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A tervek szerint a segítő szakmában 

dolgozók jövőre is megkapják az idén 

nekik megszavazott pótlékot − mondta 

Szabó Rebeka alpolgármester a Szociá-

lis Munka Napja alkalmából rendezett 

ünnepségen. A kerület önkormányzata 

Gondozási Munkáért Dicsérő Oklevele-

ket, a Családsegítő pedig  Együtt Segítünk 

Okleveleket adományozott.      5. oldal

Szociális munka 
A Róna utca−Thököly út kereszteződé-

sében történt karambol, amelyben gya-

logosokat sodort el az egyik autó, kerü-

letszerte felkorbácsolta az indulatokat. 

Kétrészes írásunkban kerületgondnoki 

segítséggel keressük a legsiralmasabb 

állapotban lévő közlekedési csomópon-

tokat és a választ arra, hogy azokban 

mikor javulhat a helyzet.           13. oldal

Közlekedési gondok

Több mint félmilliárd forintot nyert 

Zugló a kormány által indított Egész-

séges Budapest (EBP) elnevezésű prog-

ramban, amelynek fő célja a fekvőbe-

teg-ellátás fejlesztése. A fővárosban 

és Pest megyében indított program 

azonban azokat a kieső uniós támoga-

tásokat is pótolja, amelyeket a kevés-

bé fejlett régiókhoz csoportosítottak. 

Az EBP első, a járóbeteg-ellátást érintő 

támogatásából mindössze hét telepü-

lés, illetve városrész részesült. Zugló 

az 511,7 millió forintos támogatásból 

egyebek mellett lecseréli az Örs vezér 

terei és a Hermina úti rendelőintézet 

elavult, foszforlemezes röntgengépeit.  

Az új, digitális eszközöknek köszönhető-

en pontosabbak lesznek a diagnózisok, 

és gyorsabbak a vizsgálatok, így a vá-

rólisták is rövidülhetnek. A pénzből jut 

az intézmények informatikai eszközei-

nek és hálózatának korszerűsítésére is.

További fejlesztések is várhatóak:  

a kerület egy újabb, 110 millió forintos 

pályázaton is indul, amellyel praxis-

közösségeket alakítanának ki. A pol-

gármester reményei szerint pedig még 

ebben a ciklusban elkészülnek az Örs 

vezér terei és a Hermina úti rendelő 

felújításának tervei, hogy az EBP har-

madik szakaszában Zugló azok kivitele-

zésére is pályázhasson.               3. oldal

Félmilliárdos egészségügyi fejlesztés

Másodszor is megszavazta az Ország- 

gyűlés a családi házak kötelező kémény-

ellenőrzésének megszüntetését, ezért 

már biztos, hogy 2018. január elsejétől 

csak a tulajdonosok kifejezett megren-

delésére – évente egyszer, ingyenesen – 

végzik azt el a szakemberek. Kovács Ba-

lázs, Zugló 4. számú választókerületének 

önkormányzati képviselője, aki egyben  

a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyve-

zető igazgatója is, lapunknak azt mond-

ta, mindenkinek javasolja, hogy éljen  

a lehetőséggel, hiszen életek múlhatnak 

a tiszta kéményen.         
8. oldal

Ajánlott kéményseprés
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Mókavári faültetés

Őszi ingyenes filharmónia-előadások

Folytatódott az önkormányzat óvodai faülte-

tési programja. A tavasz óta tartó program ré-

szeként november 9-én a Mókavár Óvodában 

négy fát, két vörös juhart, egy magyar kőrist 

és egy mezei juhart ültettek el.

A Mókavár Óvoda tipikus példája annak, hogy 

milyen nagy szükség van a friss, fiatal fákra.  

Az október végi nagy vihar ugyanis az óvoda 

udvarán egy többméteres tuját döntött ki. Pet-

hő Imréné óvodavezető sajnálkozva jegyezte 

meg, hogy nem ez volt az első eset: a Mókavár 

Óvodát már korábban is érte a mostanihoz ha-

sonló viharkár.

A program keretében az év végéig a Meseház, 

a Mályva, a Narancs, a Napsugár és a Bóbita 

Óvodákban összesen tíz fát ültetnek majd el.

                   (riersch)

Évente csaknem 12 ezer gyerek vehet részt a Zuglói Filharmónia ingyenes koncertsorozatán.  

A Felfedezőúton című előadások keretein belül tavasszal az óvodásoknak, ősszel a felsősöknek 

és a gimnazistáknak szerveznek programokat. 

A 2011 óta minden évben megrendezett, rövid számokból álló összművészeti előadások célja, 

hogy minőségi élményt nyújtsanak a diákoknak. Solymosi Tari Emőke, a műsorok szerkesztője, 

a Magyar Művészeti Akadémia tagja azt mondta, a munkájuk célja, hogy a gyerekek akkor is el-

jussanak egy művészeti előadásra, ha a családban nem járnak hasonló eseményekre. – A diákok 

többsége nem ismeri a komolyzenét, a balettet, ezért azt hiszik, hogy nem szeretik. Előadásain-

kon megtudhatják, miről is van szó, aki pedig 7 éve ide jár, minden esztendőben valami újat lát, 

más szemszögből látja a művészetet – fogalmazott. 

Idén ősszel november 8-tól 16-ig 19 ingyenes koncertet adott a Zuglói Filharmónia: A rosszul 

őrzött lány című előadásokon a zene és a tánc humoros oldalát mutatták meg.                           PR

Módosítaná a szociális rendeletet a no-

vemberi képviselő-testületi ülésen az 

idősügyi tanácsnok, az Idősügyi Kerek- 

asztal elnöke. Hevér László György  

a november 9-i kerekasztalon ismertetett 

javaslata 95-ről 90 éves korra csökkente-

né az ingyenes idősügyi alapellátás (házi 

segítségnyújtás, házi jelzőrendszer, étke-

zés) korhatárát, 142 500 forintra növelné 

a fűtés- és gyógyszertámogatás jövede-

lemhatárát, emellett azt szeretné, ha az 

utóbbi összege 12 000 forintra emelkedne.

