, mert a rossz 

értékek kizáró okot jelentenek.  

Ha ezekkel minden rendben, akkor egy 

kérdőív segítségével kiszűrik a továb-

bi kockázati tényezőket, majd leveszik 

a 4,5 deciliter vért, amiből vörösvér-

sejt-koncentrátumot, trombocitát, plaz-

makészítményeket állítanak elő. – Az a 

legrosszabb, amikor a vénámba szúrják 

a tűt, azt a ami napig nem tudom meg-

szokni, mindig félek, pedig felesleges 

– mondta Csernyik Tamás Henrik, aki  

15 évvel ezelőtt adott először vért. Ak-

kor, 35 évesen szeretett volna elérni va-

lamit, s megfogadta, ha sikerül, elmegy 

a véradásra. Azóta rendszeresen segít 

társain, csakúgy mint korábban a szü-

lei is. – Nagyon jó érzés, amikor megka-

pom az SMS-t arról, hogy felhasználták 

a véremet, és meg is nyugszom, ugyan-

is a levett véren, hepatitisz-, vérbaj- és 

AIDS-tesztet is végeznek – fogalmazott 

az ötvenéves férfi. 

Vért azok adhatnak, akik elmúltak  

18 évesek, és testsúlyuk legalább  

50 kilogramm. A szervezők kérik, hogy 

a véradásra mindenki vigye magával  

a személyi igazolványát, a taj- és lak-

címkártyáját. Akik életükben először 

adnak vért, vércsepp formájú kitűzőt 

kapnak, mindenkinek jár nápolyi, víz és  

500 forintos vásárlási utalvány, s néhány 

helyszínen könyvvel és játékkal is meg-

ajándékozzák azokat, akik segítenek 

társaikon. Aki kéri, az igazolást is kap a 

véradásról, munkaadója pedig négy óra 

munkaidő-kedvezményt adhat.

A véradást övező tévhitekről és félel-

mekről a veradas.hu oldalon is tájéko-

zódhatnak, ahol azt is megtudhatják, 

hogy az adott napon hol és mikor ad-

hatnak vért.          Potos Rita

Három ember életének megmentésére akár fél óra is elegendő – eny-

nyi időbe telik vért adni. Az egyébként is éppen csak elegendő vé-

radók száma nyáron lecsökken, ugyanakkor a balesetek megnöve-

kedő száma miatt még több vérre lenne szükség. 

Nyáron is számítanak a véradókra 

JÚNIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN  
ÉS IDŐPONTOKBAN ADHAT VÉRT:

DÁTUM IDŐPONT HELYSZÍN

július 4., kedd 10.30–13.00 Bethesda Gyermekkórház (Bethesda út 3.)

július 4., kedd 14.30–17.00 BVSC (Szőnyi út 2.)

július 25., kedd 10.00–14.00 Országos Idegtudományi Intézet (Amerikai út 57.)

július 26., szerda 15.00–19.00 Zuglói Civil Ház (Csertő park 12.)

július 27.,  
csütörtök 12.00–18.00 Tesco Fogarasi úti parkolójában,  

a véradókamionban (Pillangó u. 15.)

július 27.,  
csütörtök 8.30–13.00 Uzsoki Utcai Kórház (Uzsoki utca 29-41.)

július 29., 
szombat 10.00–18.00 Sugár Üzletközpont, 2. emelet (Örs vezér tere 24.)

július 31., hétfő 13.00–17.00 Vöröskereszt Adománybolt (Bosnyák utca 3.)

augusztus 20., 
vasárnap 10.00–18.00 Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Vajdahunyad vára)

augusztus 23., 
szerda 13.00–18.00 Tesco Fogarasi úti parkolójában (Pillangó u. 15.)

augusztus 26., 
szombat 9.00–17.00 Cserepesház (Vezér utca 28/b)

Vért azok adhatnak, akik elmúltak 18 évesek, testsúlyuk pedig legalább 50 kilo- 
gramm. A szervezők kérik, hogy a véradásra mindenki vigye magával a személyi 
igazolványát, a taj- és lakcímkártyáját.

+  Júliusi és augusztusi véradások a kerületben
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Baricska Norbert fiatal kora (37 év) 

ellenére is nagy tapasztalattal ren-

delkezik. 2000-ben lett hivatásos 

rendőr, az első állomáshelye a VIII. 

kerületi kapitányság volt, ahol vé-

gigjárta a ranglétrát. Volt nyomo-

zó, vizsgáló, vizsgálati alosztály- és 

osztályvezető, bűnügyi osztályveze-

tő és kapitányságvezető-helyettes.  

