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Több sportágban is megpróbál az igé-

nyek elébe menni a KSI – mondja  

a sportegyesület elnöke, Zsoldos Péter.  

A klubelnök fontos lépésnek nevezi, 

hogy mostantól nem várnak arra, hogy 

a gyerekek maguktól keressék meg őket, 

hanem kimennek az iskolákba, és meg-

próbálják már ott toborozni az egyesület  

új sportolóit.                             15. oldal

Szemléletváltás
A közelmúltban a „varázsdohány” 

néven ismert pszichoaktív anyag ter-

jesztőit fogták el a zuglói rendőrök.  

Az eset ismételten a drogfogyasztás el-

terjedésére hívta fel a figyelmet. A szak- 

emberek szerint a „varázsdohány”  

az olcsóságának köszönhetően ma már 

a második leggyakrabban használt szer 

Magyarországon.           13. oldal

Együtt az új drog ellen

Padokkal, növényekkel, hulladékgyűj-

tőkkel és biciklitárolókkal is gazdago-

dott a Rákosfalva park, amelyet mint-

egy 79 millió forintos önkormányzati 

forrásból újítottak fel. A korszerűsí-

tett közösségi téren megszüntették  

a töredezett térkő és a kiálló gyöke-

rek miatti balesetveszélyt is. Zugló 

polgármestere az átadóünnepségen 

kifejtette:  a kerület hosszú ideje fenn-

álló adósságát törlesztette azzal, hogy 

végre felújította a parkot. Ahhoz, hogy 

a zuglóiak közösségként élhessenek, 

közösségi terek is kellenek, ezért a ke-

rület kiemelten kezeli a parkfelújítá-

sokat – tette hozzá Karácsony Gergely. 

A polgármester szerint fontos, hogy 

a Rákosfalva parkban végre bizton-

ságosan lehet közlekedni. Emellett új 

növényeket ültettek, zöldkazettákat 

alakítottak ki, és korszerű utcabúto-

rokat is telepítettek. A tervek szerint 

folytatódik a közösségi terek felújítá-

sát célzó program: Karácsony Gergely 

elmondta, hogy még ebben az önkor-

mányzati ciklusban megújulhat a Pil-

langó park, a Rákosmezei tér és a Ve-

zér út környéke. Elkezdődhet továbbá 

a Csertő park felújításának második 

üteme, és ha minden jól megy, hozzá-

foghatnak a Rákospatak környékének 

rehabilitációjához is.                    3. oldal

 Átadták a felújított Rákosfalva parkot

Törökőr, azaz a Hungária körút–Thököly 

út–Róna utca–Kerepesi út által határolt 

terület fejlesztésének ötleteit november 

végéig még néhány fórumon jelezhetik 

a lakók. A második közös tervezést a Ze-

neházban tartották. A problémák össze-

gyűjtése után, tavasszal értékelik a ja-

vaslatokat, és várhatóan júniusban már 

szavazhatnak is a lakók, hogy mi való-

suljon meg a rendelkezésre álló mint-

egy 20 millió forintból. A munkálatokról  

a mizuglonk.hu honlapon lehet tájéko-

zódni, de az érdeklődők a ZETI-irodában 

nyíló MIZUglónk-ponton is kaphatnak 

majd információkat.                          5. oldal

Közösen terveznek



2  2017. október 19.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

Az idősek világnapja alkalmából 

az önkormányzat a Civil Ház-

ban köszöntötte a Zuglói Szoci-

ális Gondozó Szolgálat nyugdí-

jasklubjainak szépkorú tagjait  

október 1-jén.

Karácsony Gergely polgármester köszön-

tőjében kiemelte: Zugló számára fonto-

sak az idősek, amit az is bizonyít, hogy 

az önkormányzat lehetőségeihez mérten 

egyre magasabb színvonalon támogatja 

és segíti a rászoruló szépkorúakat. 

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyű-

lési képviselője úgy fogalmazott: a vi-

lágnap felhívja a fiatalok figyelmét, 

hogy kellő tiszteletet adjanak az éltes 

korúaknak, mert ők építették fel az 

országot, a városokat és a kerületet is.

Hevér László György képviselő, idősügyi  

tanácsnok bejelentette: kezdeményezni 

fogja, hogy a legalacsonyabb nyugel-

látásban részesülők támogatására az 

önkormányzat alakítsa ki a zuglói mini-

mumnyugdíj-rendszert. A rendezvényen 

az Éless-Szín két művésze, Nyertes Zsuzsa 

és Heller Tamás, az Algyői Parlando éne-

kegyüttes tagjai, valamint a Horvát Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Tamburica táncegyüttese szórakoztatta  

az időseket.              PD

A Zuglói Civil Házban köszöntötték az időseket Virágzó Narancs Ovi
Másodszor szépült meg a Virágzó Zugló prog-

ram keretében a rákosfalvai Narancs Óvoda. 

Két évvel ezelőtt az intézmény külterületét 

tették rendbe a szakemberek, ezúttal pedig 

az udvaron ültettek el több száz évelő bokrot, 

illetve egyszer virágzó növényt.

Az előző években a lakóházak, idén pedig az 

intézmények udvarai kaptak nagyobb hang-

súlyt a zuglói kertszépítő program során. 

– A kezdeményezésnek nemcsak környe-

zetszépítő, de közösségépítő ereje is van. Itt, 

az óvodánál például szülők és kerületi kert-

barátok is segítettek a dolgozóknak, illetve 

a kertészeknek – mondta Szabó Rebeka al-

polgármester, és hozzátette, az önkormány-

zat évente csaknem tízmillió forintot fordít  

a Virágzó Zugló program során biztosított nö-

vények beszerzésére.

A Narancs Ovi kertjében ezúttal több száz 

virágzó évelőt – őszirózsát, tűzesőt, taracko-

ló kékgyökeret –, egy hosszú sövénysort, 

illetve rengeteg árvácskát, krizantémot és 

levendulát ültettek el.

– A tavaszi és az őszi szezonban naponta 

két-három helyszínt is megszépítünk – ma-

gyarázta Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze. 

A Narancs Ovinál csak azokat a díszkavicso-

kat kellett most pótolni, amelyeket két évvel 

ezelőtt az intézmény bejáratánál szórtak le  

a kertészek.  

– A gyerekek szép lassan elhordták a kö-

veket. No, nem a mieink, ők tudják, hogy nem 

szabad, hanem az erre sétálók. Mögöttünk 

van a Rákos-patak, és jó mókának tartják 

beledobálni – jegyezte meg Nickmann Borbá-

la intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, 

hogy vannak zöldség-, gyümölcspalántáik is, 

amelyeket a gyerekekkel együtt gondoznak.

A Narancs Ovi kertjének megszépítésében 

Bitskey Bence környezetvédelmi tanácsnok, Hor-

váth Zsolt alpolgármester és Hevér György, a körzet 

önkormányzati képviselője is segített. 
 FKK

A geotermikus energia hasznosítási lehetőségeivel is-

merkedtek Izlandon a magyar önkormányzatok szakér-

tői az EGT Alap támogatásával szeptember 18–22. között.

A szakmai programon tíz önkormányzat 27 döntéshozó po-

zícióban lévő, illetve mérnöki és menedzseri feladatokat 

ellátó tisztviselője vett részt. A képzés a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (NFM) és az Izlandi Nemzeti Energiahatóság 

közreműködésével jött létre. A 134 900 eurós projektet szász 

százalékban az EGT Alap Megújuló Energia (HU03) Program 

Kétoldalú Kapcsolatok Programszintű Alapja támogatta.

A háromnapos rendezvényen azok az NFM felhívására je-

lentkező magyar önkormányzatok küldöttei vehettek részt, 

amelyek távfűtőhálózattal és geotermikus potenciállal ren-

delkeznek, továbbá elkötelezettek a geotermikus erőforrások 

megújuló energiaforrásként való felhasználásában.  A works-

hopon a Fővárosi Önkormányzat szakértői is jelen voltak.

Geotermális workshop

Döntőben a zuglói szociális munkás
A Richter Aranyanyu Díj döntőjébe jutott a Tükörkép Műhely fodrász-kozmetikusa, 
Rózsa Magdolna. A szociális munkás január óta segíti a Zuglói Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkát kereső, nehéz helyzetben lévő ügyfeleit. 

Magdi munkája többről szól, mint a szépségápolás: nem csak vendégei külsejével 
foglalkozik, fontos számára az is, hogy segítsen ügyfelei önbizalmának, önbecsülé-
sének visszaszerzésében. Hajvágás, masszázs, körömfestés közben igyekszik úgy 
beszélgeti az emberekkel, hogy közben tanácsokat is adjon, hiszen szociális mun-
kásként tisztában van azzal, milyen támogatást kaphatnak vendégei. – Ha valaki 
elveszti a munkáját, tudom, hogy milyen anyagi támogatást kaphat, elmondom, mit 
csinál a családsegítő, az adósságkezelő, a munkaközvetítő iroda, de egy házaspár 
válásakor a gyermek védelembe helyezéséről is tudok beszélni. Arra törekszem, 
hogy híd szerepet töltsek be – mondta mindennapjairól a műhely vezetője, aki 
ügyfelei külső-belső átváltoztatásán túl saját maga folyamatos fejlesztésére is tö-
rekszik. A szociális munkás szak mesterképzésére jár, elkezdett jelnyelvet tanulni, 
hogy siket vendégeivel is beszélgethessen, és jövő szeptemberben kezdi a men-
tálhigiénés szakot. 