Szabó Rebeka alpolgármester az elő-

ző nap megtartott hajléktalanügyi 

krízismegbeszélésen elhangzottakkal 

kapcsolatban elmondta, nemcsak a fe-

dél nélkülieknek segítenének, hanem 

azoknak is, akiknek van otthonunk, 

de gondot okoz számura a fűtés. Ezzel 

kapcsolatban a kerekasztal résztvevői 

megállapodtak abban, hogy létrehoz-

nak egy jelzőrendszert, ami az idős 

emberek téli ellátását segíti.

Az Idősügyi Kerekasztal ülésén mások 

mellett részt vett Hajdu Flórián al-

polgármester, valamint Sokacz Anikó  

és dr. Varga Péter önkormányzati kép-

viselő is.                         Potos Rita

Módosítanának a szociális rendeleten

Lámpás felvonulás

Csaknem háromszáz diák, szüleik és ovisok 

vettek részt a Zuglói Móra Ferenc Általános 

Iskola Márton-napi lámpás felvonulásán.  

Az intézmény kilenc német nemzetiségi osz-

tálya, mint 1993 óta minden évben, hetekig 

készült a programra. Az est – a Zuglói Nem-

zetiségi Táncházak sorozat részeként – német 

nemzetiségi táncházzal zárult.                 (potos)

Herminamező múltjával ismerkedtek

A lövölde, a sörkert, a kőfaragóműhely és a filmgyár – ezeknek a herminamezői 
létesítményeknek a történetéről tartott előadást Mach András a Cserepesházban 
november 6-án.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely szervezésében megrendezett es-
ten a Thököly út–Róna utca–Gyarmat utca–Csantavér utca által határolt terület 
történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A korábban kaszálónak használt 
területen az 1800-as évek végén egy polgári lövölde működött. Miután megszűnt, 
annak helyén nyílt meg a híres Schätz sörcsarnok. A területet később a Bácskai 
utca megépítésével kettévágták. A Thököly út felőli részen egy olasz kőfaragó, a 
Carrarából származó Del Amico Alberico létesített műhelyt, amely Nordio Nazareno 
néven vált ismertté. A másik oldalon, a Bácskai utca és a Gyarmat utca közötti 
zónában száz évvel ezelőtt, 1917-ben alakult meg a Corvin Filmgyár, amely később 
állami kézbe került, és Hunnia Filmgyár Rt. néven működött tovább. Ennek utódja 
a Mafilm. Az egykori polgári lövölde épülete ma tévéstúdióként üzemel.           PaD

Három utcában összesen 102 szi-

lárd burkolatú parkolóhelyet ho-

zott létre a Zuglói Városgazdálko-

dási Közszolgáltató (ZVK) Zrt. Ahol 

szükséges volt, a rossz minőségű 

utat és járdát is kijavították.

A Padlizsán utcában 69, a Sarkantyú ut-

cában 30, a Bolgárkertész utcában 3 bur-

kolt parkolóhely készült, amelyek meg-

építésére a fizetőparkolók kialakításával 

kapcsolatos előírás miatt volt szükség. 

– Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, 

hogy a parkolók melletti rész rend-

ben legyen, ezért helyrehozattuk  

a Padlizsán utcai aszfaltot, fügyeltünk 

a vízelvezetésre, valamint az 1–11. és 

a 2–12. közötti házszámok előtti sza-

kaszon új kopóréteget kapott a járda 

– magyarázta a ZVK városüzemeltetési 

osztályának vezetője. Baranyai Zsolt 

hozzáfűzte: már dolgoznak a Korong 

utcában is, ahol 37 parkolóhelyet ala-

kítanak ki, és egy szakaszon felújítják 

a járdát. A munkálatok várhatóan no-

vember végén fejeződnek be.     (PR)

Több mint száz parkolóhelyet építettek
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Az Egészséges 

Budapest elnevezésű prog-

ramot a kormány indította el a fővá-

rosban és Pest megyében, elsősorban  

a fekvőbeteg-ellátás fejlesztésére. Célja, 

hogy pótolja a kieső EU-s támogatásokat, 

amelyeket a kevésbé fejlett régiókhoz 

csoportosítottak.  Az EBP első, járóbeteg- 

ellátást érintő támogatásából mindössze 

hét település, illetve városrész részesült. 

– Nagy öröm számunkra, hogy bár  

Zugló ellenzéki kerület, mégis nyert  

a kormány által biztosított keretösz-

szegből – mondta Karácsony Gergely  

polgármester.  

Az 511 740 000 forintos támogatásból 

egyebek mellett lecserélik az Örs vezér 

terei és a Hermina úti rendelőintézet 

elavult, foszforlemezes röntgengépeit. 

– Az új, digitális eszközöknek köszön-

hetően pontosabbak lesznek a diagnó-

zisok, és gyorsabbak a vizsgálatok, így 

a várólista is rövidülhet – magyarázta 

dr. Révai Tamás, a ZESZ igazgató-főor-

vosa. – Az összegből fejlesztjük az in-

tézmények informatikai eszközeit és 

hálózatát is, aminek köszönhetően  

a háziorvosok online hozzáférnek majd 

az előjegyzési rendszerhez.    

A prevenció és az egyéni terá-
pia is fontos   

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat további 

90 millió forintra pályázott a Verseny-

képes Közép-Magyarország Operatív 

Program keretéből, hogy létrehozzanak 

a kerületben egy egészségfejlesztési iro-

dát. Mivel a pályázat elbírálása már fo-

lyamatban van, dr. Révai Tamás abban 

bízik, hogy januárban meg is nyílhat  

a ZEFI. A Hermina úti rendelőben kiépí-

tett prevenciós irodában több mint húsz, 

különböző szakterületről érkező dolgozó 

áll majd a betegek rendelkezésére. A ZEFI 

célja egyebek mellett az lesz, hogy koor-

dinálja a kerületben elérhető szűréseket, 

egészségügyi rendezvényeket, klubokat.  

