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Az egyesület idén is csatlakozott a Kö-

zösségi Kertek Éjszakája programhoz, 

amikor rengeteg gyerekkel és felnőttel 

telt meg a terület. Egyre többen szeret-

nének kertészkedni, ezért meglehetősen 

hosszú a várólista. A kertet működtető 

egyesület ezért bízik abban, hogy ha-

marosan lesz még legalább egy hasonló   

közösségi kert Zuglóban.              9. oldal

Zugkerti éjszaka
Elkészült a XIV. kerület 2017-es Külső vé-

delmi terve. A dokumentumot minden 

évben aktualizálni kell. Idén egy fontos 

változáson ment keresztül: a lehetséges 

kerületi veszélyforrások közé bekerült 

a Műjégpálya is, az ott tárolt ammó-

nia miatt. A tervet szeptember 13-án 

mentési gyakorlat keretében ellenőrzik  

a szakemberek.                   13. oldal

Mentési gyakorlat

Az idei lesz az első tanév, amikor az 

iskolák az oktatási időszak teljes ide-

je alatt már nem az önkormányzat 

fennhatósága alá tartoznak – mond-

ta Karácsony Gergely polgármester  

a kerület tanévnyitó ünnepségén. Zug-

lóban idén ősszel 42 osztályban 1071 

elsős kisdiák kezdi meg tanulmányait.  

A 2017/18-as tanév kezdete alkalmá-

ból a polgármester nemcsak a diá-

kokat, hanem a pedagógusokat is kö-

szöntötte. – A zuglói iskolák a főváros 

és az ország legjobb oktatási intézmé-

nyei közé tartoznak. Ezért az önkor-

mányzat számára a jövőben is fonto-

sak maradnak. Mindent meg fogunk 

tenni annak érdekében, hogy a tanítás 

és a tanulás körülményei továbbra is 

a lehető legjobbak legyenek – hangsú-

lyozta ünnepi beszédében Karácsony 

Gergely. A Stefánia Palotában rende-

zett kerületi tanévnyitón a tankerületi 

igazgatóval, Házlinger Györggyel az 

előző iskolai év legjobb pedagógusa-

it és diákjait jutalmazták. Külön elis-

merésben részesültek azok a zuglói 

oktatók és nevelők, akik nyugdíjba 

vonulnak. A kerületi tanévnyitón az 

Év pedagógusa és az Év diákja elisme-

réseket az alpolgármesterektől, illetve 

Zugló országgyűlési képviselőjétől ve-

hették át a díjazottak.                   3. oldal

A legjobbakat díjazták a kerületi évnyitón

Budapest többi kerületéhez hasonlóan 

a Zuglóban kiadott helyi lakossági és 

gazdálkodói engedélyek sem érvénye-

sek a fővárosi tulajdonban lévő utakon.  

A fővárosi parkolási rendelet ugyanis  

– néhány kivételtől eltekintve – egyetlen 

fővárosi tulajdonú úton sem engedélye-

zi a kedvezményes parkolást. Kerüle-

tünkben ez az előírás érvényes a Thö-

köly útra, a Hungária körútra, a Dózsa 

György útra, az 56-osok terére, a Hősök 

terére, a Vágány utcára, a Kacsóh Pong-

rác útra, továbbá az Állatkerti körútra, 

a Gundel Károly körútra és a Városliget 

teljes területére.                             5. oldal

Parkolási engedélyek
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Szabó Rebeka alpolgármester az 

idén is arra kérte a kerület lakó-

it, hogy tanszeradományaikkal 

támogassák a rászoruló családok 

iskolakezdését. 

A Bosnyák utcai adományboltot szer-

dán kereste fel ajándék tanszercsomag-

jával Szabó Rebeka. Az alpolgármester 

azzal a felhívással fordult a zuglóiak-

hoz, hogy tanszeradományaikkal segít-

sék a rászorulókat.

– Nagyon fontos, hogy a nehéz anyagi 

helyzetben lévő családok gyermekei 

is megfelelő mennyiségű és minőségű 

tanszerrel kezdhessék meg a tanévet – 

jelentette ki Szabó Rebeka, hozzátéve, 

örül az elmúlt években tapasztalt szo-

lidaritásnak, amelynek szép példája, 

hogy számos szülő a gyermekei tan-

szercsomagján felül még egy készletet 

vásárolt a nehéz helyzetben lévő csalá-

dok megsegítésére.     

Bohácsné Vilimek Ágnes, a Magyar 

Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szer-

vezet XIV. kerületi szervezőjétől meg-

tudtuk: tavaly az adományokból  

30 családot támogattak, idén pedig 

már legalább 50 gyereknek szeretné-

nek tanszercsomagot adni. Azt is el-

mondta, hogy egyre többen tudnak  

a gyűjtési akcióról, már vannak olyanok, 

akik ajándékcsomagjukkal felkeresték  

az adományboltot.

A felajánlásokat a Magyar Vöröskereszt 

Bosnyák utca 3. szám alatti adomány-

boltjában szerdától péntekig, 10 és 18 

óra között lehet átadni.        PaD

Harmadszor hirdetett tanszergyűjtési akciót az alpolgármester Újabb segítség  
a rászorulóknak

Megnyílt Zugló második adományboltja.  

A Cseriti adománybolt-hálózat által működte-

tett üzlet az Erzsébet királyné útja 64/B szám 

alatt várja vásárlóit.

A megnyitón Szabó Rebeka kiemelte, hogy 

ebben az üzletben a hajcsattól kezdve a búto-

rokon át háztartási gépekig sok minden vásá-

rolható. – Mindezt természetesen jóval a piaci 

ár alatt tehetik meg az érdeklődők. Emellett az 

adományboltnak még egy nagyon fontos üze-

nete van: szeretnénk arra is felhívni a figyel-

met, hogy a feleslegessé vált tárgyainktól nem 

feltétlenül úgy kell megszabadulnunk, hogy 

kidobjuk azokat a szemétbe, hanem a még 

használható dolgokat másoknak is továbbad-

hatjuk – tette hozzá az alpolgármester.

Ezt a szempontot emelte ki Sáhy Gábor,  

a budapesti Cseriti adománybolt-hálózat veze-

tője is, aki elmondta, hogy Zuglóban már régen 

szerettek volna egy ilyen pontot. – Eddig hét 

üzletünk volt, az elsőt még 2011-ben nyitottuk 

a III. kerületben, és jelenleg a XVIII. kerület az 

egyetlen, amelyben két boltot is üzemeltetünk. 

Ezt szeretnénk majd Zuglóban is, ahol nagyon 

jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és a jö-

vőben még inkább erősödhet majd az együtt-

működésünk – fogalmazott.

Terveik között szerepel, hogy figyelemfelhívó 

céllal Cseriti-boxokat juttatnak el a hivatalokba, 

amelyeken keresztül kisebb tárgyak adomá-

nyozhatók. Az önkormányzat és a bolthálózat 

emellett közösen szorgalmazza, hogy olyan is-

kolai foglalkozások induljanak, amelyek segítik 

a tudatos környezetformálást, a gyerekeken ke-

resztül pedig a felnőttekhez is könnyebben eljut-

nának az ilyen típusú kezdeményezések.