2010-ben kiemelt főnyomozóként 

egy évre a Budapesti Rendőr-főka-

pitányság állományába került, majd  

a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál is el-

töltött két évet vezetői beosztásban.  

2013-ban tért vissza a BRFK-hoz, 

előbb az I. kerületi kapitányság gaz-

daságvédelmi osztályának vezetője 

lett, majd 2015. október 1. óta egé-

szen zuglói kinevezéséig a XI. kerüle-

ti kapitányságon volt a bűnügyi osz-

tály vezetője és a kapitány helyettese. 

– Zugló nem ismeretlen hely a szá-

momra. Egyrészt a VIII. kerület is 

szomszédos vele, és sok esetben kel-

lett átruccannunk a kerületbe. Tisztá-

ban vagyok vele, hogy Zugló kiemelt 

városrésznek számít, ahol sokan él-

nek, ráadásul a kerület adottságai 

is eltérőek. Sok a lakótelep, ezek kö-

zött nagy is van, ugyanakkor Zuglóra  

a kertvárosi rész, illetve a Belváros-

hoz hasonló nagyvárosi hangulat is 

egyaránt jellemző. És akkor még nem 

beszéltünk a turisztikai szempont-

ból is kiemelkedő Városligetről és  

a Hősök teréről. A XI. kerületben volt 

időm és lehetőségem hozzászokni 

ezekhez az eltérésekhez, hisz Újbuda 

hasonló nagyságú és összetételű vá-

rosrész, mint Zugló.

Baricska Norbert nagy hangsúlyt 

szeretne helyezni a kiemelt vagyon 

elleni bűncselekmények, például  

a gépjárműfeltörések és betörések 

visszaszorítására. Ennek érdekében 

az elmúlt egy hónapban már több 

közös akciót szervezett a rendészeti 

osztály munkatársaival, amelyeknek 

meg is lett az eredménye. 

– A bűnügyi állományunk hamarosan 

két új nyomozóval egészül ki, ezt kö-

vetően létrehozunk egy nyomozókból 

és rendészekből álló akciócsoportot, 

amelynek konkrét akciók végrehajtá-

sa lesz a feladata. 

Az új bűnügyi vezető csapatjátékos-

nak számít. Elmondása szerint a ko-

sárlabda gyerekkori szerelme volt, 

amely játékot a mai napig űzi. Csapa-

tával a Budapest-bajnokságban sze-

repel. Ehhez a hobbihoz társult jó tíz 

éve egy újabb szerelem, a jégkorong, 

amely ma már szintén a kiemelt elfog-

laltságai közé tartozik. Tagja a magyar 

rendőr-jégkorongválogatottnak, mely-

lyel nemrég a csehországi Liberec-

ben járt, a rendőr-világbajnokságon 

a szlovének legyőzésével a kilencedik 

helyen végzett.

– A rendőri munka is csapatmunka, 

mindenkinek meg kell találni a he-

lyét, és mindenkinek megvan a maga 

feladata. Ha sikerül egy jó csapatot ki-

alakítani, akkor sokkal hatékonyabb 

lehet a munkavégzés is.

Riersch Tamás

Baricska Norbert alezredes személyében új vezetője lett a zuglói rend- 

őrkapitányság bűnügyi osztályának. A május közepétől hivatalban 

lévő tiszt egyben a kapitányságvezető-helyettesi feladatokat is ellátja.

 Udvarolni próbált egy férfi egy hölgynek az egyik zuglói vendéglátóhely előtt, 

amit a hölgy egy darabig jól fogadott, ám mikor a férfi már túl erőszakosnak tűnt, 

a nő elutasította a közeledését, amit érthető módon a férfi tudtára adott. Ő azon-

ban nem vette jó néven a visszautasítást, és mérgében többször a vendéglátó- 

egység bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblába rúgott, amely a rúgásoktól megsé-

rült. Az esetet a közelben elhelyezett térfigyelő kamera is rögzítette, így a járőrök 

rövid időn belül a helyszínen voltak, majd a férfit előállították, és garázdaság miatt 

indítottak ellene eljárást.

 Az egyik kerületi szociális lakóintézményben ellopták az egyik család mobil-

telefonját. A bűncselekmény elkövetésével – a kamerafelvételek alapján – olyan 

személyt gyanúsítottak, aki jól ismerte a házat, illetve a benne lakók életét. Így 

terelődött a gyanú az egyik szomszédra, akit aztán a rendőrök meg is gyanúsítot-

tak. A férfi a kihallgatása során beismerte a bűncselekmény elkövetését.