Mindezeken kívül az önkormányzat 

pályázatot nyújtott be 110 millió forint 

támogatásra ahhoz is, hogy a Svájci Hoz-

zájárulás segítségével kidolgozott mo-

dellprogramban már bevált 

praxisközösséget 

hozzanak létre 

a kerület-

ben. Ebben 

hét felnőtt- 

és két gye-

rekorvos vesz 

részt, de mel-

lékállásban 

dietetikust, 

védőnőt, 

g y ó g y -

tornászt és 

mentálhigié-

nés szakem-

bert is foglal-

koztatnak 

m a j d .  

A praxisközösségnek – 

amelynek célja az egyéni te-

rápia és gondozás – köszön-

hetően sokkal többet tudnak 

majd egy-egy páciensről. 

– Büszke vagyok arra, hogy a hozzám 

tartozó két terület, a sport és az egész-

ségügy sikersztori Zuglóban – mondta 

Rozgonyi Zoltán egészségügyért is fe-

lelős alpolgármester. – A kerületben 

folyamatosak a fejlesztések a járó-

beteg-ellátás területén. Elég, ha csak  

a nemrég bevezetett fogászati és lisztér-

zékenység-szűrésre, az ingyenes HPV- 

oltásra vagy a gyermek-gasztroentero-

lógiai szakrendelésre, illetve a Hiper-

tónia Centrumra gondolunk.  Amellett, 

hogy sok EU-s pályázat is érintette  

a települést, a most elnyert EBP-for-

rás a legnagyobb központi támogatás 

Zugló számára a rendszerváltás óta.  

A programban ráadásul a Bethesda és 

az Uzsoki kórház, valamint az Orszá-

gos Klinikai Idegtudományi Intézet is 

számíthat egy-egy nagyobb összegre.   

Cél lehet az épületek felújítása

Zugló járóbeteg-ellátása évente 1,5 mil-

liárd forintba kerül. Ebből egymilliárdot 

fedez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-

kezelő (volt OEP), félmilliárdot viszont az 

önkormányzatnak kell biztosítania. 

– Hosszú távú célunk, hogy optimalizál-

juk a ZESZ NEAK támogatását, ezért év 

elején készítettünk egy szakvéleményt 

a zuglói intézmény működéséről – fej-

tette ki Karácsony Gergely. – Ez alapján 

kezdeményezzük többek között az elszá-

molt szakorvosi órák átcsoportosítását, 

valamint egy-egy, a járóbeteg-ellátásra 

vonatkozó együttműködés kialakítását  

a Bethesda, illetve az Uzsoki kórházzal. Ha 

ezeknek köszönhetően finomítani tudjuk 

a NEAK és az önkormányzati finanszíro-

zás arányát, akkor saját forrásaink nem-

csak a működés biztosítására mennek el, 

hanem fejlesztésekre is tudunk költeni. 

Zugló polgármestere hozzátette, utóbbi 

azért is fontos, mert a ZESZ két rende-

lőintézetének felújítása a közeljövőben 

elkerülhetetlen. Az épületek és a mű-

szerpark korszerűsítésének érdekében  

a képviselő-testület egy kedvezményes 

hitel felvételének lehetőségét is vizsgálja. 

– Ezeken felül javasolni fogom, hogy  

a jövő évi költségvetés során 90 millió fo-

rintot különítsünk el a ZESZ műszereinek 

fejlesztésére – mondta Karácsony Ger-

gely, aki utalt arra is, hogy idén 68 millió 

forint van az önkormányzati büdzsében 

az egészségügyi intézmények informati-

kai korszerűsítésére. – Szeretném továb-

bá, ha ebben a ciklusban elkészülnének 

az Örs vezér terei és a Hermina úti épüle-

tek felújításának tervei, hogy az EBP har-

madik szakaszában azok kivitelezésének 

támogatására is pályázhasson a kerület.

Forrai-Kiss Krisztina         

Rövidebbek lehetnek a várólisták a fejlesztések után
Fókusz

Több mint félmilliárd forintot nyert Zugló az Egészséges Budapest Program (EBP) keretéből. A pénzből le-

cserélik az Örs vezér terei és a Hermina úti rendelő elavult röntgengépeit, valamint fejlesztik az intézmény 

informatikai rendszerét. Folyamatban van a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) létrehozására benyúj-

tott pályázat elbírálása is.   

Az Egészséges Budapest Program keretében az Uzsoki Utcai Kórház fejlesztésére 

tett ígéretet a kormány. Új klinikai és rehabilitációs tömb építéséről, valamint több 

tízezer négyzetméternyi terület felújításáról vagy komfortosításáról van szó, amire 

14 milliárd forintot költenének. Egyelőre az ígért összeg valamivel több mint egy-

tizedét kaphatja meg a kórház – adta hírül az állami hírügynökség. Az intézmény 

főigazgatója, Ficzere Andrea nyilatkozatában külön örömnek nevezte, hogy olyan 

fejlesztésekhez juthatnak, amelyek tovább öregbítik a kórház jó hírét.
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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 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–18.00 PÉNTEK 8.00–15.00

SZERDA 8.00–20.00 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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A kerület önkormányzata Gondozási 

Munkáért Dicsérő Oklevelet adományo-

zott Kovács Boglárka és Frigyné Palotai 

Mária szociális munkásoknak, akik Zug-

ló alpolgármestereitől, Szabó Rebekától 

és Horváth Zsolttól vehették át a díjat. 