Az új zuglói adománybolt hétfőtől pénte-

kig 10 és 18, szombaton pedig 10 és 14 óra 

között tart nyitva. A kisebb adományok itt is 

leadhatók, illetve kedvezményes áron helyben 

meg is vásárolhatók. A nagyobb adományok 

elszállításába a Cseriti is besegít: előre egyez-

tetett időpontban ingyenesen házhoz mennek, 

és ha felhasználhatónak ítélik az adományt, 

akkor azt el is szállítják valamelyik boltjukba  

vagy a központi raktárukba.                          RT

Augusztus 28-án vettek végső búcsút a tör-

ténelemtanártól és a Studium Generale Zuglói 

Egyesület alapítójától, aki három cikluson át 

volt önkormányzati képviselő: a Munkáspárt 

jelöltjeként indult a Füredi úti lakótelep válasz-

tókerületében. Gyenge Sándor 73 évet élt. 

Elhunyt  
Gyenge Sándor

Huszadik alkalommal rendezték 

meg a szabadidős programokkal 

egybekötött üzletember-találkozót 

a Mogyoródi úti Sportpályán.

Zugló számára nagyon fontosak a vál-

lalkozások, ugyanis a befizetett adóik 

nagymértékben hozzájárulnak az önkor-

mányzat terveinek megvalósításához, 

szolgáltatásaikkal pedig a lakosság igé-

nyeit elégítik ki – mondta köszöntőjében 

Karácsony Gergely polgármester. A vál-

lalkozók tájékozódhattak a megújuló ka-

maráról, pályázati tanácsokat kaphattak, 

problémáikról pedig Zugló polgármeste-

rével vagy akár az adóügyekért felelős 

helyettes államtitkárral is beszélhettek. 

A VOSZ budapesti és Pest megyei elnöke, 

Marjay Gyula jelezte: a rendezvény célja 

továbbra is az, hogy a vállalkozók kötet-

lenül, családjukkal közösen sportolhas-

sanak és szórakozhassanak.                  PD

Jubileumi üzletember-találkozó

Segítség az anyává váláshoz

Ingyenes előadásokkal, tanácsadásokkal várja a családalapításra készülő nőket és 
kismamákat az Anyák az Anyákért Alapítvány. Az egész napos Babaváró – Kórház-
választó szeptember 23-án 10 órától kezdődik a Lurdy Házban.

A szervezők célja, hogy segítsék a családdá válást. Éppen ezért a leendő kisma-
máknak megmutatják, hogy milyen úton válhatnak anyává, a kismamák pedig meg-
ismerkedhetnek a kórházakkal, orvosokkal. – Vannak, akik könnyen teherbe esnek, 
de vannak, akiknek segíteni kell. Ők beszélgethetnek nőgyógyásszal, információt 
kaphatnak a lombikbébiprogramról és az örökbefogadásról is – magyarázta Almádi 
Zsuzsanna, a szervezet egyik alapítója. A program fontos része a prevenció: szexu-
ális felvilágosítást tartanak az érettségi előtt álló középiskolásoknak, akik a kötelező 
közösségi munka keretében vehetnek részt az előadáson. A Babaváró – Kórház-
választó részleteiről az alapítvány Facebook-oldalán tájékozódhatnak.             P. R.
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– A zuglói iskolák a főváros és az ország 

legjobb oktatási intézményei közé tar-

toznak. Ezért az önkormányzat számára  

a jövőben is fontosak maradnak. Min-

dent meg fogunk tenni annak érdekében, 

hogy a tanítás és a tanulás körülményei 

továbbra is a lehető legjobbak legye-

nek – mondta köszöntőjében Karácsony  

Gergely.

Az ön-

k o r m á n y -

zati odafigye-

lésnek szép 

példája volt  

 

a Stefánia Palotában rendezett tanév-

nyitó ünnepség, melyen az előző év 

legjobb pedagógusait és diákjait is dí-

jazták. Karácsony Gergely polgármes-

ter és Házlinger György tankerületi 

igazgató – nyugdíjba vonulásuk alkal-

mából – a Pedagógus Szolgálati Emlék- 

éremmel jutalmazta Cservenák Éva 

pedagógust (Széchenyi) és Molnár Mi-

hályné óvodapedagógust (Napsugár). 

Majd a polgármester és Szabó Rebeka 

alpolgármester az Év pedagógusa díja-

kat adták át Antók Zsuzsanna gordon-

katanárnak (Szent István Király Zene-

művészeti), Gadányiné Harmath 

Otília óvodapedagógusnak (Hét-

színvirág) és Szigethi 

Zsófia gyógy-

pedagógusnak (Zuglói Benedek). Tóth 

Csaba országgyűlési képviselő és Haj-

du Flórián alpolgármester az Év diákja 

díjakat osztották ki. Ebben az elisme-

résben az elmúlt tanévben Bagu Bálint 

(Herman), Czaha Gréta (Városligeti), Il-

lés Petra (Móra), Lieb Márton (Munká-

csy), Maróti-Agóts Mátyás 

(Zuglói Hajós) és Szíjártó Dóra (Móra) 

részesültek. A két díjátadó külön aján-

dékkal búcsúztatta Horváth Gizellát,  

a Móra Ferenc Általános Iskola lekö-

szönő igazgatóját is.

Karácsony Gergely polgármester pe-

dig ezzel az önkormányzati ünnep-

séggel jelképesen megnyitotta a 2017– 

18-as tanévet.               Riersch Tamás

A 2017–18-as tanév az első teljes oktatási időszak lesz, amikor az iskolák már nem az önkormányzat fennhatósága alá tartoznak – mondta Ka-

rácsony Gergely polgármester az idei tanévnyitó ünnepségen. Zuglóban idén ősszel 42 osztályban 1071 elsős kisdiák kezdi meg a tanulmányait.  

A polgármester őket és a pedagógusokat is köszöntötte.

Pedagógusokat és diákokat jutalmaztak a tanévnyitón
Aktuális
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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 előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán, 
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési 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

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.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • PM

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

polgármester (PM) azért hívta össze, 

hogy szeptember 1-jén a korábban kije-

lölt övezetekben elindulhasson a díjköte-

les parkolás. A kerület és a Fővárosi Ön-

kormányzat, valamint a Városliget Zrt. 

között létrejött megállapodást ugyanis  

a Fővárosi Közgyűlés mellett Zugló kép-

viselő-testületének is jóvá kellett hagynia. 

Fizetőparkolás

A képviselő-testület elfogadta a Fővá-

rosi Önkormányzattal és a Városliget 

Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel megkötött, fi-

zetőparkolásra vonatkozó együttműkö-

dési megállapodást.

Czeglédi János képviselő (Jobbik) azt 

javasolta, hogy az önkormányzat kérje 

a fővárosnál a kedvezményes parkolás 

kiterjesztését a Hungária körútra.

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) vi-

szont azt javasolta, hogy a kerület ne csak 

a Hungária körútra, hanem a díjköteles 

övezetek valamennyi fővárosi tulajdonú 

területére kérjen lakossági kedvezményt. 

Az erre vonatkozó előterjesztést pedig  

a szeptemberi ülésen tárgyalják meg.

Képviselői kérdésekre válaszolva  

a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

(ZKNP) munkatársa elmondta: a cég fel-

készült a feladat ellátására, minden ha-

táridővel tisztában van, és megkötötte  

a megállapodást a Nemzeti Mobilfizeté-

si Zrt.-vel. Eddig mintegy 2400 lakossági 

hozzájárulást adtak ki. Napokon belül 

elindulhat az online ügyintézés is – tet-

te hozzá a ZKNP képviselője.