 Egy zuglói strandfürdőben végzett felújítási munkákat egy vállalkozó, aki  

a furgonját a strand parkolójában hagyta. A vállalkozó különböző szerszámokért 

többször is kiment az autóhoz, és egyik alkalommal felfedezte, hogy valaki az 

egyik értékes szerszámát eltulajdonította. A vállalkozó feljelentést tett a kerületi 

kapitányságon. A járőrök megnézték a fürdő biztonsági kameráinak felvételeit, 

amelyekből kiderült, hogy az elkövető személyautóval érkezett a fürdőhöz, ahol 

előbb gyalogosan megvizsgálta a parkoló autókat, majd a terepet is ellenőrizte.

Ezt követően autójával szorosan a vállalkozó furgonja mellé állt, majd abból kivett 

egy szerszámgépet, visszaült a kocsijába, és elhajtott a helyszínről. Az elkövetőt 

a kamerafelvételek alapján sikerült azonosítaniuk a rendőröknek, akik körözést 

adtak ki ellene. A férfit Tóalmáson, egy közúti ellenőrzés során fogták el. A laká-

sában tartott házkutatás során előkerültek azok a ruhadarabok, amelyeket a zug-

lói bűncselekmény idején viselt. A rendőrök előterjesztést tettek a férfi előzetes 

letartóztatásának indítványozására.

A csapatmunkában bízik a kerület bűnügyi vezetője

Kék hírek
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Nagycsaládosok figyelem! Zuglói kertes hatlakásos 
társasházi újszerű, második emeleti belső, kétszintes, 
nettó 110m2-es körbe teraszos I. szint: nappali, ame-
rikai konyha, zuhanyzós fürdő, előszoba. II. szinten: 3 
hálószoba, kádas fürdő, dupla mosdós szekrénnyel. 
Külön WC és padlás tartozik hozzá. Metró végállomás, 
Árkád, Sugár, Ikea közelében. Lakás ára 52,9 millió. 
Van hozzá kétállásos garázs tárolóval együtt 32m2. 
Külön megvásárolható. De nem kötelező. Tel: 06-70-
359-0006. Ingatlanosok kíméljenek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danubius Hotel Arena FELSZOLGÁLÓT keres belsős 
pozícióra. Érdeklődni lehet: Lux Walter- 30/2512013

Gyakorlott bejárónőt keresünk Zuglóba, családi ház-
ba. Heti 1-2 alkalomra, napi 6-7 órára. Tel: 3836-242

Friss nyugdíjas férfi, alkalmi sofőri, ügyintézői, titkári 
munkát keres. Ismert médiaszemélyiségek sofőrje vol-
tam. Tel:06-20-544-99-18. 

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

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

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

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, boros-
tyán és brilles ékszer, óra felvásárlás azonnal, kész-
pénzben! 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 ingatlanért. Ügyvédi köz-
reműködéssel. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉS vállalok referenci-
ákkal! Tel: 06-30-227-9616. 

HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hív-
jon. Olcsó árakkal dolgozom, több tíz éves gyakorlat-
tal. Tel: 06-20-318-25 98. 

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna 
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… szerelése, javí-
tása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden 
megrendeléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-
9489, 06-20-341-0043 

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

FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS új lakások 
hőszivattyús fűtéssel, napelemes melegvízellátással 
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,felújítási munká-
kért cserébe. Várom lakók és közös képviselők jelent-
kezését Tel:36304512169.

Lakáscsere. Bp. IV. kerületi 1+ 2 félszobás, szép er-
kélyes panorámás 65 m2-es önkormányzati lakásom 
elcserélném kisebb öröklakásra, vagy Balatoni nyara-
lóra értékegyeztetéssel. Tel: 06-20-961-3556. 

Szolgáltatás

Egyéb

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtéssze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
WC tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő 
üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy 
Miklós Tel.: 06-20-9777-150

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szige-
telés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfel-
újításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-
4095, 06-30-734-0411

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását garanciával, 
rövid határidővel vállalom zuglói műhellyel. Marton Ta-
más technikus. Tel: 221-1693, Mobil: 06-20-342-7898

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parket-
tacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 
360-23-45 Pap Gábor kisiparos, www.festes-tapeta-
zas.hu

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon te-
lepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villany-
tűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, 
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-
20-979-0624. 

ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zárnyitás, zárszere-
lés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák készí-
tése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, 
parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanysze-
relés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-
2505, 06-30-251-3800

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

FALFESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás 1700Ft-tól/nm 
anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát vállalok! Zuglói 
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302 

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, 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

FÉG gyártmányú gázkészülékek 
szakjavítása Víz, gáz,  

fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

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

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Állás

TÁJÉKOZTATÓ

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat 
elkészítette a településképi arculati kézikönyve és a településképi rendelete tervezetét, vala-
mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján megkezdte a Duna-parti Építési Szabályzat (DÉSZ) X. üteme: az I. kerü-
leti partszakasz és a XI. üteme: az V., a IX. és a XXI. kerületi partszakaszok terveztetését. 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezete, valamint a készülő 
DÉSZ előzetes tájékoztatója 2017. június 26-tól tekinthető meg a www.budapest.hu portá-
lon, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással történik, javaslatot

-  a 2017. július 06-án 16 órakor tartandó lakossági fórumon (Főpolgármesteri Hivatal, 
Díszterem) vagy

- 2017. július 14-ig elektronikusan a telepuleskep@budapest.hu, varosrendezes@budapest.
hu e-mail címekre, vagy írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának meg-
küldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy az Ügyfélszolgálaton (1052 Budapest, 
Bárczy István utca 1-3.) személyesen benyújtva adhatnak. 

A lakossági fórumon való részvételi szándékot lehetőség szerint a fenti e-mail címeken vagy 
az Ügyfélszolgálaton szíveskedjenek jelezni.
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– Sűrűn járunk a Szőnyi útra új létesít-

ményeket avatni – mondta Karácsony 

Gergely polgármester –, ami azt bizo-

nyítja, hogy a BVSC-Zugló az egyik leg-

dinamikusabban fejlődő intézménye 

a kerületnek. Az önkormányzat pedig 

büszke lehet, hogy társ lehet ezekben  

a fejlesztésekben.

A polgármester ezt szimbolizálva Szat-

máry Kristóffal, a zuglói klub elnökével 

egy fát is elültetett az újonnan átadott 

száz férőhelyes parkolóban, amely fa  

a beruházás során elültetett csemeték 

sorában a 76. volt. A résztvevők ezt kö-

vetően az új, 50 méteres uszodát is meg-

tekintették, mely létesítmény télen-nyá-

ron edzéslehetőséget biztosít majd  

a klub versenyzői számára. A júliusi vi-

zes világbajnokságra is edzéslehetőséget 

nyújtó új létesítményt Szabó Tünde spor-

tért felelős államtitkár, Kemény Dénes, 

a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke 

és Szatmáry Kristóf klubelnök közösen 

adták át. A BVSC-Zugló elnöke ezen az 

ünnepségen jelentette be, hogy a Szőnyi 

úti éttermük felújítása hamarosan befe-

jeződik, illetve az önkormányzat segítsé-

gével a régi klubház rekonstrukciója is 

rövid időn belül kezdetét veszi.

A rendezvény díszvendégei zárás-

képpen a klub évzáró ünnepségébe is 

„besegítettek”. A június 14-i rendez-

vényen ugyanis a BVSC-Zugló legjob-

ban teljesítő sportolóit is köszöntötték.  

A díjazottak között világbajnoki, Euró-

pa-bajnoki érmes sportolók, illetve már 

a felnőttek közt remeklő utánpótlásko-

rú sportolók is voltak. 

A Magyar Vízilabda Szövetség nem-

rég úgy döntött, hogy a magyar férfi 

vízilabda-válogatott a világbajnok-

ság előtti utolsó felkészülési tornáját,  

a négycsapatos BENU-kupát július 7–9-én  

a Szőnyi úti uszodában játssza majd.  

A júliusi vizes világbajnokságon várha-

tóan öt úszó és négy vízilabdázó képvi-

seli majd Zuglót.

A BVSC-Zugló taglétszáma az év elején 

1500 fő volt, az infrastrukturális fejlesz-

tések hatására ez a szám nyár elejére 

megközelítette a 2000-t.

Riersch Tamás

Készen áll a világbajnokságra a BVSC-Zugló
Újabb, összesen 1,1 milliárd forintos fejlesztés zárult le a BVSC-Zugló Szőnyi úti sporttelepén. Június 14-

én ugyanis előbb egy száz férőhelyes parkolót, majd egy 50 méteres uszodát is átadtak. Emellett megújult  

a sporttelep strandmedencéje, illetve jelentős mértékben bővült a zöldfelület Zugló legnagyobb sporttelepén.
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