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjólé-

ti Központ (ZCSK) az Együtt Segítünk 

Oklevéllel köszönte meg társszerveze-

teinek, partnereinek a közös munkát. 

Pataki Éva, az intézmény igazgatója 

elmondta, nélkülük nem lenne eredmé-

nyes a szociális szakma. Az oklevelet 

idén Bondorné Gyurcsi Mária, az ön-

kormányzat humánszolgáltatási osztá-

lyának vezetője, Mihály Blanka, a Bár-

ka Gyermekek Átmeneti Otthonának 

vezetője, a Zuglói Egészségügyi Szolgá-

lat védőnői szolgálata, dr. Somodi Zol-

tán gyermekorvos, a SZÉRA Családok 

Átmenti Otthona, a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat Zuglói Családok Átmeneti 

Otthona, az Ételt az Ételért Alapítvány, 

a Jótékony Majmok önkéntes csoport, 

az Anyák az Anyákért Alapítvány és az 

Eramus Alapítvány érdemelte ki.

Szabó Rebeka alpolgármester köszöntő-

jében kifejtette, sokat tanult a szociális 

szakmában dolgozóktól, akikre nagy 

szükség van Zuglóban. Hozzátette, a ke-

rület vezetése őket is támogatná, ezért 

a tervek szerint a szakmában dolgozók 

jövőre is megkapják az idén megszava-

zott pótlékot. Az alpolgármester méltat-

ta a civil szervezetek szociális munká-

sokat segítő tevékenységét is. 

A szociális bizottság elnöke beszédében 

úgy fogalmazott: mindenkinek hálával 

tartoznak, akik segítenek erősebbre sző-

ni Zugló szociális hálóját. Hevér László 

György szerint emberfeletti munkát vé-

geznek az ágazatban dolgozók.

Gyügyei Attila családvédelemért és egy-

házi ügyekért felelős tanácsnok hang-

súlyozta: a szférában munkát vállalók 

óriási alázattal, szeretettel, gondosko-

dással teszik a dolgukat, hiszen otthon 

is sokszor eszükbe jutnak a gondozot-

tak, a krízishelyzetben lévők. 

A családsegítő vezetője különleges szak-

mának nevezte a szociális területet, mert 

mint mondta, egy-egy problémára nincs 

bejáratott megoldási javaslat, munkatár-

sai adott keretek között igyekeznek kezel-

ni az egyedi helyzeteket.   

A Zuglói Civil Házban megtartott 

programon fellépett a ZCSK együttese  

és az Utcafront Tolerancia Színház, 

ahol együtt játszanak a hajléktalanok, 

a szociális munkások valamint profi  

zenészek is.          Potos Rita

Oklevéllel köszöntötték a szociális dolgozókat
Kimagasló teljesítményük elismeréseként tízen az Együtt Segítünk Oklevelet, ketten pedig a Gondozási Munkáért 

Dicsérő Oklevelet vehették át a Zuglói Szociális Munka Napján, november 10-én.

A Zuglói Lapok kiadójának közleménye

A XIV. kerületi önkormányzat újságja a fővárosi kerületi lapok 
közül a legnagyobb példányszámúak közé tartozik: kéthetente 
71 000 példányban készül. Ebből 69 300-at helyeznek el a ter-
jesztők a kerületi lakók postaládáiba, rosszabb esetben a házak 
kerítéseire szerelt csődarabokba vagy éppen – mert a tulajdono-
sok úgy kérik – a házkerítés réseibe dugva. Azokba a társashá-
zakba, ahová a gondnok, a közös képviselő vagy a lakók nem 
engedik be a kézbesítőt, értelemszerűen a lap sem jut be. 

Május óta összesen 42 (sokszor névtelen) panaszt kapott a ki-
adó, hogy Olvasóink az újságot a kerület különböző részein nem 
kapják meg. A legtöbb bejelentés szeptemberben volt, akkor 
tizenhatan hiányolták a lapot, a legkevesebb, egy panasz pe-
dig júniusban érkezett. A kézbesítési panaszok aránya a Zuglói 
Lapok terjesztett példányszámához viszonyítva átlagosan 0,06 
ezreléket (hat század ezreléket) tesz ki. Ez annyit jelent, hogy 
százezer kézbesítési kísérletből hat sikertelen, azaz százezerből 
hat lap nem jut el az olvasókhoz.

A Zuglói Lapok számára azonban minden olvasó fontos, így a ki-
adó minden megjelenés után ellenőrzi a lap terjesztését. Sokszor 
találkozunk zárt társasházi lépcsőházakkal, vagy olyan épületekkel, 

ahol nincs küldemények elhelyezésére alkalmas, afféle reklámdo-
boz. Az is előfordul, hogy a terjesztőt néhány lépcsőháznyi késés-
sel kisebb csoportok követik, és az éppen kézbesített újságokat 
összegyűjtik a postaládákból vagy a reklámújságoknak kitett do-
bozokból. A napokban az is tudomásunkra jutott, hogy a kerület 
egyes részein megbízásból középiskolások gyűjtik a frissen megje-
lent lapot, amiért aztán példányonként 15-20 forintot kapnak.
Kézbesítési panaszokkal továbbra is hívhatják a +36 20 317 
91 92-es telefonszámot, de bejelentést az info@zugloimedia.
hu e-mail-címen is tehetnek. Az újság legfrissebb száma – a ré-
gebbi lapszámokkal együtt – változatlanul elérhető a zuglo.hu 
honlapon.
Mindannyiunk érdeke, hogy az újság minden kerületi olvasóhoz 
minden alkalommal eljusson. Ezért arra kérjük Tisztelt Olvasóin-
kat, segítsék a lap zavartalan és biztos kézbesítését azzal, hogy 
a terjesztőt a közös képviselő vagy a gondnok, esetleg egy-egy 
lakó beengedi a házba. Hiszen a kézbesítő csak így tudja a pos-
taládákba eljuttatni a kiadványt. 
Köszönjük Olvasóink együttműködését.