Szerződéshosszabbítás 

A testület 2022. augusztus 31-ig meg-

hosszabbította a Hungast 14 Kft.-vel 

(korábban Hungast-Mecsek Kft.) meg-

kötött, az intézmények tálalókonyhá-

inak üzemeltetésére vonatkozó szer-

ződést. A vitában Karácsony Gergely 

polgármester arra kérte a képviselőket, 

hogy támogassák a javaslatot, mert  

a szerződés meghosszabbítása most az 

önkormányzat érdeke, ugyanis a cég 

által ajánlottnál olcsóbban saját erő-

ből sem lehetne megoldani a feladatot. 

Várnai László képviselő (CivilZugló) azt 

mondta: nem szavazza meg az előter-

jesztést, mert a Hungastot egy a kerület-

re erőltetett rossz vállalkozónak tartja, 

helyette több kis helyi cégnek kellene 

végezni az intézményi étkeztetést.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fi-

desz) viszont úgy vélte, hogy az egész 

kerületet lefedő Hungast Kft. egységes 

szolgáltatási színvonalat biztosít, és  

a legolcsóbb megoldás.

Pályázat

A képviselők hozzájárultak, hogy a Jó-

kai Mór Általános Iskola területén lévő, 

önkormányzati tulajdonú gondnoki la-

kást átalakítsák, és a jövőben oktatási 

célra használják.

A képviselő-testület arról is döntött, 

hogy az önkormányzat pályázatot nyújt 

be a Magyar Kézilabda Szövetséghez  

a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tor-

natermi öltözőjének felújítására, és jó-

váhagyták a pályázat beadásához szük-

séges egymillió forintos biztosítékot is.

A testület emellett lezárta a Csertő park 

3. szám alatti rendelő felújítására kiírt 

közbeszerzési eljárást. A tender győzte-

se a Home-Bau Kft. lett. A munkálatok 

várhatóan 180 napot vesznek igénybe. 

Dr. Révai Tamás, a Zuglói Egészségügyi 

Szolgáltató főigazgatója tájékoztatása 

szerint a renoválás ideje alatt a betegek 

ellátását az Örs vezér terei rendelőben 

oldják meg.                            Papp Dezső

Parkolási megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal és a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel, étkeztetési szerződés meghosszabbítása a Hungast 

14 Kft.-vel, pályázat benyújtása tornatermi öltöző felújítására, orvosi rendelő renoválása – többek között ezekről döntött augusztus 31-i rendkívüli 

ülésén Zugló képviselő-testülete. 

A parkolási engedély nem érvényes a fővárosi tulajdonú utakon

Pénzmegosztás

A Fővárosi Önkormányzattal megkötött megállapodás értelmében a kerületben 

lévő fővárosi tulajdonú területeken befolyt parkolási díjból Zuglót „észszerű nyere-

ség” illető meg. A fővárosi részeken képződő bevételeket a Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft. külön tartja nyilván. Ebből minden hónapban levonja a főváros által elis-

mert, valamint a megállapodásban meghatározott költségeket. A fennmaradó rész  

a főváros nyeresége, amelynek nettó összegéből Zuglót 5 százalék illeti meg. Természete-

sen ez csak akkor érvényes, ha az adott hónapban a bevételek meghaladják a kiadásokat. 

A bírságok és pótdíjak megosztása a térítéses várakozási díjjal azonos elv szerint történik. 

Utak, ahol a lakossági engedélyek nem érvényesek

A lakossági és a gazdálkodói várakozási hozzájárulással csak abban a zónában 

lehet időtartam-korlátozás nélküli várakozni, amelyre a kiváltott engedély jogosít. 

Ez alól kivétel a Thököly út, a Hungária körút, a Dózsa György út, az 56-osok tere, 

a Hősök tere, a Vágány utca, a Kacsóh Pongrác út, az Állatkerti körút, a Gun-

del Károly körút és a Városliget. Ezeken a területeken – lakhelyétől függetlenül 

– mindenki csak parkolójeggyel várakozhat. Ennek oka, hogy a fővárosi parkolási 

rendelet – néhány kivételtől eltekintve – senki számára nem engedi meg a fővá-

rosi tulajdonú területeken a kedvezményes parkolást. Erre egyénileg nem is lehet 

engedményt kérni.



6  2017. szeptember 7.    Zuglói LapokInterjú  

Fischer László zuglói gyerekként a Nép- 

stadion mellett nőtt fel. A sportpálya kö-

zelsége őt és a barátait is állandóan foci-

zásra késztette. A Stefánia úton futballo-

zó gyerekek között néhány ismerős arcot 

is felfedezhettünk. Például az Ihász test-

véreket, Kálmánt és Gábort, aztán Végvá-

ri Ádámot, illetve a már említett Fischer 

Lacit. A srácok életében a labda mellett 

még egy eszköz fontos szerepet töltött 

be. A gitárhoz leginkább Ihász Gábor és 

Végvári Ádám értett, akik rendszeresen 

elbűvölték zene- és énektudásukkal a kö-

réjük gyűlő lányokat. Fischer László egy 

darabig csak nézte, hogy a haverok mi-

ként pengetik a húrokat, majd beszerzett 

egy gitárt, és maga is gyakorolni kezdett. 

A gyakorlásból pedig hamar tudás lett, 

Fischer László legalább annyira, sőt talán 

még jobban megtanult gitározni, mint  

a hazai popzene előbb említett képviselői.

– A közös gyerekkorból aztán legendás 

barátság lett – mondta a zuglói gitáros. 

– Abból a baráti társaságból ugyanis Kál-

mánból olimpiai bajnok labdarúgó, Gá-

borból, Ádámból és belőlem pedig zenész 

lett. Az élet úgy hozta, hogy miután fel-

nőttünk, és kikerültünk a szülői fészek-

ből, mindnyájan itt, Zuglóban, ráadásul 

egymáshoz közel telepedtünk le.

Fischer László zenei pályafutása termé-

szetesen amatőr zenekarokban indult. 

Ám a fiatal gitáros tehetségére már ha-

mar felfigyeltek, ennek köszönhetően 

mindig jobb zenekarokba csábították át. 

Néhány évig a zuglói Nevada együttes-

ben pengetett, ahonnan aztán Nagy Feró 

áthívta a Beatricébe. Ezt az időszakot  

a katonaság zárta le, s bár a kétéves szol-

gálatot követően Feróval egy új együttes 

építésébe kezdett, ez az időszak már egy 

új korszak kezdetét jelentette. 

– Volt egy srác, aki állandóan ott ült  

a próbáinkon. Egyszer mondják nekem, 

hogy beszélni akar velem. Mint kide-

rült, Balázs Ferenc akkoriban szintén 

zenekart készült alapítani, és ehhez ke-

resett embereket. 

A legendás Korál-korszak így kezdődött. 

Az 1978-ban alapított zenekar hamar  

a közönség kedvencévé vált. 1982-ben, 

az együttes ötéves jubileumán már telt 

házas koncertet adtak a Kisstadionban. 

1985 azonban törést jelentett a zenekar 

életében, olyannyira, hogy az együttes le-

állt, és egy hosszú, 12 éves szünetet tartott. 