A Richter Aranyanyu Díjra az egyik kliense jelölte szociális munkás kategóriában, 
s a zsűri döntése alapján négyen jutottak a döntőbe. Közülük a közönség is vá-
laszthat egy nyertest a www.aranyanyu.hu weboldalon, a szavazást november 4-én 
zárják. Magdi pedig a 200 ezer forintos pénznyereményből is segítene: a Szatmár 
utcában működő családok átmenti otthonának vásárolna alapvető szépségápolá-
si felszerelést (hajvágógép, hajszárító, olló, szemöldökcsipesz, lakkok), amelynek 
használatára is megtanítaná az ott élőket. 



3Zuglói Lapok    2017. október 19.    

A környéken élők már évek óta szeret-

ték volna, ha megvalósul a beruházás, 

mert – mint ahogyan egyikük fogalma-

zott – a töredezett térkő miatt áldatlan 

állapotok voltak a területen. Német Ju-

lianna és családja több mint 25 éve él 

a Rákosfalva parkban, azt mondta, nem 

csak az ott lakók örülnek a változásnak. 

– Sokan járnak ide, van bolt, fagyizó, 

cukrászda, szinte minden megtalálha-

tó, ami a mindennapi élethez kell. Na-

gyon szép lett, nagyszerű, hogy vannak 

padok, a fák köré ültetett virágok üde 

színfoltjai lettek a parknak – dicsérte  

a megújult részt Julianna. 

Karácsony Gergely polgármester az át-

adón kifejtette, hosszú ideje fennálló 

adósságukat törlesztették azzal, hogy 

felújították a parkot, ami szerethető te-

rületté vált. A Rákosfalva parkban végre 

biztonságosan lehet közlekedni, új növé-

nyeket ültettek a most kialakított zöld-

kazettákba, és korszerű utcabútorokat 

telepítettek. A park méltóvá vált a zug-

lóiakhoz – jegyezte meg.

Zugló MSZP-s országgyűlési képviselője 

pedig rámutatott, nem mindegy, hogy  

a parkban és annak környékén élő több 

mint tízezer ember milyen környezet-

ben éli mindennapjait. – Igyekeztünk, 

hogy Rákosfalva 145. születésnapjára 

elkészüljön a park. Mi a saját eszköze-

inkkel mindig próbáltuk szebbé tenni, 

de kellett az igazi felújítás – fogalmazott 

Tóth Csaba, aki a polgármesterrel együtt 

fát is ültetett az október 6-i átadón.  

Karácsony Gergely ugyanakkor azt is 

elmondta, hogy a tervek szerint folyta-

tódik a közösségi terek felújítását célzó 

program. Remélhetőleg még ebben az 

önkormányzati ciklusban megújulhat  

a Pillangó park, a Rákosmezei tér, a Ve-

zér út környéke, elkezdődhet a Csertő 

park felújításának második üteme és  

a Rákos patak környékének rehabilitá-

ciója is. Ahhoz ugyanis, hogy a zuglóiak 

közösségként élhessenek, közösségi te-

rek is kellenek – tette hozzá Karácsony 

Gergely polgármester.        Potos Rita

A csaknem 79 millió forint önkormányzati forrásból megújuló park-

ban megszűnt a töredezett térkő, a kiálló gyökerek miatti balesetve-

szély, és padokkal, növényekkel, hulladékgyűjtőkkel, kerékpártáro-

lókkal is gazdagodott a közösségi tér.

Újabb közterek újulhatnak meg a Rákosfalva park után

Családi programokkal ünnepelték a legidősebb kerületrészt
Véget ért a Rákosfalva 145. szüle-

tésnapját ünneplő programsoro-

zat. Az Álmos Vezér Gimnázium és 

Általános Iskola udvarán egyebek 

mellett gyerekprogramok és szín-

padi produkciók szórakoztatták  

a résztvevőket.

Óriás társasjátékok, kéz-

műves-foglalkozások 

várták a kicsiket, 

a bátrabbak gyer-

tyát is készíthettek, 

akik pedig kihívá-

sokra vágy-

tak, KRESZ-tudásukat tesztelhették. 

A felnőtteknek és a családoknak 

ingyenes tanácsadással szolgált 

a Családcentrum Alapítvány.  

A programot Tóth Csaba, 

Zugló szocialsta országgyű-

lési képviselője nyitotta meg, 

aki szerint az előző nap átadott, 

felújított Rákosfalva park végre 

méltó Zuglóhoz, az ott élők-

höz. Sokacz Anikó önkormány-

zati képviselő is a fejlesztést 

emelte ki beszédében: azt mond-

ta, hosszú évek óta tartó ígéret va-

lósult meg, ami igazi ajándék az 

ott élőknek. Képviselőtársa, 

Hevér László György pedig 

bejelentette: szeretné, ha 

jövőre Zsivora-emlékév 

lenne Rákosfalván, 

hiszen 2018-ban 

lesz a kerületrész 

alapítója, Zsivora 

György halálának 

135. évfordulója, 

aminek apropóján 

Zsivora-szobrot is ál-

líttatna, sőt tervei kö-

zött szerepel a Zsivora 

park térrekonstrukciója 

is. Továbbá megalapítot-

ta a Sikeres Rákosfalváért 

Mozgalmat, ahová politikai 

meggyőződéstől függetlenül 

várja azokat, akik tenni akar-

nak közösségük fejlődéséért.                    

Potos Rita

Fókusz

Rákosfalván az 1870-es években 

sváb majoros gazdák, vidékről 

érkezők és csendes lakhelyre 

vágyók telepedtek le. Ez a kora-

beli település egykori orvosairól, 

mesterembereiről és sportéletéről 

szóló cserepesházi esten derült 

ki, melynek előadója dr. Kereki 

Erzsébet volt. A háromezres lé-

lekszámú településen a mező-

gazdasági és iparosi tevékenység 

mellett sokan – köztük az előadó 

özvegy dédanyja is – ház- és szo-

bakiadásból éltek. A településen 

pedig, főként nyáron, a jó leve- 

gőre vágyók béreltek ingatlant... 

A szervezők az előadás után leve-

títettek egy az 1970-es évek ele-

jén készült, a lebontás előtt álló 

Rákosfalvát megörökítő amatőr 

filmet. Azon a jelenlévők segítsé-

gével több személyt, épületet és 

utcát is sikerült azonosítani, amit 

feljegyeztek a szervező Samodai 

József Zuglói Helytörténeti Mű-

hely számára.                         (PD)
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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
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

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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Zugló Önkormányzata az úgynevezett 

Sunrise projektben nyert uniós támoga-

tást Törökőr mobilitási fejlesztéséhez. 

A kapott összegből 65 ezer euró, azaz 

csaknem 20 millió forint áll rendelke-

zésre a kivitelezéshez. A beruházás 

megtervezése a MIZUglónk program 

keretében zajlik, az érintett lakosság 

bevonásával. 

– Önkormányzatunknak az a filozófiája, 

hogy minden döntési pontnál megkér-

dezzük a zuglóiakat, és a fejlesztéseket 

velük együtt találjuk ki – mondta Kará-

csony Gergely polgármester a Sunrise 

program második megbeszélésén. – 

Ezeknek a találkozóknak a másik célja, 

hogy mi is minél jobban megtanuljuk  

a közösségi tervezés technikáját. 

Az október 9-i rendezvényen négy já-

tékos munkaállomást állítottak fel  

a szervezők. Az első megbeszéléshez 

hasonlóan ezúttal is kiterítettek egy tér-

képet, amelyen a lakosoknak azt kellett 

berajzolniuk, hogy Törökőr területén 

merre és milyen eszközzel közlekednek 

a leggyakrabban, míg a másik térképen 

színes pontokkal jelölhették meg a prob-

lémás szakaszokat. Az ötletek megvita-

tásában Szabó Rebeka alpolgármester 

is részt vett. Bella Jakab a vasútállomás 

mellé tett rózsaszín ponttal hívta fel  

a figyelmet arra, hogy szükség lenne 

egy vonat–metró, közös csomópontra, 

Szilasi Józsefné pedig a Tábornok utca–

Zászlós utca kereszteződéséhez rakott 

sárga pöttyöt, mert szerinte elkelne ott 

egy fekvőrendőr. Mint mondta, iskola és 

óvoda is van a környéken, az autósok vi-

szont túl gyorsan haladnak. 

– Emellett a vasúti sín Francia úti és 

Mexikói úti oldalára zajvédőfal építését 

javaslom, hogy az ott lakók tudjanak pi-

henni – fejtette ki másik ötletét a Tábor-

nok utcában lakó hölgy.

A közösségi megbeszélés harmadik mun-

kaállomásán kérdőívvel várták az érdek-

lődőket, a negyedik asztalnál pedig egy 

villámjáték keretében próbáltak minél 

több információhoz jutni a szakemberek. 

Szalóki Gabriella itt vetette fel, hogy 

a zuglói vasútállomás környéke nem 

biciklibarát. Úgy véli, egy Bubi-állo-

más és egy lift javítana a helyzeten.

Törökőr, azaz a Hungária körút–Thö-

köly út–Róna utca–Kerepesi út által 

határolt terület fejlesztésének ötleteit 

november végéig még néhány fórumon 

majd jelezhetik a lakók.

A munkálatokról a mizuglonk.hu honla-

pon tájékozódhatnak az érdeklődők, és 

október végétől a Bosnyák téri ZETI-iro-

dában nyíló MIZUglónk-ponton is kap-

hatnak majd információkat. 