A Zuglói Lapok kiadója
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– Miért születhetett meg ez a könyv?

– Leginkább azért, mert megírására 

felkérést kaptam. És nemcsak mert 

nyugdíjas vagyok, hanem mert tavaly  

65 évnyi házasság után örökre elveszí-

tettem a feleségemet. Egyedül marad-

tam, és nem tudom, mi lett volna velem, 

ha nem jön ez a felkérés. Így viszont hó-

napokon keresztül reggeltől estig csak  

a könyvvel foglalkoztam. Egészen pon-

tosan a munkába és emlékeimbe mene-

kültem a szörnyű magány elől.

– Már a címből is kiderül, hogy nagy 

utat járt be. 

– Nagyot és nehezet is. Tanyáról indul-

tam, ahol nem volt szokás a szükséges-

nél többet tanulni. Már nagyon korán 

munkába álltak akkoriban a gyerekek. 

Nekem két dologban is szerencsém volt. 

Egyrészt már korán vágyam lett, hogy 

bárha állatorvos lehetnék, másrészt 

volt egy református lelkész, Madarász 

József, aki a sorsomat meghatározta.  

Ő volt az, aki elérte a szüleimnél, hogy 

az elemi után középiskolába is járhas-

sak. Igaz, csak Püspökladányba, ahová 

naponta biciklivel járhattam, csak hogy 

a téli hónapok kivételével délutánon-

ként a tanyán is hasznomat vehessék. 

És ő volt, aki később a debreceni kollé-

giumban is helyet szerzett nekem.

– Az állatorvosi ismereteket ma is na-

gyon nehéz megszerezni. Akkoriban 

is így volt?

– 1946-ban megnyitották a népi kollégi-

umokat, így lehetőség nyílott rá, hogy 

továbbtanulhassak. Ám a folytatás 

borzalmasan nehéz volt, mert  az első 

és másodéves szigorlatokon megfelez-

ték az évfolyamok létszámát. Nagyon 

nehéz és kíméletlen szelekció volt ez.  

Az utánunk jövők már szerencsésebbek 

voltak, mert már a felvételi vizsga alap-

ján szelektálták a jelentkezőket.  

– Hogyan történhetett, hogy Ön friss 

diplomásként azonnal kutató lett?

– Gyerekkorom óta gyakorló állatorvos 

szerettem volna lenni. Mikor azonban 

az ember olyan valakitől kap felkérést, 

mint dr. Manninger Rezső világhírű 

professzor, akkor nem lehet nemet 

mondani. Így kerültem előbb a járvány-

tani tanszékre, majd a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Állatorvostudományi 

Kutatóintézetébe.

– Ahol titkos projektekben is részt 

kellett vennie.

– Az ötvenes években nálunk a száj- és 

körömfájás olyan betegségnek számí-

tott, melyről hivatalosan nem beszél-

tek. 1952–1954 között ilyen járvány 

tizedelte Európa szarvasmarha-állo-

mányát. Várható volt, hogy a járvány 

hazánkat sem kerüli el. Ezért feladatul 

kaptam egy diagnosztikai laboratórium 

létrehozását és működtetését. A vakci-

nagyártás nem mellékesen szintén Zug-

lóban, a Francia úton történt. 

– És a legendás kínai sertéspestistörzs?

– Az akkori főnököm kapta a meghívást 

Kínába, de nem ért rá, és engem küldött 

ki. Így egy társammal tanulmányutat 

tehettünk Kínában. Ennek során ko-

tyogta ki véletlenül egy kínai laboráns, 

hogy foglalkoznak egy sertéspestis el-

leni vakcinavírustörzzsel. Megdöbben-

tek, mikor ezt az intézet vezetőjétől 

elkértem, de végül mégis ideadták. Fő-

nököm azonban nem lelkesedett a törzs 

hazai vizsgálatáért, mondván, ami jó  

a Távol-Keleten, az nem biztos, hogy jó 

Közép-Európában. Mikor 1959-ben az 

MTA Állategészségügyi Kutatóintézet 

igazgatója lettem, a törzset magammal 

vittem. Egy e területen specialista ku-

tatóval hamarosan kiderítettük, hogy 

valóban kitűnő vakcinát lehet vele 

előállítani. Forgalomba is került, ezt le-

írtuk magyar és angol nyelven, s a tör-

zset számos ország elkérte.  Ma Európa 

számos országában használják. Itthon  

e vakcinának is szerepe volt e veszedel-

mes betegség felszámolásában. 

– Miért és hogyan lett zuglói lakos?

– Amikor a kutatóintézetbe kerültem, 

mely a mai napig Zuglóban van, fele-

ségem hónapokig olyan lakást keresett, 

amely közel van a munkahelyemhez. 

Így költöztünk először a Kerepesi úti 

régi lakótelepre, majd miután gyere-

keink felnőttek, egy zuglói családi há-

zat hozattunk rendbe, s az lett az ott-

honunk. Azóta is nagyon örülök, hogy 

zuglói lakos lehetek.

– Most elkészült a könyv, hogyan  

tovább? 

– Nem tudom, félek is egy kicsit tőle.  

A jövőben is szeretnék részt venni a 

Magyar Tudományos Akadémia Állat-

orvosi Bizottságának tevékenységében.  

Az Országos Állategészségügyi Egyesület 

munkájában is aktív maradok, hiszen 

ennek Baromfiegészségügyi Szakosztá-

lyát még 1959-ben mi alapítottuk meg, 

és 45 évig az elnöke voltam. És itt van  

a családom is, a két gyerekem, az öt uno-

kám és a négy dédunokám, akik kellő 

menedéket jelentenek a számomra.

– Apropó, család. Van, akinek át tud-

ta, tudja adni a stafétabotot?