– Ez egy természetes folyamat része 

volt, hisz 1985-ig hihetetlenül leterhel-

tek voltunk. Szinte egy nyugodt pillana-

tunk sem volt, évente közel 300 fellépés 

mellett nehéz volt új lemezeket készíte-

ni. Nem csoda, hogy besokalltunk.

1997-ben egy legendás kisstadionbeli 

koncerttel és egy aranylemezt érő al-

bummal tért vissza a Korál zenekar.  

Ezt követően még néhány nagyobb 

fellépés – 1997-ben a Budapest Sport-

csarnokban, 2000-ben és 2006-ban a 

Kisstadionban – következett. Fischer 

László, aki addigra már végleg felha-

gyott a civil foglalkozásával (PVC-vel 

kereskedett), azonban kevesellni kezd-

te a koncerteket, ezért új zenei lehetősé-

geket keresett magának. Így találkozott 

Tunyogi Péterrel, aki gitározni hívta őt 

a rockbandájába. Fischer Laci sokáig  

párhuzamosan zenélt a két együttes-

ben, és ez talán ma is így lenne, ha 2008. 

november 1-jén egy rocktogonbeli kon-

cert előtt Tunyogi Péter nem esett volna 

össze, és az esés közben szerzett fejsé-

rülés miatt nyolc nap múlva nem halt 

volna meg. 

– Az élet úgy hozta, hogy éppen itt, Zugló-

ban, egy sörsátorban hallottam először 

Kiss Zoltánt énekelni, akinek a hangja 

már az első pillanatban elkápráztatott. 

Donászi Tiborral, Kékesi Bajnok Lász-

lóval, Nagy Liszt Zsolt billentyűssel és 

vele alapítottuk meg legújabb zene-

karunkat, a Zöld a Bíbor Bandet, mely 

együttesre a legbüszkébb vagyok. A csa-

pat időközben átalakult: Kiss Zoli, Nagy 

Liszt Zsolt és én maradtunk, Krecsma-

rik Gábor lett az új dobos, és Tolmacsov 

György basszusgitározik. Fiatal, lelkes 

és rendkívül tehetséges társaságról van 

szó, akik hamarosan a hazai zenei élet 

ismert szereplői lesznek.

Fischer László ma már nem panaszko-

dik a kevés fellépésre. Köszönhetően 

annak, hogy jelenleg négy zenekarban 

is muzsikál. A már említett Zöld a Bí-

bor Band mellett a Korál is aktivizálta 

magát. Ráadásul Balázs Fecó is létreho-

zott egy róla elnevezett bandet, illetve 

a nagy Korál-slágereket egy Korál For- 

ever néven létrehozott együttes is ját-

szani szokta.

Riersch Tamás

A rockzene új erőt adott neki
Fischer László nevét a legendás Korál zenekar tette ismertté a magyar zenei világban. A kiváló gitáros egyike volt az alapítóknak, és az együttes 

frontembere, Balázs Fecó mellett ma már ő az egyetlen, akinél a korálos kötődés egészen máig kitartott.
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Az 1896-os millenniumi ünnepségsoro-

zat előkészítése során Dániel Ernő ke-

reskedelemügyi miniszter, aki egyben 

az ezredéves kiállítás országos bizott-

ságának elnöke is volt, pályázatot írt ki 

a városligeti Nádor-szigetre vezető híd 

tervezésére.

A pályázati feltételek

A miniszteri tender pontosan megszab-

ta az átjáró paramétereit. A viadukt nyí-

lása 82 méter, középen a víz feletti ma-

gassága 3 méter, teherbírása 450 kg/m2, 

a kocsipálya szélessége 10 méter, míg  

a kétoldali gyalogjáró egyenként 3 mé-

ter lehetett. Az is kikötés volt, hogy  

a híd nyílása három részre osztható 

legyen, amely kisebb ráfordítással egy-

nyílásúvá alakítható. 

A miniszter az építési költséget 150 000 

forintban maximálta. A tervezők szá-

mára pályadíj nem volt, viszont a győz-

tes megépíthette a hidat. 

A felhívásra Neuschloss Ödön és Mar-

cell építő vállalata, Cathry Szalézi 

Ferenc építőmérnök és fia, valamint 

Feketeházy János hídépítő mérnök egy-

egy pályázatot nyújtott be. Dr. Zielins-

ki Szilárd építőmérnök, műegyetemi 

tanár viszont két tervvel jelentkezett.  

Az egyik pályamű egy vasszerkezetes 

hídra, míg a másik, amelyet Korb Fló-

rissal és Giergl Kálmánnal közösen ké-

szített, egy kőhídra vonatkozott. 

A győztes pályamű

A bírálóbizottság a beadott pályamunkák 

közül Zielinski Szilárd háromnyílású, 

vasszerkezetű hídját találta a legjobbnak. 

A győztes hídterv mindhárom nyílásá-

nak alakja és mérete egyforma volt, ez 

egyszerűbbé tette az elemek legyártását. 

A felsőpályás, kétcsuklós acélszerkezetű, 

rácsos híd 1896-ban épült meg. Az alépít-

ményt Zielinski készítette, míg a vasszer-

kezetet a Ganz-Danubius gyár állította 

elő és szerelte össze a helyszínen.

A hídszerkezetet és a pályatestet nem tel-

jesen az eredeti terv szerint készítették el. 

Az átjáró csekély magassága miatt közé-

pen tömör fémlemezzel látták el, illetve 

rácsokkal erősítették meg. A hídpallók 

helyett hosszirányban záró vasakat épí-

tettek be, amelyeket aszfalttal töltöttek ki. 

Erre került keresztirányban a deszkázat, 

ami vörösfenyő kockaburkolatot kapott. 

A gyalogjárót aszfalttal fedték le. A vál-

toztatások miatt a vasszerkezet tömege  

a tervezett 210 000 kilogrammról 297 000 

kilogrammra nőtt.

A híd alapját betonból készítették. A pil-

léreket a mederfenékig terméskő, azon 

felül faragott mészkő falazattal látták 

el. A hídfőkben ugyanilyen falazat ké-

szült, azonban a betonalapot cölöprács-

ra helyezték.

A korlátok és kandeláberek a tervezett-

nél díszesebbek lettek, emiatt az erő-

sebb vasszerkezet, illetve az egyéb mó-

dosítások okán a híd megépítése végül 

169 000 forintba került. 

Felújítások és elnevezés

A híd eredeti formájában 30 éven át 

funkcionált. Az 1920-as évek végére 

azonban állapota már annyira lerom-

lott, hogy elkerülhetetlenné vált a reno- 

válása. A felújítási tervet dr. Mihailich 

Győző műegyetemi tanár készítette.  

A javításokat 1929-ben végezték el.

A rendbetétel során elbontották a régi 

útpályát és a gyalogjárót. Eltávolították  

a záró vasakat és a fapallókat. A kilazult 

szegecseket kicserélték, a kereszttartók-

ra pedig I alakú takarókat rögzítettek. 

Az útpálya és a gyalogjáró vasbeton le-

mezt kapott, amit aszfalttal burkoltak.

A híd a második világháború alatt nem 

szenvedett komolyabb károkat, így a kor-

rózióvédelem és a szükséges javítások 

elvégzése mellett 50 évig állta a sarat. 