Forrai-Kiss Krisztina

A Szent István Király zeneművészeti iskola Columbus utcai nagytermében került sor a második lakossági megbeszélésre Törökőr mobilitási 

fejlesztésével kapcsolatban. A lakók négy játékos munkaállomáson jelezhették a városrésszel kapcsolatos problémáikat, ötleteiket. A Sunrise 

programban részt vevő szakemberektől megtudtuk, a környékbeliek már egy új weboldalon keresztül is közölhetik véleményüket, és hamarosan 

a Bosnyák téri ZETI-irodában is nyílik MIZUglónk-pont.  

MIZUglónk-pont nyílik a ZETI-irodában

Zugló Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít 

a nehéz helyzetben lévő kerületi lakosok szo-

ciális támogatására. A segítség egyik formája 

a télen folyósított időszaki fűtési hozzájáru-

lás, amelyet tavaly csaknem hétszázan vettek 

igénybe, az idén szeptember végig pedig már 

több mint 360 igénylőnek állapították meg  

a támogatást. A képviselő-testület 2015 febru-

árjában alkotta meg Zugló új szociális rendele-

tét, amely egyebek mellett azt is szabályozza, 

hogy mely rászoruló háztartások vehetik igény-

be a téli hónapokban megnövekedett fűtési ki-

adások enyhítését szolgáló időszaki fűtési tá-

mogatást. A segítséget az a zuglói lakcímmel 

rendelkező kérheti, akik öregségi nyugdíjban, 

rokkantsági ellátásban, házastársi pótlékban, 

rehabilitációs ellátásban, rokkantsági jára-

dékban vagy korhatár alatti ellátásban része-

sül, és a jövedelme nem haladja meg a havi 

114 ezer forintot, illetve a háztartás nem kap 

rendszeres lakásfenntartási támogatást.

Az egész időszakra vonatkozó fűtéstámo-

gatási kérelem október 31-ig nyújtható be.  

A támogatási időszak 2017. november 1-jétől 

2018. március 15-ig tart. A jogosultak novem-

berre és decemberre 4000, januárra, valamint 

februárra 6000, míg március első felére 3000 

forint hozzájárulást kapnak. A támogatást ha-

vonta utólag fizetik, amit először december 

elején folyósítanak a rászorulóknak.

Azok a jogosultak sem maradnak ki a tá-

mogatásból, akik október végéig nem adják 

be a kérelmüket, azonban ők csak az igény-

lés benyújtását követő hónaptól számíthatnak  

a fűtési hozzájárulásra.

A kérelmet nyomtatványon lehet beadni, 

amely a Bácskai utca 53. alatti ügyfélszolgála-

ton vehető át, illetve letölthető a zuglo.hu oldal-

ról is. A kérvényhez mellékelni kell a kérelmező  

jövedelemigazolását. Fontos tudnivaló, hogy 

háztartásonként csak egy személy veheti 

igénybe az időszaki fűtéstámogatást.       PaD

Amit a fűtéstámogatásról tudni kell
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– A közösségi oldalon megosztott infor-

mációkból az derül ki, hogy komoly szü-

letésnapi buli lesz október 17-én. (Lap-

zártánk után, de megjelenésünk előtt.)

– Remélhetőleg. Köszönhetően a művész-

barátaimnak, akik nem feledkeztek meg 

a hatvanadik születésnapomról. Az Ódry 

Színpadi bulinak ők lesznek a házigazdái. 

A kiadóm is erre az évfordulóra időzítette 

a második hangos könyvemnek, az „Egy-

más nélkül semmit” címűnek a megjele-

nését. A könyvet Peller Anna, Anger Zsolt 

és Zámbori Soma barátaim előadásában 

hallhatják az érdeklődők. 

– Az ünnepség nem zárul le október 

17-én?

– Október 30-án lesz a bemutatója a pá-

lyafutásomról készült monográfiának, 

melynek a szerzője a hazai irodalomtör-

ténet egyik legnagyobb egyénisége, Vil-

csek Béla. 

– A hatvanadik születésnapjáról be-

szélgetünk, de engedje meg, hogy 

megjegyezzem, nem látszik hat-

vanesztendősnek.

– Az apám mindig azt mondta, „a hatvan 

év már olyan kor, amit meg kell érni”, 

és most, hogy már magam is hatvanesz-

tendős vagyok, igazat kell, hogy adjak 

neki. Innentől kezdve nehéz lesz engem 

fiatal költőnek nevezni. Belül persze nem 

érzem magamat ennyinek, tele vagyok 

energiával, tervekkel, ötletekkel, és ami 

fontos, feladatokkal is bőven el vagyok 

látva. A Parnasszus irodalmi folyóirat 

szerkesztése mellett sorra jelennek meg  

a könyveim, rendszeresen fordítok, há-

rom szervezetnek vagyok az elnöke, ren-

geteg helyre utazom, két éve írásművé-

szetet tanítok a Budapesti Metropolitan 

Egyetemen, és író-olvasó találkozókra 

is járok. Ehhez azonban kondíció is kell, 

éppen ezért rendszeresen mozgok, futok, 

kondizom, teniszezem. Enélkül nem is tu-

dok meglenni. Az életem egy folyamatos 

készenléti állapot, amely csak jó fizikum-

mal bírható. 

– Az ötvenedik születésnapja óta eltelt 

tíz évben számos olyan dolog történt, 

melyre jó visszaemlékezni. Ha ki kelle-

ne emelni valamit, akkor mi lenne az?

– Mindenképpen a 2014-es esztendő. Ab-

ban az évben ugyanis annyi csoda történt 

velem, amit nem lehet elfeledni. Augusz-

tus 20-án szülővárosomban, Tatán dísz-

polgárrá választottak. Majd alig három 

hétre rá, szeptember 17-én szűkebb ha-

zámban, Zuglóban is átvehettem ugyan-

ezt a kitüntető címet. 2014 végén pedig  

a Prima Primissima díjat is megkaptam.

– Húsz éve költözött Zuglóba, és szinte 

az első pillanattól kezdve bekapcsoló-

dott az itteni közéletbe.

– A legelső „zuglói tettem” egy antológia 

megszerkesztése volt „A szív földrajza” 

címmel, melyre a mai napig büszke va-

gyok. Ez ugyanis az egyetlen olyan anto-

lógia, amely a kerülethez kötődő alkotó-

kat fogja össze.

– „A szív földrajzát” pedig komoly szív-

dobbanások kísérték.

– Zuglóval kapcsolatban számtalan kel-

lemes emlékem van, ilyenek a Zuglói 

Könyvnapok, azok közül is kiemelnék 

egyet a 2000-es évek legelejéről, ami-

kor Szabó Magda volt a vendégem az 

Örs vezér terén. A Könyvnapot mára 

felváltotta a Verspiknik a Korong ut-

cában, mely szintén közkedvelt ese-

ménnyé vált. De alapító tagja vagyok 

a helyi művészeket is tömörítő Sze-

retjük Zuglót Egyesületnek, a kerületi 

televízióban pedig éveken át vezettem  

a Zuglói kanapé című műsort.

– Játsszunk el a gondolattal, ha tíz év 

múlva találkoznánk, minek örülne  

a legjobban?

– Elsősorban annak, ha ugyanúgy tud-

nánk beszélgetni egymással, mint az 

ötvenediken és most a hatvanadikon. 

Másrészt szeretnék akkor is motorja 

lenni a helyi közéletnek. Biztos, hogy 

több ősz hajszálam lesz, de szeret-

ném, ha az energiám nem csökkenne.  

És reménykedem, hogy akkor is lesznek 

még művészetbarátok, akik fogékonyak  

a gondolataimra. 

Riersch Tamás

A hatvanéves Turczival hetvenkedtünk
Mintha tegnap lett volna, amikor Turczi István József Attila-díjas és babérkoszorús zuglói költővel az ötvenedik születésnapján beszélgettünk.  

Ami persze nem tegnap, hanem pontosan tíz évvel ezelőtt volt. Így az újabb beszélgetéshez ismét egy jubileum szolgáltatta az alkalmat.
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A székesfőváros törvényhatósága 1927. 

június 20-án az autóbusz-közlekedés 

fejlesztése érdekében 100 új busz be-

szerzését határozta el. Budapest vezeté-

se a járművek tárolását két, egyenként 

50–60 kocsi befogadására alkalmas 

garázsban akarta megoldani. Az egyik 

kocsiszín számára a régi lóversenytér 

területéből a Szabó József utca felőli ré-

szen egy 2300 négyszögölös darabot je-

löltek ki. Az ide építendő forgalmi telep 

tervezésére 1927. szeptember 9-én írták 

ki a pályázatot. Ez később elhamarko-

dott lépésnek bizonyult, ugyanis a kül-

földi garázsmegoldások tanulmányozá-

sa során kiderült, hogy gazdaságosan 

csak a nagy, legalább 120–140 jármű 

befogadására alkalmas tárolók üzemel-

tethetők. Ennek ismeretében a tanács 

elállt a kétgarázsos tervtől, helyette Ist-

vánmezőn egy nagy gépkocsiszín meg-

építése mellett döntött, amely számára 

a területet 8535 négyszögölre bővítette.  

Az újabb tervpályázatot 1928. március 

1-jén hirdették meg. Erre sem érkezett 

kivitelezhető pályamű, ezért a bírálóbi-

zottság 1928. november 29-én úgy hatá-

rozott, hogy megbízás alapján készítteti 

el egy 160–180 kocsi befogadásra alkal-

mas gépkocsiszín tervét. 