– A fiam szintén állatorvos lett. Nem ku-

tató, hanem gyakorló orvos. Nagyon jó 

állatorvos lett belőle. A lányom ugyan 

más pályát választott, ám egy állatorvos 

felesége, így több irányban folytatódik 

a családi hagyomány.      Riersch Tamás

Könyvbe illő történet
A napokban mutatták be dr. Mészáros János állatorvos életrajzi könyvét. A több mint hatvan éve Zuglóban 

élő, idén 90 éves szerző szerint az „Egy nádudvari tanyától az Akadémiáig” nemcsak az ő pályafutásának, 

hanem a hazai állatorvosi oktatásnak, kutatásnak és gyakorlatnak is emléket állít.
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Az 1900-as évek elején határozta el  

dr. Rózsaffy Alajos rendőr főorvos, dr. Da-

psy Viktor sebészorvos, egyetemi tanárse-

géd és dr. Szabó Károly, hogy egy modern 

gyógyhelyet létesítenek az István út (ma 

Ajtósi Dürer sor) és a Hungária út (ma 

Hungária körút) sarkán lévő területen.

A Városliget keleti sarkán, a Hungária 

út 9. szám alatt lévő másfél holdas te-

leknek rendkívül jók voltak az adott-

ságai, a hely ugyanis Budapesthez tar-

tozott, de mégis távol esett a főváros 

zajától. A terület kiváló közlekedéssel 

rendelkezett, ugyanis a belvárosból az 

Eskütér és az Állatkert között járó villa-

mossal 20 perc alatt elérhető volt.

Modern gyógyintézet 

Az István-uti Szanatórium és Vizgyógy-

intézet Dapsy Viktor igazgató főorvos 

irányítása alatt 1904. június 22-én nyi-

totta meg kapuit. Dapsy a magánkórház 

vezetésén túl műtött, és a betegfelvételt 

is intézte. A bejáró betegeket hétköznap 

15–16 óra között fogadta a félemeleten 

lévő rendelőjében.

Az igazgató főorvos, az orvosok és az 

ápoló személyzet egyaránt az intézet-

ben lakott. Valamennyien megfelelő 

végzettséggel és nagyobb gyógyintéze-

tekben szerzett szakmai gyakorlattal 

rendelkeztek. 

A főváros akkori legmodernebb ma-

gángyógyintézetében elme- és fertőző 

betegségek kivételével minden bajjal 

foglalkoztak. Az intézményben bel-

gyógyászati, nőgyógyászati, reuma-, 

sebészeti, bőr- és ideggyógyászati keze-

lés folyt. Emellett nagy súlyt fektettek  

a masszírozásos terápiára, amely Szabó 

Károly felügyelete alatt állt.  

Lakosztályok és kórtermek 

Az intézet árnyas utakkal átszelt park- 

jában két épület állt. A Városligetre,  

a budai hegyekre és a Rákosi-síkra ki-

váló kilátást nyújtó háromemeletes, 

szecessziós főépületben a tehetős bete-

gek lakosztályokban, míg a szerényebb 

anyagiakkal bírók a másik építmény 

többágyas kórtermeiben gyógyulhattak.

A tornyos főépület földszintjén helyez-

ték el a röntgengépet és a röntgenlabort. 

Itt működött továbbá a tornaterem, az 

elektrofizikai kezelő és a vízgyógyászati 

részleg. A kúrát a legmodernebb eszkö-

zökkel végezték, amelyeket Amerikából 

szereztek be. 

A kezelésre érkezőket kényelmes váró-

termek és öltözőfülkék fogadták. 

A félemeleten laboratórium, rendelők 

és az orvosi lakrészek voltak. Ugyan-

csak itt kapott helyet a férfi- és női 

társalgó, a zongoraszoba, az étkező,  

a könyvtár és a télikert is.

Az első emeleten két műtő várta az ope-

rációra szorulókat. Ezek mindegyiké-

hez külön altató-, sterilizáló- és röntgen- 

helyiség tartozott. 

A főépület első és második emeletén  

38 tágas és világos betegszoba várta a 

pácienseket. Ezek többségének előszo-

bája is volt. Közülük a legolcsóbbak 

gyógykezeléssel és teljes ellátással na-

ponta 10 koronába kerültek. 

A szobákban nagy méretű rézágy, kana-

pé és karosszékek szolgálták a betegek 

kényelmét. A padlót szőnyeg borította. 

Minden szobának külön toalettje és hi-

deg-meleg vizes mosdója volt.

Az épületben lift működött, elektromos 

világítás és gőz-központifűtés volt. 

A harmadik emeleten az ideggyógyá-

szati kezelésre használt nap- és légfür-

dő helyezkedett el, amely teljesen el-

különített fülkékkel és zuhanyozókkal 

várta dr. Németh Ödön ideggyógyász 

főorvos betegeit.  

A magánkórház egyik érdekessége volt, 

hogy a tervező a konyhát és a mosodát 

a padlásszobákban helyezte el. Ennek 

az volt célja, hogy a keletkező gőzök és 

párák ne rontsák az alsóbb szintek le-

vegőjét. Az is különlegességnek számí-

tott továbbá, hogy az intézmény moso-

dájában amerikai elektromos mosó- és 

szárítógépeket használtak. 

A gyógyintézetben a nemzeti hadsereg 

tagjait és hozzátartozóikat 50 száza-

lékos kedvezménnyel, míg a fővárosi 

alkalmazottakat, valamint családjukat 

díjmentesen kezelték.

Az István uti Szanatórium és Vizgyó-

gyintézet a második világháború alatt 

megsemmisült. Helyén – amely az át-

számozás után Hungária körút 149. 

lett – rendőrségi épületet emeltek. Ide 

a Zrínyi utcából 1955 júliusában költö-

zött át a Belügyminisztérium Budapes-

ti Főosztályának közlekedésrendészeti 

osztálya. Az épületben ma a BRFK Köz-

lekedésrendészeti Főosztálya működik.