Az idők folyamán az átjáró eredeti lám-

páit eltávolították, helyükre a Budapest 

ostroma során megsérült Lánchíd épen 

maradt kandelábereit szerelték fel. A híd-

korlátok javítását 1976-ban végezték el. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat 

1980-ban átvizsgálta a viaduktot. A szem-

le során kiderült, hogy a hidat fel kell 

újítani, mert egyes elemei erősen korro-

dáltak, a kocsipálya és a gyalogjárók vas-

beton szerkezete pedig elhasználódott.  

A renoválás előkészítése során felvető-

dött, hogy a hídszerkezetet előre gyár-

tott vasbeton tarlókra cserélik. Ekkor 

ugyanis már számolni kellett azzal, 

hogy az M3-as autópálya bevezető sza-

kaszának elkészültével a hídon jelen-

tősen megnő a forgalom. Így azonban 

a viadukt elvesztette volna műemlék 

jellegét, ezért az eredeti szerkezet meg-

tartása mellett döntöttek. 

A híd felújítását a Hősök tere átépíté-

sével egy időben, 1981-ben végezték el.  

A helyreállítás során az acélszerkeze-

tet kijavították, az útpálya szerkezetét 

kicserélték. A vasbetonmunkákat a Hí-

dépítő Vállat, a vasszerkezet javítását 

a Közúti Gépellátó Vállalat, a festést az 

Országos Szakipari Vállalat végezte. 

A hidat a Fővárosi Közgyűlés 1997-ben, 

tervezője halálának 70. évfordulóján  

Zielinski hídnak nevezte el.

Az ezredfordulót követően ismét szük-

ségessé vált a nagy forgalmat lebo-

nyolító híd felújítása. A rendbetétel  

a Fővárosi Önkormányzat által indított 

Podmaniczky-program keretében va-

lósult meg. A terveket az MSc Mérnöki 

Tervező és Tanácsadó Kft. készítette,  

a kivitelező a Hídtechnika Kft. volt. A re- 

noválás 2005 augusztusában kezdődött.  

A munka három és fél hónapig tartott. 

Az átjárót szerkezetig elbontották, ki-

cserélték az elöregedett szigetelést,  

a funkciójukat vesztett dilatációkat, 

kijavították a mellvédek és a pillérek 

hibáit, elvégezték a teljes körű korró-

zióvédelmet. A 85,2 méter hosszú, 1337 

négyzetméteres híd felújításán 30 fő és 

10 munkagép dolgozott.     Papp Dezső

Hidak a Városligetben II.
Ezen a héten a Városligeti-tavon átívelő Zielinski hidat kerestük fel, amely ugyan már 20 éve viseli tervezője nevét, de továbbra is mindenki csak 

millenniumi hídként emlegeti. Az átjáró megépítésére annak idején a kereskedelemügyi miniszter írt ki pályázatot, amelyet Zielinski Szilárd épí-

tőmérnök nyert meg. Az 1896 óta álló, több felújításon átesett, könnyed megjelenésű viadukt a folyamatosan növekvő forgalom ellenére is de-

rekasan helytállt az elmúlt több mint 120 évben, napjainkban is fontos szerepet tölt be az M3-as autópálya bevezető szakaszának forgalmában.  
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

TÁJÉKOZTATÁS A TŰZIFAJUTTATÁSRÓL

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesí-
tésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 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, il-
letve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásai-
nak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az 
alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló 
tűzifajuttatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- zuglói lakóhellyel rendelkezik,
- a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 85 500 Ft-ot, valamint a háztartás tagjai-
nak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket vizsgál-
ni kell, ezért a kérelemhez feltétlenül csatolandó: 
- a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyúj-
tását megelőző hónapra vonatkozó nettó összegről 
szóló jövedelemigazolását, 
- egyéb igazolásokat (iskolai látogatás, hallgatói jog-
viszony stb.), illetve
- kitöltött vagyonnyilatkozatot.

A tűzifajuttatás iránti kérelmet 2017. augusztus 
1-je és 2017. szeptember 20-a között lehet be-
nyújtani.
A tűzifajuttatás iránti kérelmeket az arra rend-
szeresített formanyomtatványon kell benyújtani a 
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központnál (1144 
Budapest Füredi park 6.). A kérelem benyújtá-
sához szükséges formanyomtatvány átvehető a 
Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központban vagy 
letölthető a www.zuglo.hu honlapról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Család- és Gyer-
mekjóléti Központ a kérelmeket 2017. október 5. nap-
jáig küldi meg javaslatával együtt a polgármesternek, 
aki a tűzifára való jogosultságról dönt. A juttatatha-
tó tűzifa mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3, 
ugyanazon lakásra vonatkozóan tűzifa-támogatás 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
háztartásban élő személyek számától.
    

Makranczi László 
                                                                      jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú 
határozata alapján a Budapest Főváros XIV. kerület 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét 
betöltött személyeket támogatni kívánja, a támogatá-
si összeg megszerzéséhez az alábbi pályázati lehető-
séget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szoci-
álisan 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 külö-
nös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, egészségi 
állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élethely-
zetben 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 
Polgármesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán megtalálható 
formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy pos-
tán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri 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 Szociális 
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 nyug-
díjszelvény, 
-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban 
élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövede-

lemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási 
szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, hatá-
rozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskere-
sési támogatásban részesül, a kérelem benyújtását 
megelőző havi álláskeresési támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendsze-
res 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 
ítélet vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat 
e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándéko-
zik tenni 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 
esetében,
- 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 Bi-
zottság szociális rászorultság  megállapításához jo-
gosult vizsgálni a pályázó, illetve a családjában  élők 
jövedelmi  viszonyait. A bizottság határozatban dönt 
a támogatásban részesülők köréről és a támogatás 
mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításá-
ról, 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.
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Krumplinyomdázó, homokozó, kézmű-

veskedő gyerekekkel, jógázó, érdeklődő 

felnőttekkel telt meg a közösségi kert. 

– Nagyon örülünk, hogy idén is sokan 

eljöttek. A tavalyi program annyira 

népszerű volt, hogy már akkor tudtunk: 

minden évben tartunk majd hasonlót. 

Az ágyásokra pedig hosszú a várólista, 

sokan szeretnének kertészkedni, ezért 

bízunk benne, hogy hamarosan lesz 

még egy közösségi kert – mondta Cser-

halmi Marcell, a ZUG Közösségi Kerte-

kért Egyesület alelnöke. 

Jancsó Krisztináék vidékről költöztek  

a városba, nagyon hiányzik nekik  

a kert, főleg a gyerekeknek. Most vá-

rólistán vannak, remélik, hogy hama-

rosan ők is csatlakozhatnak. – Három 

gyermekünk van, szívesen töltik ide-

jüket a kertben, de legfőképpen a leg-

nagyobb – mondta Krisztina. Dávid 

fia szeret paradicsomot szüretelni, és  

a falevelet is szívesen összeszedi, azt 

tervezik, sokat lesznek majd kint.

A programon részt vett Szabó Rebeka 

alpolgármester is, aki szerint a kert 

nem csak azért fontos, mert közösséget 

épít. – Az élmény és a fenntarthatóság 

szempontjából is kiemelkedő. Nagyon 

bízunk abban, hogy hamarosan megva-

lósul a második közösségi kert – hang-

súlyozta.  

Az estét interaktív bűvészelőadás zárta, 

ahol a kicsik Ronaldo bűvésszel együtt 

varázsoltak.