Tanulmányút és tervezés

A főváros az építészi tervek elkészítésé-

vel dr. Hültl Dezső műegyetemi tanárt, 

a vasszerkezetű fedélszék megtervezé-

sével dr. Mihailich Győző műegyetemi 

tanárt, az épületgépészeti koncepció 

kidolgozásával pedig Bánó Lászlót és 

fiát, ifjú Bánó László gépészmérnököket 

bízta meg. A munka megkezdése előtt  

a mérnökök Berlinbe és Hamburgba 

utaztak tanulmányútra, majd az ott lá-

tottak alapján vetették papírra terveiket.

Az építkezés Hültl és Mihailich irányítá-

sával 1929. június 25-én kezdődött az új 

Istvánmezei út, Szent Domonkos (ma Chá-

zár András) utca, Thököly út, Szabó József 

utca és Egri utca által határolt területen. 

A munkálatok tizenhét hónapig folytak, 

amelyek befejezésével az egykori bar-

langlakások helyén Európa legnagyobb 

és legmodernebb autóbuszgarázsa 

épült fel. Az építkezés 3,9 millió pen-

gőbe került. A fővárosi buszközlekedés 

első állandó telephelyét 1930. novem-

ber 24-én adták át. (Alsó képünk forrá-

sa: Magyar Építőművészet 1930. 10-11.)

Az építmény

A telep főrészét a 72 méter széles és 

100 méter hosszú, téglalap alakú csar-

nok alkotja, amelynek közbeeső alátá-

masztás nélküli fedélszéke 7200 m2-es.  

A tervező a várható fejlesztésekre gon-

dolva a hangárt úgy alakította ki, hogy 

az oromfal eltávolításával a terem még 

20 méterrel bővíthető legyen. A hangár 

bejárati homlokfalában hét kapu szol-

gált a ki- és behajtásra. A terem végében 

a hibás kocsikat 13 javítóakna várta.  

A létesítmény a végfalak hatalmas 

üvegtábláinak és a nagy felületű felül-

világító ablakoknak köszönhetően nap-

pal rendkívül világos volt.

A csarnok Szabó József utcai homlokza-

tán Bory Jenő szobrászművész öt egész 

alakos alkotását helyezték el, ezek  

a Nőutas, a Kalauz, a Szerelő, a Gépko-

csivezető és a Közrendőr címet viselik. 

Közülük a Közrendőr már nem látható, 

mert azt Rákosi Mátyás utasítására eltá-

volították, aki 1945-től egy ideig a Szabó 

József utcában lakott.

A garázs nyugati oldalán 108 méter 

hosszú, egyemeletes műhelyépület áll. 

Ennek a pincéjében gépházak és raktá-

rak, a földszintjén a kalauzok eligazító 

helyiségei, valamint műhelyek, emele-

tén pedig irodák, személyzeti mosdók 

és öltözők voltak. A műhelyépület köze-

pén egy 23 méter magas torony emelke-

dik ki, ennek legfelső szintjén víztároló 

medencék voltak. A csarnok műhely fe-

lőli oldalára épített kocsiápoló-épületbe 

egy 26 méter hosszú mosóakna és há-

rom vizsgálóakna került. 

A telep főbejárata az Istvánmezei útról 

nyílt. Ennek közelében működött az 

üzemanyagtöltő állomás, amelynek föld 

alatti benzintartályai 240 ezer literesek 

voltak. Az igazgatósági épület a telek ki-

ugró sarkában, a Szent Domonkos utca 

mellett helyezkedett el. Az egész telepet 

műkő mellvédre helyezett kovácsoltvas 

kerítés vette körül. 

Az iparvágány

A növekvő járműparknak egyre na-

gyobb üzemanyagigénye volt. A hajtó-

anyag közúti szállítása megfelelő meny-

nyiségű tartálykocsi hiányában egyre 

nehezebb feladatnak bizonyult. A szak-

emberek látták, hogy az üzemanyagot 

hatékonyan csak vasúton lehetne a for-

galmi telephelyre juttatni, ezért 1943-

ban az üzemanyag szállítására a Szent 

Domonkos utca és a Thököly út érin-

tésével a Keleti pályaudvar felé ipar-

vágányt építettek ki, amelyet egészen  

az 1970-es évekig használtak.

Új szerepben

A garázs a második világháború során 

súlyosan megrongálódott, 70 bomba- és 

tüzérségi találat érte. A telepen mindössze 

kilenc üzemképes autó maradt, amelyeket 

a Vörös Hadsereg lefoglalt. 

Az autóbuszüzem újjáépítése 1947-ben 

kezdődött. A garázs 1948. április 20-án vet-

te fel Récsei Ernő kalauz nevét, aki a má-

sodik világháború alatt zsidó származása 

miatt munkaszolgálatos volt, és a keretle-

génység Ukrajnában kivégezte.

A garázs 1996-ig működött Récsei  

Üzemegység néven, ekkor Belvárosi Autó-

busz Üzemigazgatóságra keresztelték át.

2000-ben a BKV megszüntette a garázst, 

majd eladta a telepet. A műemléki vé-

delem alatt álló épületeket végül felújí-

tották, és bennük 2004-ben nyílt meg  

a Récsei Center Bevásárlóközpont.

Papp Dezső

A budapesti buszközlekedés első állandó telephelye
Az egykori Récsei buszgarázs külföldi tapasztalatok felhasználásával tervezett épületét 1930 őszén adták át, akkor a hangár födémszerkezete 

műszaki szenzációnak számított. A telephelyen 70 éven keresztül tárolták és javították a buszokat. Az ezredfordulón a BKV megszüntette a ga-

rázst. A létesítmény értékesítését követően sorsa bizonytalanná vált, azonban végül felújították, és ma bevásárlóközpontként működik tovább.  
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– Az ötletet az adta, hogy a zuglói civil 

szervezetek nagyon aktívak – mondta 

Dömény Péter, a Zuglói Civil Ház veze-

tője, az új kerületi rádió főszerkesztője.  

– A rádióval nekik szerettünk volna újabb 

platformot biztosítani ahhoz, hogy még 

hatékonyabban megnyilvánulhassanak. 

Ennek érdekében a Zugrádió Egyesület 

– amely ugyanolyan civil szervezet, mint 

a többi kerületi egyesület – tagjai április 

óta a www.zugradio.hu oldalon a nap 24 

órájában közvetítenek. Legtöbbször még 

csak zenét, ám egyre több műsort is hall-

gathatnak az érdeklődők.

– Hogy miért pont rádiót alapítottunk? 

Mert ehhez csak egy szerverre, egy infor-

matikai felügyeletre és kellő zenei anyag-

ra volt szükség. S mert ilyen médium ed-

dig még nem volt a kerületben. A műsorok 

több módon készülnek, van, hogy az adott 

civil szervezet készíti és vágja az anyagot, 

amelyet mi csak leadunk,  legtöbbször 

azonban csak nyersanyagot kapunk, amit 

nekünk kell adássá alakítanunk. Sőt olyan 

is van, hogy csak témát kapunk, amit az-

tán önerőből mi készítünk el.

A Zugrádió közösségi rádióként indult, és 

az első fél év tapasztalatai alapján képes 

közösségi rádióként működni. Ez egy-

részt az erőssége, másrészt a nehézsége is 

a működésnek, hisz a munkát mindenki 

ingyen, önerőből végzi, így viszont nehéz 

állandóságot elvárni a műsorkészítőktől. 

Dömény Péter szerint azonban ennek el-

lenére nyomon követhető a fejlődés. 

– Ma már egy hétre előre tudunk ter-

vezni, az anyagok mindig elkészülnek,  

és egyre több műsorral tudjuk kiszolgálni  

a hallgatóinkat.

A hallgatóság behatárolása lesz a jövő 

egyik feladata. Azaz pontos képet kapni 

arról, hogy kik és hányan hallgatják ezt 

a rádiót. A szerkesztők szerint az érdek-

lődés még legtöbbször a műsort készítő 

civilektől függ, de előbb-utóbb a rádió 

és a műsorok témája is vonzani fogja  

a hallgatókat.                       Riersch Tamás

Megszólalt a kerület: féléves a Zugrádió
Áprilisban kezdte meg működését a Zugrádió, melyet az alapítók nemes egyszerűséggel „Zugló hangjának” 

neveztek el. 
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Október 13-án tanítás nélkül munkanapot tartottak a Neumann János Számítástechnikai Szakkö-

zépiskolában, ahol a tanárok továbbképzéseken vettek részt, és ezalatt több tanterem is megsz-

épült. Köszönhetően először is T-Systems Magyarországnak, mely multicég a társadalmi össze-

fogás jegyében október 13-án 33 helyszínen – kórházakban, iskolákban és játszótereken – közel 

ezer dolgozóval végzett társadalmi munkát. Az óriásvállalatnak nagyon jó a kapcsolata a zuglói 

középiskolával, melynek diákjai a szakmai gyakorlatukat is a T-Systemsnél végzik, így került 

képbe az iskola állapota, melyre, valljuk be, ráfért egy kis csinosítás. A telekommunikációs szak-

emberek október 13-án a kémiatermet, a konditermet, illetve egy vetítőtermet varázsoltak újjá. 

Az akcióhoz szülők is csatlakoztak, akik ezen a tanításmentes napon két tantermet festettek ki. 