Háromszázezer koronás csalás

Az 1906-os év a fővárosban egy szenzá-

ciós hírrel zárult, László Mihály ország- 

gyűlési képviselő feljelentésére letar-

tóztatták az István úti magángyógyin-

tézet egyik tulajdonosát, Szabó Károlyt.  

A vizsgálat során kiderült, hogy Szabó 

jogtalanul használta az orvosi címet, 

ezért Rózsaffy és Dapsy már korábban 

pénzt adott neki, hogy távozzon az in-

tézményből, amelynek alapításához – 

80 ezer koronás ígéretével ellentétben 

– egyetlen krajcárral sem járult hozzá. 

Ezen túlmenően a feleségétől külön élő 

Szabó a gyógyintézet több női alkalma-

zottjától házassági ígérettel pénzt csalt ki. 

1905-ben pedig eljegyezte egyik tehetős 

betege lányát, László Mártát, majd leen-

dő apósát 300 ezer koronával károsította 

meg. Szabó húzta-halasztotta az esküvőt, 

ezért menyasszonya édesapja megbízta 

Visontai Soma ügyvédet, hogy nézzen 

utána, ki is a lánya vőlegénye. Az ügyvéd 

hamar kiderítette, hogy Szabó házasság-

szédelgő, és már több nőtt is becsapott. 

Szabót letartóztatása után pár nappal 

szabadon engedték, ehhez tetemes va-

gyonú Margitszigeti vállalkozása szol-

gált biztosítékul. Hogy milyen ítélet 

született az ügyben, nem tudni. 

Papp Dezső

Szanatórium a Városliget szélén
A mai Hungária körút és Ajtósi Dürer sor kereszteződésénél állt egykor az 1904-ben alapított István úti Szanatórium és Vizgyógyintézet, amely 

akkoriban a főváros egyik legmodernebb gyógyító intézménye volt. A magánkórház megnyitása után nem sokkal egyik tulajdonosát csalással és 

házasságszédelgéssel vádolták meg. Az intézmény a második világháború alatt megsemmisült, a helyén emelt épületben a BRFK Közlekedés-

rendészeti Főosztálya működik.
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Több mint ötven évvel ezelőtt tették kö-

telezővé hazánkban a kémények ellenőr-

zését.  A ’80-as években a szilárd tüzelésű 

készülékeket még havonta kellett felül-

vizsgáltatni, aztán ez a szám évi kettőre 

csökkent. 2016 júliusától pedig a szilárd 

tüzelésű kazánok kötelező ellenőrzését 

évi egyre, a gázkészülékekét pedig két- 

évente egyre mérsékelte az Országgyű-

lés. Idén októberben végül az egylakásos 

ingatlanoknál teljesen eltörölték a kötele-

zettséget, kivéve ahová székhely vagy te-

lephely van bejelentve.

– Ez azért nagyon veszélyes, mert a nem-

zetközi tapasztalatok szerint a füstmér-

gezéses balesetek száma 8-10-szerese 

azokban az országokban, ahol önkéntes 

alapon működik a rendszer – hívta fel  

a figyelmet Kovács Balázs. 

Éppen ezért a Főkétüsz igazgatója, aki egy-

ben a zuglói 4. számú egyéni választóke-

rület képviselője, azt javasolja, hogy a szi-

lárd tüzelésű kazánok ellenőrzését évente 

kétszer rendeljék meg a lakók, a nyílt égés-

terű gázkészülékekét pedig évente, de fű-

tési szezon előtt mindenképp.

– A szolgáltatás évente egyszer továbbra is 

ingyenes lesz, de ha valaki ennél többször 

szeretné igénybe venni az ellenőrzést,  

az sem kerül többe egy-két ezer forintnál. 

– Ezenkívül ajánlom a szén-monoxid-ér-

zékelő beszerzését is, amit munkatársain-

kon keresztül is megtehetnek – tette hozzá 

Kovács Balázs. 

Forrai-Kiss Krisztina

Továbbra is ajánlott a kéményellenőrzés

A Vezér út Egressy és Fogarasi út 

közötti szakaszának fejlesztéséről 

tartottak közösségi tervezést no-

vember 8-án. A MIZUglónk prog-

ramhoz kapcsolódó rendezvényen 

a környéken élők elmondták, több 

zöldfelületet és kerékpárutat is 

szeretnének. 

A kerület bruttó 100 millió forintot 

nyert a főváros által kiírt TÉR-KÖZ pá-

lyázaton a Vezér út környékének felújí-

tására. Karácsony Gergely polgármes-

ter azt mondta, az összeget és az önerőt 

az ott élőkkel megbeszélt, egyeztetett 

terv megvalósítására szeretnék költe-

ni, ezért a Mogyoródi úti Sportpályán  

a tervezők által elkészített javaslatot be-

szélték meg a zuglóiakkal. 

Parkolót, fitneszparkot, játszótereket, 

palánkos focipályát, streetballpályát, 

parkourparkot, pingpongasztalokat, 

kutyafuttatót is terveztek a szakem-

berek a Vezér út Egressy és Fogarasi 

út közötti szakaszára, ám a közösségi 

tervezésen kiderült, hogy a környéken 

élők leginkább azt szeretnék, ha a zöld-

felületet fejlesztenék a területen. 

A megbeszélés után a tervezők a lakók 

javaslatai alapján egyeztetnek a fővá-

rossal, új rajzot készítenek, amit szin-

tén megvitatnak a kerületben lakókkal. 

A kivitelezés a tervek szerint legkésőbb 

2019. október végéig megvalósul. 

A programon mások mellett részt vett 

Szabó Rebeka alpolgármester, Lévai 

Sándor és Várnai László önkormányzati 

képviselő is.       