Potos Rita 

Kora őszi bűvölet a ZUGkertben
A borús idő, a szemerkélő eső ellenére is nagy volt a nyüzsgés a ZUGkertben szeptember 2-án. Az egyesü-

let idén is csatlakozott a Közösségi Kertek Éjszakája programhoz – gyerekprogramokkal, bűvészelőadás-

sal készültek a szervezők. 

Zöld Zugló
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TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

IDŐSEK VILÁGNAPJA – INGYENES SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénz-
beli, természetbeni támogatásainak és szociális 
ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) ön-
kormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek 
fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli 
hónapokban megnövekedett fűtési kiadások eny-
hítésére fűtési szezonban történő időszaki támoga-
tásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének négyszeresét, 
  azaz a 114 000 Ft-ot nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntar-
tási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
- a kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyúj-
tását megelőző hónapról 
(a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves 
összesítő és a nyugdíjszelvény vagy banki számla-
kivonat)

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg 
a támogatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 
31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített forma-
nyomtatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu hon-
lapról. A fenti  határidőben benyújtott kérelmek esetén 
a jogosultság 2017. november 1-je és 2018. március 
15-e közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támoga-
tásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első 
napjától állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület 
Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve 
postai úton lehet benyújtani.

Makranczi László 
                                                           jegyző   

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata idén is gondol a szépkorúakra.
Az Idősek Világnapja alkalmából ingyenes színházi előadással kedveskednek a kerületi 
nyugdíjasoknak;

AZ ÉDES TEHER, AVAGY HOGYAN ADTAM FÉRJHEZ A FELESÉGEMET?  
– élő zenés bohózat 3 felvonásban az ÉLESS-SZÍN előadásában

Időpont: 2017. szeptember 20. szerda, 15.00 óra
Helyszín: Stefánia Palota – Budapest XIV., Stefánia út 34–36.
Jegyek igényelhetőek a Cserepesházban (Vezér utca 28/b).
Bővebb információ: (06 1) 363-2656

DIÁKÖSZTÖNDÍJ-FELHÍVÁS

A  "Zuglóiak Egymásért" Alapítvány Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzatának támogatásával pályázatot hirdet Zuglói 

Diákösztöndíj elnyerésére.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető   

a http://zugloiakegymasert.hu/ honlap 'Pályázatok' almenüből, 

a http://www.zuglo.hu/ honlap 'Hivatal-Pályázatok' almenüből,  

valamint átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület  

Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán  

/Bp. XIV. Pétervárad utca 2./  

A pályázatokat mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt  

borítékban 2017. szeptember 21-ig (csütörtök)  

a „Zuglóiak Egymásért”Alapítvány 1145 Budapest,  

Pétervárad utca 2. címre várják. 

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os  tele-

fonszámon kérhető.

                                     Eredményes pályázást kívánunk!  

Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma
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Az idén huszonötödik alkalommal meg-

rendezett programon számos előadás, 

zenés produkció szórakoztatta az ér-

deklődőket, de egyebek mellett beszél-

getősátor, gólyalábasok, aszfaltrajzver-

seny, véradás és egészségügyi szűrések 

is színesítették az ünnepséget. Sokan 

minden évben kilátogatnak a rendez-

vényre, Ladjánszki Ferenc és családja is 

rendszeres résztvevői az eseménynek. 

Ők az Alma Együttes tíz órakor kezdődő 

koncertjére és a délutáni programokra 

voltak kíváncsiak. Főként a gyerekek mi-

att járnak a nyárbúcsúztatóra, a kicsik 

nagyon szeretik az ugrálóvárat, a zenés 

előadásokat és a bábszínházat.

A nyárbúcsúztatón szomszédünnepet is 

ültek: Rákosfalva idén 145 éves, ám az 

ünnepségsorozat már a tavalyi búcsúz-

tatón elindult, ahol mobil helytörténeti 

kiállítással várták a látogatókat, amit 

idén is megtekinthettek az érdeklődők. 

Kumoródi Mária Rákosfalván született, 

azt mondta, gyerekkorában még csalá-

di házak voltak a városrészben, s tud-

ja, hogy azóta sok év eltelt, és változik  

a világ, de mégis nosztalgiával gondol  

a régi Rákosfalvára. A programon Hevér 

László György önkormányzati képviselő 

bejelentette: október 7-én, a Rákosfalva 

parkban zárják az ünnepségsorozatot. 

„Huszonöt éves álom vált valóra azzal, 

hogy megújul a park” – mondta, majd 

megköszönte a segítséget Zugló szocia-

lista országgyűlési képviselőjének, Tóth 

Csabának, Hajdu Flórián alpolgármes-

ternek és Sokacz Anikó képviselőnek is, 

aki a programsorozat közösségformáló 

szerepét emelte ki. „Az a  célunk, hogy kö-

zösséget építsünk, az itt élők megismer-

jék egymást, együtt kapcsolódjanak ki, és 

ha kell, segítsék társaikat – fogalmazott 

Sokacz Anikó.                Potos Rita

Együtt búcsúztatták a nyarat
Gyerekek nevetésével, a színpadi programok hangjával telt meg a Cserepesház melletti tér – családok, baráti társaságok, közösségek, szomszédok 

búcsúztatták közösen a nyarat augusztus utolsó hétvégéjén. 

Kultúra

A Műcsarnok 20% kedvezményt biztosít minden XIV. kerületi lakosnak  

a világhírű brazil fotográfus, Sebastião Salgado „Genesis” című kiállítására.  

A Genesis fotográfiai utazás a Föld körül – expedíció, amely felfedezi azokat 

a hegyeket, sivatagokat és óceánokat, állatokat és népeket, amelyeket elke-

rültek a modern társadalom hatásai.

A kedvezmény a lakcímkártya felmutatásával vehető igénybe, és minden 

jegytípusra érvényes. A tárlat 2017. szeptember 6. és november 12. között 

tekinthető meg, hétfő kivételével naponta 10–18 óra, csütörtökön 12 és  

20 óra között. A Műcsarnok szeptember 16–17- én, október 31-én és  

november 1-jén zárva tart. 

Salgado – Genesis  
kiállítás a Műcsarnokban
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Egy kutatás szerint manapság három em-

berből ketten először az internethez for-

dulnak segítségért, ha egészségügyi prob-

lémáik vannak, s ugyancsak felmérések 

bizonyítják, hogy a honlapokon található 

információk nagy arányban félrevezetők, 

tévesek. Ezért jött létre a szakemberekből 

álló EgészségKommandó (e-kommando.

hu), akik a nyugati orvoslással foglal-

kozó egészségügyi oldalakat objektív 

szempontrendszer szerint, átláthatóság 

és szakmaiság alapján értékelik. A félre-

informálás minimum bosszúságot okoz, 

de bajt is okozhat. – Gyakran a legkisebb 

náthával is orvoshoz mennek az emberek, 

de olyan is előfordul, hogy a szülők akkor 

viszik kórházba a gyereket, ha már a ki-

száradás határán van – mondta a Bethes-

da Gyermekkórház kommunikációs veze-

tője, Bese Nóra. Ezért is frissítették fel az 

intézmény honlapjának Kisokos menüjét, 

ami tudástárként működik. Kiérdemelték 

a Hiteles Egészségügyi Weboldal 2017 cí-

met, amit egy évig használhatnak, azt kö-

vetően az EgészszégKommandó felülvizs-

gálja az oldalt. 