Ebbe a munkába a diákok is bekapcsolódtak.                                    (riersch)

Közösségépítés a Neumannban

Újraéledt a hagyomány

Egy év szünet után ismt megrendezte a Stafétacsi elnevezésű játékos kerületi matematikaver-

senyt a Móra. A vetélkedőt a 90-es évek közepén egy zuglói pedagógus, Terényi Péter találta ki, 

aki azt szerette volna elérni, hogy a gyerekek ne a megszokott tantermi körülmények között, 

hanem speciális, játékos formában oldjanak meg matematikai, logikai feladatokat. A speciális 

körülmények között minimum egy számítógépes és egy tornatermi feladatmegoldás értendő.  

Az idei rendezvényre tíz iskola diákjai neveztek, a résztvevők pedig hagyományosan a 3-4-5. év-

folyamon – külön a lányok és a fiúk – mérték össze a tudásukat. A harmadik évfolyamon Oláh Esz-

ter (Németh Imre Általános Iskola) és Csombordi-Tóth Máté (Herman Ottó), a negyediken Szamecz 

Róza (Németh Imre) és Szuják Ábel (Herman Ottó), míg az ötödiken Becsák Dorina (Kaffka Margit) 

és Pecsenka Barnabás (Móra Ferenc) bizonyultak a legjobbnak.            RT

Hagyományos őszi családi napot 

tartottak a Jókai Mór Általános 

Iskolában, ahol ezúttal az egész-

séges életmód volt napirenden. 

Az iskola tantestületének tagjai 

ennek megfelelően sok sportprog-

ramot, népi játékokat, illetve élet-

mentési gyakorlatot és egészséges 

életek bemutatóját szerveztek  

a diákoknak. Az október 7-i csa-

ládi nap pedig remek alkalmat 

kínált arra, hogy a Róna utcai in-

tézmény új műfüves pályáját is 

hivatalosan átadják. 

– Öröm, hogy ezt a pályát is sikerült 

megépíttetni – mondta Szabó Rebeka 

alpolgármester –, amely hármas össze-

fogásból valósulhatott meg. Egyrészt 

kellett hozzá az iskola kezdeményező-

készsége, az önkormányzat több millió 

forintos hozzájárulása és az MLSZ ru-

galmassága, hogy ez a pálya elférhes-

sen az iskolaudvaron.

A Magyar Labdarúgó Szövetség leg-

újabb pályaépítési programja is szab-

ványméretű – vagy 40x20, vagy pedig 

24x12 méteres –, műfüves, palánkkal 

körbevett pályák építéséről szólt, ám 

a Jókaiban még a kisebb, grundméretű 

pályához is fákat kellett volna kivágni, 

amit sem az intézmény vezetése, sem 

pedig az önkormányzat nem akart.  

Az MLSZ azonban valóban rugalmas 

volt, és belement, hogy a zuglói isko-

lában két méterrel rövidebb, 22x12 

méteres pálya épülhessen. Így a gye-

rekek is jól jártak, illetve a pályának 

árnyékot adó fák is megmaradtak.  

Az új pályát 70%-ban az MLSZ, 30%-ban 

pedig az önkormányzat finanszírozta. 

Az október 7-i pályaavató ünnepségen 

az iskola nyolcadikos diákjai játszottak 

egy futballmeccset a szülők és tanárok 

csapata ellen. Az első derbit 11-6-ra  

a felnőttek nyerték, de a diákok ígérték, 

hogy az új pályán visszavágnak majd 

ezért a vereségért.          

Riersch Tamás

Kizöldült a Jókai is

Hetven gyerek és tizenkét felnőtt 

vett részt az idei zuglói bábfeszti-

válon. A rendezvényre Tokodról, 

Kunszentmártonról és Nyergesúj-

faluról is érkeztek fellépők. 

A XIV. Zuglói bábfesztiválon három csa-

pat képviselte a kerületet. A Zuglói Ci-

vil Házban színpadra léptek a Hunyadi 

János Általános Iskola, a Meseház és  

a Pöttöm Park Óvoda kis bábosai is.  

A rendezényt Szabó Rebeka alpolgármes-

ter nyitotta meg, aki maga is bábozott.

– A nagyszüleimnek volt több marionett- 

figurájuk, amelyekkel a mamámék há-

rom cicájának tartottunk előadásokat – 

mesélte a gyerekeknek Szabó Rebeka. 

A Pöttöm Park ovisai ezúttal nem hagyo-

mányos bábokkal készültek, hanem fejre 

rakható, filcből készült kúpbábokkal, és 

emiatt nehéz dolguk volt – magyaráz-

ta Koloszár Gyöngyi, akinek kis csapata 

most szerepelt másodszor közönség előtt. 

Az immár hagyományos zuglói fesztivál 

ötlete Molnárné Pataki Mártától, a Hu-

nyadi iskola pedagógusától származik. 

Kezdeményezésével az általa alapított 

Mesejátszók Bábcsoportnak és a zuglói 

bábozó gyerekeknek akart bemutatkozá-

si lehetőséget biztosítani. Az előadásokat 

nem rangsorolták, de ajándékot minden 

fellépő és felkészítő tanár kapott Hajdu 

Flórián alpolgármestertől.             

 Forrai

Gyöngyszemeket kerestek a bábfesztiválon

Oktatás, nevelés
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest 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.).

DIÁKÖSZTÖNDÍJ-FELHÍVÁS

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata támoga-
tásával egyéni kérelem útján  támogatni - ösztöndíjjal segíteni - kívánja, azokat a zuglói lakcím-
mel rendelkező és/ vagy zuglói általános vagy középiskolában tanuló kimagasló tehetségű és 
kreativitású fiatalokat, akiknek a szakmai fejlődéséhez, értékteremtő munkájának elősegítéséhez 
támogatásra van szükségük. 

A felhívás teljes szövege 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./
Beadási határidő: 2016. november 18. (kedd) 

A kérelem 1 eredeti példánya zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes 
postai úton a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1145 Budapest, Pétervárad u. 2 címre megküldhető.            

További információ  a 872-9-296-os telefonszámon vagy az info@zugloiakegymasert.hu  
oldalon kérhető.

Eredményes pályázást kívánunk!                            Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – Ön-
rész-támogatás – 2017. címen pályázatot ír ki.

A támogatást kizárólag azon örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint 
fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló kerületi épületek tulajdonosai, jogszerű használó 
igényelhetik, akik Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt „Építészeti Örökségvédelmi Támo-
gatás 2017” pályázaton indulnak.
A támogatás célja az örökségvédelem alatt álló kerületi épületek védettséget megalapozó értékei 
felújításának, helyreállításának elősegítése.
A támogatás kizárólag Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt „Építészeti Örökségvédelmi 
Támogatás 2017” pályázat önrészének biztosítására igényelhető.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mértéke 
nem haladhatja meg Budapest Főváros Önkormányzatához benyújtandó pályázatban vállalt ön-
rész 50 %-át, és legfeljebb 3.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 6 millió Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. december 1. 11:30 óra.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati kiírással 
kapcsolatban Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja 
konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefonszámon, illetve 
személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.30, pén-
tek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk meg-
menteni ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Tisztelettel:
Karácsony Gergely

                                                    polgármester

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, 
kiírja a 2018. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni  kívánó fiatalok ( „B” 
típusú pályázat) számára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7.
Az „A” és „B” típusú pályázati felhívások teljes terjedelmükben megtalálhatóak a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján (ügyfélszolgálatán), illetve letölthetők a www.zuglo.hu és a www.zugloila-
pok.hu weboldalakról.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth Andrea szociális csoport vezetőjénél.
Tel.: 872-91-34, e- mail: horvath.andrea@zuglo.hu
Budapest, 2017. október 2.

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi 
pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rá-
szoruló háztartás a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezonban 
történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 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 lakásfenntartási támogatásban.

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

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.
A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. napjáig nyújtható be az arra rendsze-
resített formanyomtatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  határidőben be-
nyújtott 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 támogatásra 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 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – 2017. 
címen pályázatot ír ki a helyi (kerületi) területi és egyedi védelem alatt álló épület védettséget 
megalapozó értékeinek felújítására, helyreállítására.
A Helyi értékvédelmi támogatás – 2017. pályázaton kizárólag a településkép védelméről szóló 
38/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott, helyi területi és 
egyedi védelem alatt álló épületek tulajdonosai, közös képviselői indulhatnak.

A támogatás célja a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújításának, helyreállí-
tásának elősegítése (eredeti részek felújítása, helyreállítása). Ilyen építési munkák többek között:
- homlokzati, településképi meghatározó részek (mint tejes homlokzati felület, külső nyílászárók, 
korlátok, tető, előtető, kerítés) felújítása, helyreállítása;
- az épület megjelenését rontó épülettartozékok, berendezések (reklámok, gépészeti berendezé-
sek és vezetékek) megszüntetése, áthelyezése;
- belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépítészeti értékek (kapualj, lépcsőház, szobor, 
relief, csobogó, előkert) felújítása, helyreállítása.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
A támogatást kizárólag a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújítására, helyreál-
lítására lehet felhasználni. A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elen-
gedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák, továbbá tervezés, tervezői mű-
vezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mértéke 
nem haladhatja meg a tervezett építési tevékenység kivitelezési költségének 50 %-át, és legfel-
jebb 2.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 17 millió Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. december 1. 11:30 óra.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati ki-
írással kapcsolatban Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefon-
számon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 
és 12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk meg-
menteni ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Tisztelettel:         Karácsony Gergely
                                                    polgármester
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A közterületen a gallyazás, a faápolási 

munkák mellett az avar összegyűjtésé-

vel foglalkoznak legtöbbet a szakembe-

rek. A lehullott leveleket azonban nem 

mindig szállítják el, azokat a cserjék, 

évelők tövére húzzák, úgy védik a nö-

vényeket a fagytól. Megyeri Szabolcs,  

a kerület főkertésze azt mondta, hogy 

az avar nem ellenség, még akkor sem, 

ha a parkokban felhasznált lehullott 

lomb miatt sokan úgy gondolják, rende-

zetlen a terület. Arra is felhívta a figyel-

met, hogy így nemcsak a növényeket 

óvják meg a hidegtől, de a sünök is átte-

lelnek alatta. Egyébként többek között 

a föld és a faforgács is alkalmas a bok-

rok, virágok tövének betakarására. Azt 

pedig mindenkinek tudnia kell, hogy 

zöldhulladékot nem lehet lerakni a köz-

területeken, hanem zsákokba gyűjtve  

a ház elé kell helyezni. 