Bese Nóra kiemelte, hogy céljuk az 

egészségtudatosságra nevelés, azonban 

fontos, hogy pontos képet kapjanak az 

emberek. A folyamatosan bővülő Ki-

sokosba orvosok által írt vagy lektorált 

információk kerülnek (közérthető nyel-

ven) a különböző betegségekről. Elosz-

latják az alapvető tévhiteket, és rávilá-

gítsanak arra, hogy a hasonló tünetek 

mögött nem biztos, hogy ugyanaz a be-

tegség áll. Éppen ezért fontos: senki ne 

diagnosztizáljon magának semmilyen 

megbetegedést, s még a vény nélkül kap-

ható gyógyszerek beszedésével kapcso-

latban is konzultáljon a háziorvosával. 

Potos Rita

Ma már szinte minden információ megtalálható az interneten, csak pár kattintás, és kiderül a boltok nyit-

vatartási ideje, az aktuális valutaárfolyamok, az időjárás-előrejelzés vagy az, hogy merre van dugó a város-

ban. Ez jelentősen megkönnyíti az emberek életét, és különösebb veszélyt sem hordoz, ám az egészséggel 

kapcsolatos weboldalakon, fórumokon való tájékozódás kockázatos lehet.

Nem mindig érdemes weboldalról tájékozódni

Szeptemberben az alábbi helyszíneken és időpontokban adhat vért:

03. 17. péntek, 12.00–17.00 • Bosnyák téren a véradókamionban

09. 27. szerda, 11.00-17.00 • Budapesti Gazdasági Egyetem (Buzogány utca 10-12.)

09. 28. csütörtök, 09.00-15.00 • Budapesti Gazdasági Egyetem (Buzogány utca 10-12.)

09. 29. péntek, 13.00-16.00 • Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

                 (Kántorné sétány 1.)

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

 KÖSZÖNJÜK!
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– Nagyon fontos, hogy elkészült a XIV. 

kerületi Külső védelmi terv – tudtuk 

meg Pollák Imre tűzoltó főhadnagytól, 

a XIV. kerületi katasztrófavédelmi meg-

bízottól. – Ez egy olyan terv, amelyet 

minden esztendőben aktualizálni kell, 

ám idén egy fontos változáson ment 

keresztül. A „kerületi veszélyforrások” 

közé ugyanis az ott tárolt ammónia mi-

att bekerült a Műjégpálya is.

Az úgynevezett külső védelmi tervek 

azon üzemeket, létesítményeket tartják 

számon, melyek egy esetleges katasztró-

fahelyzetben az ott tárolt veszélyes anya-

gok miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. 

Eddig Zugló külső védelmi tervébe csak 

az újpesti Chinoin Zrt. tartozott. Ehhez 

csatolták most a Műjégpályát, amely 

ugyan a határérték alatti mennyiség-

ben használ ammóniát a víz hűtéséhez, 

ám a „jobb elővigyázatosnak lenni” elv 

alapján az intézmény mégis bekerült  

a védendő létesítmények közé. Az erről 

szóló lakossági tájékoztató anyag az ön-

kormányzat honlapján a közlemények 

rovatba lett feltöltve, így a lakosság még 

könnyebben tud tájékozódni a külső vé-

delmi tervről és az éríntett üzemekről.

– A kerületnek ezenkívül van egy úgyne-

vezett Veszélyelhárítási terve is, amely 

minden fontos adatot tartalmaz. Pontos 

létszámokat, veszélyforrásokat és a be-

fogadóhelyeket. Ezek egy mentés során 

jó támpontot adnak a katasztrófavédel-

mi szakembereknek.

Természetesen hiába a fokozott figyelem, 

vannak dolgok, amelyekre nem lehet 

felkészülni. A néhány évvel ezelőtti Cse-

rei utcai gázrobbanás, az Angol utcai fal 

ledőlése vagy a Gvadányi utcai autótelep 

kigyulladása mind olyan eset volt, ame-

lyet „védelmi terven kívül” kellett meg-

oldaniuk a katasztrófavédelmi szakem-

bereknek. Ahhoz, hogy mindig gyorsak, 

pontosak és hatékonyak legyenek, szük-

séges, hogy „békeidőben” is állandóan 

éberek maradjanak. Ezért is lesz fontos  

a szeptember 13-i gyakorlat a Műjégpályá-

nál, és, ahogyan az a képen is látszik, ezek 

a mentési gyakorlatok a polgármesteri hi-

vatalt sem kímélik.          Riersch Tamás

A Műjégpálya is veszélyforrás lett
Ha olvasóink közül valaki szeptember 13-án (lapunk megjelenését követően) meglepően sok tűzoltót lát majd 

a Műjégpálya környékén, ne ijedjen meg: ők ugyanis nem egy valós ügy miatt lesznek ott, hanem csak men-

tési gyakorlatot tartanak. Ez azért szükséges, hogy ugyanezek a tevékenységek egy esetleges katasztrófa-

helyzetben is flottul menjenek.
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OROSZÓRÁK ZUGLÓBAN! Diplomás nyelvtanárnő 
vállal orosz nyelvoktatást kezdő szinttől a nyelvvizsgáig. 
Tel.: 06-20-225-5260

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 készíté-
sét, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai 
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-
21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXO-
LÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terá-
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyó-
gyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantar-
tás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csil-
lárt, könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, 
régi pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes hagyatékot, díj-
talan kiszállással, értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! HUN-
GÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, antik 
bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsol-
nay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hum-
mel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború 
előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapo-
kat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezer-
től akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazo-
narany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A 
Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes felvá-
sárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, fali- és 
zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnai, 
Hummel, Kovács Margit porcelánokat, kitüntetéseket, 
képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall és antik ék-
szereket, régi bizsukat, lakberendezési tárgyakat és ha-
gyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 15. kerület, 
Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal szembe). 
Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

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

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

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, boros-
tyán és brilles ékszer, óra felvásárlás azonnal, készpénz-
ben! Cím: 13. kerület, Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-
43-08, 06-70-884-40-84. Maximális diszkréció!

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parketta-
csiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ab-
lakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, 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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, ja-
vítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok cseréje ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

FALFESTÉS 500Ft-tól/ nm, mázolás 1700Ft-tól/nm 
anyaggal, tapétázás. Kisebb munkát vállalok! Zuglói 
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302, este: 222-47-45. 

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna csere, 
lakásban és udvaron, kerti csapcsere ásással is. Csőfa-
gyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

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

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTETŐT keres építész/
gépészmérnök saját részre,felújítási munkákért cserébe. Vá-
rom lakók és közös képviselők jelentkezését Tel:36304512169.

DUNAKESZI IPARI PARKBAN 170nm2-es vagy 400 
nm2-es műhelynek vagy raktárnak ingatlan kiadó. Tel: 
06-20-9-454-910.

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

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

ÚJ TANFOLYAM a Cserepesházban. Kártyavetés- megér-
zések és valóság. Tel: 06-70-521-7073. www.cserepeshaz.hu

Angol, orosz korrepetálás, tanítás. Egyénre szabott, cé-
lirányos, eredményes. Tel: 06-20-2819-317. 