Zuglóban számos virágoskert van a lakóte-

lepek épületei között, Vasvári Edit évek óta 

gondozza az egyik Ond vezér parki részt. 

Az egyébként is sokat kertészkedő asszony 

ősszel még több időt tölt a növények között, 

főként az avarral foglalkozik, amelynek 

egy része a komposztba kerül, a többi pe-

dig a bokrok, virágok tövéhez, ahová a rég-

óta forgatott komposztból is tesz, hogy az 

eső, hó bemoshassa a gyökerekhez a táp- 

anyagot. A szezonális feladatok közé tar-

tozik még az elvirágzott, elszáradt részek 

visszavágása, az metszés és az átültetés is. 

Vannak, akik ősszel lemosópermetezéssel 

védekeznek a kártevők ellen, sokan azon-

ban csak tavasszal ejtik meg a permetezést. 

Nemcsak a parkokban, kertekben kell 

ügyelni a teleltetésre, mert a szobanövé-

nyek vagy a lakásokba télire felvitt virá-

gok gondozása is változtatást igényel: ke-

vesebb vízre és tápoldatra van szükségük. 

Potos Rita

Ősszel több munkát ad a kert
Az őszi kertgondozás, a téli nyugalmi időszakra való felkészítés egyik legfőbb feladata a lehullott lomb összegyűjtése, de sok munkát ad a bokrok, 

fák, virágok ápolása is. A dísznövényekről való gondoskodás mellett – a kora tavaszi fejlődés reményében – októberben és novemberben elvethetők 

a haszonnövények (például petrezselyem, spenót, sóska) magjai.

Zöld Zugló

A férfiak marhapörköltöt főztek, 

az anyukák jógáztak, a gyerekek 

pedig drámajátékokat tanultak, 

gesztenyebábokat és só-liszt gyur-

ma figurákat készítettek, valamint 

a komposztálás fortélyait is meg-

ismerték a ZUGkert őszi ünnepén.

Négy évvel ezelőtt nyílt meg a Zsálya ut-

cánál Zugló első közösségi kertje. A le-

kerített részen két intézménynek és 62 

kerületi lakosnak van egy-egy, tíz négy-

zetméteres parcellája, amelyet kedve 

szerint művelhet. 

– Egyelőre nem tudjuk, hol lesz a követ-

kező helyszín, de akik szeretnének kis-

kertet, mindenképpen jelentkezzenek 

– mondta Honyek-Bartha Szilvia, a ZUG 

Közösségi Kertekért Egyesület elnöke. – 

Egyelőre ugyan várólista van, de évente 

körülbelül 15 parcella cserél gazdát. 

A közösségi kert jelenlegi tagjai minden 

ősszel megszervezik a batyus összejö-

vetelt, amelyre ezúttal Hajdu Flórián al-

polgármester is kilátogatott. A közössé-

gi kert év közben a nagyközönség előtt 

zárva van, de ilyenkor bárki körbejár-

hatja. Az idei programra néhány lel-

kes tag egy különlegességgel is készült: 

ZugKonyha címmel összeállítottak egy 

füzetet, amelyben a kertjükben termett 

zöldségekből, fűszernövényekből főzött 

ételeik receptjei olvashatók.

FKK

Négyéves a kerület első közösségi kertje
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A fogászati szűrőprogram ötletét dr. Var-

ga Péter önkormányzati képviselő vitte 

a kerület egészségügyi bizottsága elé.  

Mint mondta, az évenkénti iskolai fogá-

szati vizsgálat legtöbbször csak a szabad 

szemmel jól látható eltérésekre, illetve  

a szuvasodások kezelésére terjed ki. 

– A rejtett problémákat, mint például  

a csírahiány, állkapocs-deformitás, rit-

kán fedezik fel, később is felhasználható 

röntgen pedig alig készül – magyarázta 

dr. Varga Péter, az egészségügyi bizott-

ság elnöke. – Az új szűrőprogram során 

minden 11 éves, zuglói lakóhellyel ren-

delkező vagy itt tanuló diák fogazatáról 

csinálnak egy CD-n archivált digitális 

panorámaröntgent, a gyerekeket pedig 

kezelési javaslattal látják el. Eddig ilyet 

Budapesten csak két helyen végeztek 

OEP-finanszírozással. 

A vizsgálatok elvégzésével – egy meghí-

vásos tender győzteseként – a Budapest 

Dentcare Kft.-t bízta meg az önkormány-

zat. Dr. Juhász Gabriella lapunknak kifej-

tette, azért a 11 éveseket szűrik, mert ilyen-

kor zajlik a fogváltás, így ez a korosztály  

a legideálisabb egy későbbi fogszabályo-

zás megtervezéséhez. Ráadásul a gyer-

mekkori, fogazatot ért balesetek következ-

ményei is jól láthatók már ilyenkor.

– Az eddigi vizsgálatok alapján az  

a tapasztalatunk, hogy nagyon ke-

vés olyan gyermek van, akinek nincs 

szüksége semmilyen kezelésre. A leg-

több tanulónak enyhe kereszthara-

pása, foghiánya vagy -torlódása van, 

súlyos fogazati szabálytalanságok  

a diákok felénél láthatók – részletez-

te dr. Juhász Gabriella. – Az általános 

szájhigiénia és a fogak állapota vi-

szont egészen jó. 

A szűrőprogram szeptemberben kez-

dődött és 2018 májusáig tart. A gyere-

keket az érintett iskolákkal előzetesen 

egyeztetett időpontban – péntekenként 

–  pedagógusok kísérik el a rendelőbe. 

A zuglói tanulók vizsgálatának költségét 

az önkormányzat állja. 

Szervezett fogászati szűrőprogramot indított Zugló Önkormányzata a 11 éves gyermekek számára.  A cél-

zott vizsgálat – amely egy digitális panorámaröntgent foglal magában – 800 kerületi tanulót érint.  

Minden második diáknak szüksége van fogszabályozásra

Különleges módon ünnepelte idén 

a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetsége a fehér bot 

világnapját. Ungár Imre vak zon-

goraművész halálának 45. évfor-

dulója alkalmából emlékkoncertet 

szerveztek, ahol Braille-emlékér-

meket is adományoztak azoknak, 

akik a látássérültek érdekében ki-

emelkedő munkát végeztek. 

Az ENSZ 1969-ben nyilvánította október 

15-ét a fehér bot világnapjává, amelynek 

célja, hogy felhívja a figyelmet a vakok 

és gyengénlátók különleges helyzetére.  

– Mi azt szeretnénk, hogy a társadalom 

ne csak azt lássa, a vakok állandó se-

gítségre szorulnak, hanem azt is, hogy 

milyen komoly eredményeket érnek el 

látássérülten is – mondta dr. Nagy Sán-

dor, az MVGYOSZ elnöke. – A világnap 

megünneplését ezért kötöttük egybe 

Ungár Imre zeneakadémiai emlékkon-

certjével. A zongoraművész egykor  

a Zeneakadémia tanára és a vakok szö-

vetségének alelnöke volt, és ékes bi-

zonyítéka annak, hogy vakon is lehet 

teljes életet élni, valamint művészi érté-

keket közvetíteni.

A legfrissebb felmérések szerint Ma-

gyarországon 82 ezer látássérült él, 

közülük csaknem 10 ezren teljesen va-

kok. A látássérültek érdekében végzett 

kiemelkedő munka elismeréseként az 

MVGYOSZ elnöksége kitüntetést ala-

pított. A Louis Braille-emlékéremből 

– amely színezüstből készül – évente ötöt 

lehet kiadni. Idén hárman kapták meg.  

Mogyorósi Istvánné, a Vakok és Gyen-

génlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Egyesületének önkéntese, Markó Sándor, 

aki 1995-től tagja a Vakok és Gyengénlátók 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezeté-

nek, valamint Temmel Márta, a Hermina 

úti Vakok Állami Intézetének egykori pe-

dagógusa. A kilencgyermekes családból 

származó asszony egy öröklődő geneti-

kai betegség következtében négy testvé-

rével együtt gyengénlátónak született,  

később pedig teljesen megvakult.

– Szerencsére sem a nővéreim, sem az 

én gyermekeim nem örökölték a beteg-

séget. Mindkét fiam és az öt unokám is 

teljesen egészséges – mesélte Temmel 

Márta, aki nemcsak tanulmányait vé-

gezte a vakok intézetében, de 1980-tól 

– 2016-os nyugdíjazásáig – pedagógus-

ként is ott dolgozott. Fizetett munkája 

mellett részt vállalt az MVGYOSZ fel-

adataiból, és sokáig a pest megyei szer-

vezet elnöke volt.