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

ANGOLÓRÁK ZUGLÓBAN! DIPLOMÁS nyelvtanárnő vállal 
korrepetálást, valamint továbbtanulásra, vizsgákra való fel-
készítést. Kérésre házhoz is megyek. Tel.: 06-20-225-5260

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

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

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 
Tel: 06-70-550-0269

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

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. 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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással és bútormozga-

tással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

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

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

Nyugdíjasoknak ingyenes INTERNET 
HASZNÁLATOT oktat a DélUtán Alapítvány 

a Radnóti Gimnáziumban hétfőn és  
csütörtökön délután. Jelentkezés: 06-30-
377-90-30, munkanap 14 és 17 óra között.

A Radisson Blu Béke Hotel felvételre ke-
res: SEGÉDMUNKÁS munkatársat.

Feladatok: A rámpa, folyosók és lépcső-
házak, valamint egyéb vendég- és üzemi 
területek takarítása, árumozgatás. Elvá-
rás: önálló munkavégzés, terhelhetőség, 

igényesség, pontosság, ápolt megjelenés. 
Amit kínálunk: Stabil, versenyképes és 
gondoskodó munkahelyet. Jelentkezés 
önéletrajzzal: Bélteki Zsófia, HR Mene-

dzsernél. Telefon: +361 889 3933. E-mail: 
hr.budapest@radissonblu.com. Cím: 1067 

Budapest, Teréz krt. 43.

A Radisson Blu Béke Hotel felvételre ke-
res: SZOBATAKARÍTÓ munkatársat.

Feladatok: szállodai szobák és közösségi 
terek takarítása, szobai bekészítések és 
textilek kezelése, tisztaság fenntartása. 
Elvárás: nagy teherbíró képesség, kultu-
rált megjelenés, igényesség, pontosság. 
Amit kínálunk: Stabil, versenyképes és 

gondoskodó munkahelyet.
Jelentkezés önéletrajzzal: Bélteki Zsófia, 

HR Menedzsernél. Telefon: +361 889 
3933. E-mail: hr.budapest@radissonblu.
com. Cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 43.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 
gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőrepe-
dés, duguláselhárítás azonnal. Minden ami 
javítás,szerelés, csere! 45 éves tapasztalat-
tal, garanciával. Kis munkákat is elvállalok! 

Ingyenes kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószer-
víz. 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

Ingatlan

Könyv

Állás

Oktatás

SZEPTEMBERI KOMPOSZTKERET

Idén ősszel is lehet komposztkereteket igényelni a Zuglói Önkormányzattól. Ehhez egy online űrlapot kell 
kitölteni, melyet a www.zuglo.hu oldalon keresztül érhetnek el.
Az igénylés határideje: 2017. szeptember 14. Aki tavasszal már jelentkezett a kérdőív kitöltésével, annak 
nem kell újra igényelni. A kereteket előreláthatólag szeptember 18-án lehet átvenni, erről külön e-mailben 
értesítik a jelentkezőket.
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A kiváló sportoló majdnem duplázni is 

tudott, hisz az egyéni versenyben is harc-

ban volt az aranyért. A lövészettel kombi-

nált futást végül a második helyen fejezte, 

ám így is pályafutása legjobb világbaj-

noki szereplését produkálta. Ugyan-

csak a kairói öttusa-világbajnokságon 

egy másik zuglói sportoló is ezüstérmes 

lett. Kasza Róbert (bal oldali képünkön),  

a KSI SE versenyzője végig kiegyensúlyo-

zottan szerepelt, aminek egy ezüstérem 

lett az eredménye. Ez a jó eredmény el-

lensúlyozni tudta a többiek gyengébb 

szereplését, és nagyban hozzájárult ah-

hoz, hogy a magyar férficsapat végül  

a negyedik lett.

De nemcsak a KSI, hanem a BVSC-Zug-

ló sportolói is jól szerepeltek a kö-

zelmúltban. Korpási Bálint és Kiss 

Balázs (fenti képünkön) a párizsi bir-

kózó-világbajnokság első napján áll-

hatott fel a dobogó harmadik fokára. 

Az előbbi sportoló a kötöttfogásúak  

71 kg-os súlycsoportjában címvédő-

ként érkezett a vébére, ahol esélyeshez 

méltóan menetelt az elődöntőig. Ott 

azonban nem bírt kazah ellenfelével, 

és intésekkel vereséget szenvedett.  

A bronzmérkőzésen azonban javítani 

tudott, ezzel a 2015-ös Európa-játékok 

ezüstje, a 2016-os Európa-bajnoki bronz- 

érme és világbajnoki aranya, illetve 

az idei Eb-aranya után újabb éremmel 

gazdagította gyűjteményét. Kiss Balázs 

a 98 kg-os kötöttfogású súlycsoportban 

lett bronzérmes. A magyar csapat leg-

rutinosabb (34 éves) tagja már az első 

fordulóban vereséget szenvedett orosz 

ellenfelétől, aki viszont meg sem állt 

a döntőig, így Balut is magával vitte  

a vigaszágra. A BVSC versenyzője pedig 

többet már nem hibázott, és valamennyi 

ellenfelét legyőzve szerezte meg pálya-

futása újabb érmét.        Riersch Tamás

Augusztusi éremeső
Mindenfajta éremből begyűjtöttek a közelmúltban világversenyeken 

szereplő zuglói sportolók. A legfényesebbet a KSI SE Európa-bajnok 

öttusázója, Földházi Zsófia szerezte, aki a kairói világbajnokságon  

a csapattal aranyérmes lett.

11:00-16:00  FŐZŐVERSENY – TÖBB KATEGÓRIÁBAN 
A kóstolójegyek teljes bevételével a Bethesda Gyermekkórház  
Alapítványát támogatjuk.

11:00 MEGNYITÓ

11:15 KALÁKA EGYÜTTES KONCERTJE 
13:00 SEVEN DAYS JAM KONCERT

15:30  FELMÉRI PÉTER – a Dumaszínház társulat tagja 

16:00  EREDMÉNYHIRDETÉS

18:00   KFT ZENEKAR KONCERTJE 
20:00   TŰZIJÁTÉK
 Műsorvezető: HARSÁNYI LEVENTE

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK: 
légvár, arcfestés, csillámtetoválás, karikatúra, haj-szín-pad,  

kézműves foglalkozás

2017. SZEPTEMBER 9. 11:00-19:30 ÓRÁIG  
MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA (1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.)

III. ZUGLÓI JÓTÉKONYSÁGI  
GASZTROFESZTIVÁL 

További információ és JELENTKEZÉS  
www.zugsport.hu, 061/363-2036

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

A rendezvény fővédnöke  
Karácsony Gergely, Zugló polgármestere,  

és Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere

A BELÉPÉS INGYENES!  
Csapatok, baráti társaságok 

 jelentkezését várjuk! 
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CIVILEK „UCCÁJA”

Az idei rendezvényt szeptember 30-án tartják. Célja, hogy egyrészt a Zuglóban működő civil szerve-
zetek számára egyfajta börzének adjon otthont, ahol bemutathatják tevékenységüket, aktivitásukat, 
céljaikat.  Másrészt lehetőséget kiíván nyújtani mindeninek, aki  információ vagy hozzáférés híján nem 
tudott eddig részt venni a civilek életében, hogy bekapcsolódhasson a kerületi közösségi- és közéletbe.

Ezúton várjuk azon civil szervezetek jelentkezését, akik szeretnék a rendezvény színvonalát emelni 
megjelenésükkel, hogy legkésőbb 2017. szeptember 20–ig jelezzék részvételi szándékukat a 

sokacz.aniko@zuglo.hu e-mail címen. 