– Mindez az én életemet gazdagította, 

mert mindig örültem, ha tudtam va-

lakinek segíteni. Soha nem mondtam 

nemet, ha megkértek valamire – val-

lotta be Temmel Márta, aki jelenleg is 

számos bizottság munkáját segíti. Dol-

gozik például a Vakok és Gyengénlátók 

Hermina Egyesületénél, évek óta egyik 

előkészítője és zsűritagja a Dr. Bánó 

Miklós Braille írás-olvasás vetélkedő-

nek, és részt vesz a hamarosan megje-

lenő, Braille-oktatást segítő könyv ösz-

szeállításában is.

Az oldalt összeállította: 

Forrai-Kiss Krisztina

Vakon is lehet teljes életet élni

A fehér bot története

James Biggs angliai fotós egy baleset következtében megvakult. Azért, hogy hely-

zetére felhívja a környezetében tartózkodók figyelmét, sétapálcáját fehérre festet-

te. 1930-ban, az illinoisi Lions Club akkori elnöke, George A. Bonham ültette át  

a gyakorlaba az ötletet, amelyet hamarosan az Egyesült Államok más Lions Clubjai 

is átvettek. Sokan Guilly d’Herbemont nevéhez kötik a segédeszköz megjelenését, 

ám valójában a francia grófnő csak importálta az ötletet, és 5000 darab fehér botot 

adományozott a Párizsban élő vakoknak. 1938-ban a fehér sétapálca híre eljutott 

Svájcba, ahol törvénybe foglalva tudatosították annak jelentőségét. Fokozatosan 

terjedt el az egész világon. Dr. Richard Hoover, a NASA tudósa a második világhá-

ború után dolgozta ki a fehér bot használatának hatékonyabb technikáját. 
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Szakmai összefogás a biofű ellen
 Egy férfit állítottak elő a rend- 

őrök a kerületi kapitányságra, mert 

azzal gyanúsították, hogy a Thö-

köly út–Titel utca–Bácskai utca– 

Csantavér utca környékén több 

embertől is pénzt kért arra hivat-

kozva, hogy lerobbant az autója, 

amit szervizbe kell vinnie, illetve, 

hogy buszjegyet szeretne vásá-

rolni. Igazoltatása és ruházatának 

átvizsgálása során a zsebéből egy 

fogyatékkal élő ember igazolványa 

került elő, melyet a férfi találhatott, 

s amellyel többször is visszaél-

hetett. Ez utóbbit bizonyítja, hogy 

a gyanúsított az igazolvány érvé-

nyességi idejét tollal átjavította.

 A térfigyelő kamera segítsé-

gével két gyanús személyre figyel-

tek fel a rendőrök a Pillangó utca 

környékén. A körzeti megbízottak 

szemtanúi voltak, amint az egyik 

gyanús személy kinyit egy étterem 

gazdasági bejáratánál várakozó 

személygépkocsit, és abból kivesz 

valamit. Ezalatt a társa az út túlol-

dalán állt, és figyelt. A gépkocsit 

kinyitó férfi a társa jelzésére hagyta 

abba az autó átkutatását, mert az 

őr mozgást érzékelt az étterem fe-

lől. A két férfi egy közeli panzióban 

bérelt szobát, ahol az egyiküket az 

épületből kifelé jövet igazoltatták  

a rendőrök, és nála megtalálták az 

autóból ellopott telefon memória-

kártyáját, a másikat pedig a hotel-

szobájában ellenőrizték, és a helyi-

ség szemetesében a szétszedett 

telefonra is rábukkantak.

 Egy férfi próbált meg tiltott 

táplálékkiegészítő szert kérni az 

egyik zuglói sportüzletben, amit 

az ott dolgozó eladó megtagadott.  

A férfi ekkor egy fegyverrel vagy 

annak utánzatával fenyegette meg 

őt, és követelni kezdte a szert, ám 

az eladó nem ijedt meg, hanem  

a fegyveres kezét felnyomva a férfit 

nemes egyszerűséggel kitessékel-

te az üzletből. A fegyver a dulako-

dás közben kiesett a férfi kezéből, 

amelyet az egyik tanú gyorsan be-

vitt az üzletbe. A férfi ezt követően 

elmenekült, de a rendőröknek si-

került őt azonosítaniuk, és néhány 

órán belül elfogniuk.

Bűnügy

– Nagy a céltalanság a tizenéves gyer-

mekek körében – mondta Sokacz Ani-

kó, a zuglói Kábítószer Egyeztető Fó-

rum elnöke –, azért plázáznak, és azért 

tömörülnek bandákba, hogy megpró-

bálják ellensúlyozni a tanácstalansá-

gukat. Ha a szülők nem figyelnek fel a 

jelekre, akkor könnyen előfordul, hogy 

a fiatalt behálózzák.

Hogy milyen jelekre kell felfigyel-

nünk? Például hogy a gyerek nem 

őszinte velünk, sőt kerüli a kommuni-

kációt a szülőkkel, el-eltűnnek dolgok 

otthonról, a gyermek olyan eszkö-

zöktől válik meg, amelyek korábban 

fontosak voltak számára, az iskolából 

hirtelen teljesítményromlást vagy ma-

gatartászavarokat jeleznek.

– Sokszor a legnagyobb probléma, hogy 

a szülők nem mernek segítséget kérni 

– tette hozzá Tompa Györgyi pszicho-

lógus. – Mert félnek, kiderül, hogy gon-

dok vannak a családban. A legtöbb gye-

rek vagy fiatal azért keres „megoldást” 

magának, mert otthon nem kap elég 

figyelmet, törődést és szeretetet. 

A szakember szerint a háttérben az is 

ott van, hogy a mai fiatalok többségé-

nek állandóan extrém ingerekre van 

szüksége. És ahhoz, hogy ezt megkap-

ják, még kockázatot is képesek, sőt 

akarnak is vállalni. Kockázatokból pe-

dig az internet és a kortárs csoportok 

révén bőven el vannak látva.

– Az új típusú szerek megjelenésével 

és széles körű elterjedésével nem nő 

automatikusan a segítségkérők száma 

– mondta Nyíri Noémi, a Tiszta Jövőért 

Közhasznú Alapítvány szakmai vezető-

je. – Ugyanakkor ez nem mondható el  

a fiatalkorúak vonatkozá-

sában, az ő esetükben  

a szülők egyre gyakrabban keresik 

meg alapítványunkat. A függőség ki-

alakulásának egy jól leírható folya-

mata van, ezért a többség sokára vagy 

egyáltalán nem kér segítséget. Hiába 

tűnne ez logikus lépésnek, elég csak 

az alkoholizmus problémájára tekin-

teni, vajon hány olyan család él, ahol 

a szenvedélybeteg családtag sosem kér 

segítséget. A segítségkérés és -nyúj-

tás útja azonban egy összetett és időt 

igénylő folyamat. 

A szakemberek szerint a „varázsdo-

hány” az olcsóságának köszönhetően 

a marihuánát követően ma már a má-

sodik leggyakrabban használt szer Ma-

gyarországon. 

– A munkánk során magunk is sok 

fecskendőt találunk a Francia úton,  

a garázssor mögött vagy éppen a Pil-

langó park bokrosabb részein, ami 

bizonyítja, hogy a Hős 

utca hatása a ke-

rületet is eléri. 

Ugyanakkor az is 

biztos, hogy csak 

s z a n k c i ó k k a l 

nem lehet elejét 

venni a 

p r o b l é -

máknak. Ezek hátterében számtalan 

egyéni, családi és társadalmi probléma 

áll, amelyekkel fontos lenne foglalkoz-

ni. Ezek hiányában a beavatkozások 

hatékonysága megkérdőjelezhető. 

Jó példa is van a kerületben. A Dürer 

Kertben ugyanis már három éve mű-

ködik a biztonságosabb szórakozást tá-

mogató program, amelynek keretében 

az alapítvány munkatársai megelőző 

és segítő feladatokat látnak el a na-

gyobb létszámú rendezvényeken.

– Hogy mit tehetünk a problémával 

szemben? – tette fel a kérdést a KEF 

elnöke. –  Leginkább azt, hogy a pre-

venciót erősítjük. A KEF is ezért ala-

kult meg 2015-ben. Megpróbálunk 

minden olyan szervezetet támogatni, 

amely hatékony lehet ebben az össze-

fogásban, illetve a rendezvényeinkkel 

megpróbálunk minél több fiatal elérni.

Ha valaki azt tapasztalja, hogy a kör-

nyezetében lévő fiatal droggal, pszi-

choaktív, hallucinogén anyaggal 

kerülhetett kapcsolatba,  

a KEF honlapján (www.

zugloikef.hu) több 

olyan szerveze-

tet talál, amely-

től segítséget 

k é r h e t .

Riersch 

Tamás

A közelmúltban a „varázsdohány” néven ismert pszichoaktív anyag terjesztőit fogták el a zuglói rendőrök.  

Az eset ismételten a drogfogyasztás elterjedésére figyelmeztet, ami ellen egyre szélesebb az összefogás.
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FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

PEDIKŰR az ÖN OTTHONÁBAN kényelmesen! Házhoz 
megyek! Árkád Örs Vezér környéke. Tel: 06-70-656-33-34

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, órá-
kat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, köny-
veket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi pénzt, 
kitüntetést, szobrokat, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, 
értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat, 
stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, email: herendi77@
gmail.com

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.

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

ARANY, EZÜST, borostyán,festmény, bútor, szobrok 
és régi pénzek FELVÁSÁRLÁSA azonnal, készpénzben. 
Teljes körű ügyintézés üzletünkben vagy akár önnél teljes 
diszkréció. Cím: Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 
06-70-884-40-84.

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 
átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálá-
sa. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Gyermek-és családi soroza-
tokból októberben és novemberben 10% ENGEDMÉNY 
+ ajándék album. Bejelentkezés: 36-31-170.  Tarjánfotó, 
1145 Thököly út 150.

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.

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

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

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

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

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 terápia. 
XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyógyítok. 
Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Egyéb

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. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. 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. (Fo-
garasi 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, ga-
ranciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-20-
9344-874

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

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 

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel: 06-30-447-3603

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.

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

Zuglói SZŐNYI ÚTI LAKÁS ELADÓ! WANTED! Keresem 
újdonsült gazdámat, aki szeretettel ápolna, gondozna, csi-
nosítana engem. Cserébe mit adok: vagyok egy gyönyörű, 
bűbájosan fiatalos, kedves, azonnal beköltözhető 2006-
ban épült lakóparki lakás, 40 nm-es II. emeleti, 1,5 szobás, 
cuki amerikai konyhával. Van még hozzám egy klassz te-
rem garázs, tárolóval. Környék csendes, jó infrastruktúra, 
közös költség 13.000 Ft-házközponti fűtés, egyedi mérés-
sel. I.á: 24.900.000. Érdeklődni SMS- BEN: 30-515-9719.

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

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… 
szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓ minden megrendeléshez! 

Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489, 
06-20-341-0043 

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

XIV. kerület Szatmár utca 4. szám alatt 
arany-ezüst ékszerek és régi zseb-karóra 
felvásárlás. Antik tárgyak felvásárlása. Tel: 

06-20-510-22-98.

Antik és régi tárgyakat, bútorokat, festmé-
nyeket, régi pénzeket- papírt is, kitünteté-

seket, borostyánt, ezüst-és arany tárgyakat, 
különösen magas áron, porcelánt, dísz-
tárgyakat, csillárokat, zongora, pianínó, 
régi órákat, karórákat, hagyatékot, stb. 

készpénzért magas áron felvásárol Thököly 
út 114./B. szám alatti galéria, Amerikai út 

közelében. Tel: 06-70-425-56-69.

A DélUtán Alapítvány sürgősen keres 
telefonos támaszadó munkára 28 év feletti, 
érett személyiségű önkénteseket, akik az 
ingyenes képzést követően vállalnak havi

 8-10 óra esti elfoglaltságot, valamint 
alapfokú internet és okostelefon 

oktatására önkénteseket, akik a Ráday 
utcában, munkanapokon 9 és 17 óra között 

vagy szombaton vállalják a tanítást.  
Jelentkezés: 21-71-821 vagy info@delutan.hu

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
(LAKÁS OSZTÁLY)

munkakör betöltésére

Feladatok:
• A Lakás Osztály számlázási feladataihoz kapcsolódó adminisztráció ellátása.
• Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér-, közüzemi- illetve fűtés számláinak havi szintű karbantar- 
   tása, kiküldés előtti felülvizsgálata.
• Adatrögzítés, adatellenőrzés, a számlázást érintő adatszolgáltatás az elektronikus nyilvántartási rendszerből,  
   igazolások kiállítása.
• Az elidegenített lakásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés: egyösszegű végtörlesztés igazolások előkészí- 
   tése, jelzálogjog és elidegenítési tilalom feloldásának előkészítése a végtörlesztett lakásingatlanok tekintetében.
Alkalmazási feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi,  
   szakképzettség
• A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgaz- 
   dasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi, szakképzettség
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeretek
• Hasonló területen és/vagy közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Precizitás, pontosság
• Megbízhatóság
• Elemzőkészség
Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a megpályázott  
   pozíció feltüntetésével
• Motivációs levél
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban  
   végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás  
  céljából átadjuk

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 5.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja részére, zárt 
borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző (Lakás Osztály) 
pályázat”; vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. - zárt 
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző (Lakás Osztály) pályázat”; vagy
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és 
dokumentumok feltöltésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36 1 872 9312-es tele-
fonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre 
kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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– Már korábban is voltak külső hely-

színeink – mondta Zsoldos Péter 

klubelnök –, hisz a vízilabdázóink a 

Komjádiban és a Hajósban edzettek, a ka-

jakosok és kenusok bázisa pedig mindig is  

a Népszigeten volt. 

Ezúttal azonban újabb szakosztályok 

csatlakoztak hozzájuk. Budán ugyanis  

a Ménesi úton – a volt államigazgatási 

főiskola területén – a kerékpárosok, az 

atléták, a kézilabdázók és a vízilabdázók 

is új csoportokat indítottak. 

– Nagyon fontos, hogy ezzel nem a Zug-

lóhoz való kötődésünket kívánjuk csök-

kenteni, hanem mindössze arról van szó, 

hogy szeretnénk növelni a klub ismertsé-

gét, illetve minél nagyobb merítési lehető-

séget szeretnénk teremteni magunknak. 

Zsoldos Péter szerint a fenti folyamat 

hozzátartozik ahhoz a szemléletvál-

táshoz, melyen a klub mostanában ke-

resztülmegy. 

– Több sportágban is megpróbálunk 

elébe menni az igényeknek, azaz nem 

várjuk meg, hogy a gyerekek maguktól 

keressenek meg bennünket, hanem ki-

megyünk az iskolákba, és megpróbáljuk 

a sportágakat ott megalapozni.

Ilyen kezdeményezésnek tűnik a karate 

beemelése a klub kínálatába. Ezt a sport-

ágat ugyanis iskolai körülmények között 

is lehet űzni. De hasonló lépésre készül 

a nemzetközi hírű dzsúdószakosztály is, 

amely már megkereste a zuglói iskolákat, 

hogy a cselgáncsoktatást a tananyag ré-

szévé tegye. 

– A klub jelenlegi létszáma 1300 és 

1500 fő között mozog. A nagy különb-

ség abból adódik, hogy mi elsősorban 

utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk, 

ezért sok versenyzőnk a felnőttkorba 

lépve más egyesületben folytatja pá-

lyafutását. Tagságunk jelentős része 

igazolt sportoló, akik ma már 14 szak-

osztályban érnek el jó eredményeket. 

A repertoárunkat  is növelni kíván-

juk, az egyik kiszemelt sportág a vívás 

lenne, melyet hamarosan szeretnénk 

majd elindítani. 

A zuglói klubban folyó munka minőségét 

pedig legjobban a sportolók eredményei 

bizonyítják. A KSI-s versenyzők ebben 

az esztendőben még a korábbi éveknél 

is eredményesebbek voltak a világverse-

nyeken. Az eddig eltelt 9 és fél hónapban 

ugyanis már 46 érmet szereztek a fel-

nőtt- és korosztályos világversenyeken, 

mely szám az év végére akár ötven fölé  

is emelkedhet.                

Riersch Tamás

Növelte a bázisát a KSI
Az idén 54 esztendős zuglói sportegyesület szeretne lépést tartani  

a kor követelményeivel, ennek érdekében az elmúlt másfél évben sokat 

változtatott a klub imázsán, működésén és kommunikációján. Az egye-

sület megújulása ezúttal egy újabb fejezetéhez ért, hisz a klub kilépett 

megszokott komfortjából, az Istvánmezei úti központi sporttelepről, 

hogy új helyszíneken új lehetőségeket teremtsen a sportolásra. 

Sebastião Salgado Genezis című kiállítá-

sa a modern társadalom hatásaitól men-

tes tájak, hegyek, sivatagok, óceánok, 

állatok és természeti népek – a bolygó 

érintetlen tájai és élővilága – felfedezését 

célul kitűző nyolcéves expedíció eredmé-

nyeiről számol be.

A tárlat egységei földrajzi területek sze-

rint tagolódnak: déli területek, Afrika, 

Amazónia és Pantanal, északi területek, 

illetve természeti szentélyek. A felvéte-

lek együttesen egy nagyszabású mo-

zaikot alkotnak, amelyen eredeti szép-

ségében csodálhatjuk a természetet.  

A fényképekkel Salgado törékeny boly-

gónk előtt tiszteleg, melynek megvé-

dése mindannyiunk feladata. 

A Műcsarnok 20% kedvezményt biz-

tosít minden XIV. kerületi lakosnak 

Sebastião Salgado Genesis című 

kiállítására. A kedvezmény a lakcím-

kártya felmutatásával vehető igény-

be, és minden jegytípusra érvényes. 

A tárlat november 12-ig tekinthető 

meg, hétfő kivételével naponta 10–18 

óra, csütörtökön 12–20 óra között. 

A Műcsarnok szeptember 16–17-én, 

október 31-én, valamint  november 

1-jén és 2-án zárva tart. 

A kiállításhoz kapcsolódóan exkluzív 

tárlatvezetésre, színházi előadásra, 

filmvetítésre, szakmai beszélgetésekre 

is sor kerül. A programokra külön jegy 

váltása szükséges.

Bővebb információ: www.mucsarnok.hu

Sebastião Salgado: Genesis  
– Kiállítás a világhírű brazil fotóművész munkáiból
Kedvezmény a zuglói lakosoknak a Műcsarnokban 
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