 Potos Rita

Több zöldfelületet szeretnének a Vezér útra 

Önkéntes tanács-
adók segítenek

A ZETI Bosnyák téri irodájában alakult meg 

a MIZUglónk program törökőri SUNRISE pro-

jektjét segítő tanácsadó testület. Az önkor-

mányzattól független hétfős bizottság önként 

jelentkező lakosokból és vállalkozások kép-

viselőiből jött létre. Az alakuló ülésen Csikai 

Mária projektfelelős kiemelte: az önkormány-

zat uniós pályázaton 20 millió forintos támo-

gatást nyert a törökőri mobilitásfejlesztésre, 

és a tervezésbe a lakosságot is bevonják. A re-

alizálás során fontos szerep hárul a tanácsadó 

testületre, mert annak kell döntést hozni, hogy 

mely javaslatok felelnek meg az elfogadott ér-

tékrendnek és a hosszabb távú céloknak.  

Szabó Noémi a problémafelmérés módsze-

reiről és eddigi tapasztalatairól számolt be.  

Az ismertetőből kiderül, hogy a vizsgálat no-

vember közepéig tart. A problémák feltárását 

papíralapú és online kérdőív, illetve térkép, 

valamint mobilapp alkalmazásával végzik. 

Eddig a legtöbben a kerékpárosinfrastruk-

túra hiányát, a rossz minőségű járdákat,  

a balesetveszélyes átkelőhelyeket és parkolási 

problémákat tették szóvá. A lakossági javas-

latok között kerékpárutak, kerékpárparkolók, 

gyalogátkelők és parkolók létesítése, valamint 

közbringaállomások kialakítása is szerepelt.

Lohász Cili a projekt alapértékeivel ismer-

tette meg a jelenlévőket. Ezek között emlí-

tette a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, 

a zöldterületek bővítését, a közlekedésbiz-

tonság növelését, megosztásalapú eszközök 

használatát, a közösségfejlesztést, a fenn-

tarthatóságot növelő közlekedési módok se-

gítését, az ifjúság részvételének elősegítését,  

a demokrácia fokozását, valamint a jobb elér-

hetőséget és előrejutást.            Papp Dezső

Zugló Önkormányzata a SUNRISE 
néven futó nemzetközi projekt ke-
retében elnyerte az Európai Unió 
Horizon 2020 programjának tá-
mogatását. A projekt célja Zugló 
Törökőr városrészének tágabb ér-
telemben vett mobilitási fejlesztése  
a helyi közösség bevonásával. 

Aktuális   Aktuális   
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Tellér Gina pedagógus, egészen pontosan a 

zuglói Neumann János Számítástechnikai 

Szakgimnázium informatikatanára. A ku-

tyája, Mimi egy 2,5 éves keverék kutyus, aki 

mostanában elég gyakran megfordul a zug-

lói iskolában.

– Mimi azért jöhet be az iskolába, mert ő egy 

terápiás kutya – tudtuk meg a gazdájától. – 

Vizsgázott kutyusról van szó, aki „munkaide-

jét” tölti gyerekközösségekben. Eleinte csak 

elkísért engem a kutya, ám mind a kollégák, 

mind pedig a diákok nagyon megszerették. 

S hogyan lesz valakiből terápiáskutya-ok-

tató? Egyrészt kell hozzá, hogy szeresse az 

állatokat, másrészt a kutyákhoz is értenie kell.

– Tíz éve olvastam egy lehetőségről, hogy 

alapítványi szinten segítőkutya-képzést ok-

tatnának, melyet szakmaként szeretnének 

meghonosítani. A képzés megtörtént, ám az-

óta sem lett ebből elfogadott szakma. A se-

gítőkutya-képzők ma is nagyrészt önkéntes 

alapon dolgoznak, nagyon kevés az anyagi 

forrás, melyből honorálni lehet a munkájukat.

Miminek sem könnyű a dolga. Az oviban az autista, beszélni nem akaró kisgyereket kell szóra 

bírnia, majd az idősek otthonában kell mosolyt csalnia az idősek arcára, legvégül pedig a kö-

zépiskolás tinédzserekkel is „szót kell értenie”. A 2,5 éves keverék kutyus azonban szemmel 

láthatóan örömmel birkózik meg ezekkel a nehézségekkel.  
 Riersch Tamás 

Terveztek a végzős hallgatók oktatási 

intézményt, pékséget, grafikai stúdi-

ót, lakóparkot, autójavítót és szociális 

lakásokat. Ezek mind olyan létesítmé-

nyek, amelyek a zuglói hétköznapok 

nélkülözhetetlen elemei lehetnek – je-

lentette ki kiállítást megnyitó beszé-

dében Horváth Zsolt alpolgármester. 

Hozzátette: az önkormányzat idén úgy 

döntött, a nagyközönségnek is megmu-

tatja a diákok munkáit, amelyeket nem-

csak megtekinteni, hanem megvalósíta-

ni is érdemes.

– Az együttműködéssel Zugló az egye-

tem saját szakmai műhelyévé vált – 

mondta Vincze László DLA-okleveles 

építészmérnök. Megjegyezte: a konkrét 

helyek nagy szakmai kihívást jelen-

tenek. Az sem baj, ha egy-egy hallga-

tó terve provokáló vagy naiv, mert ez 

szolgálja a sablonokkal szembeni friss, 

új szemlélet kibontakozását.

Az idén 16 pályamű érkezett be, ezek 

közül a legjobb három készítőjét az ön-

kormányzat – a szakmai zsűri javasla-

ta alapján – elismerésben részesítette.  

Az első díjat Szász Loránd, a másodi-

kat Vályi Soma, míg a harmadikat Duró 

Gréta vehette át.              PD

Zuglói tervek a diplomamunkákban

Oktatás, nevelés

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán végzett 

hallgatók zuglói helyszínekre készített diplomamunkáiból nyílt kiállí-

tás a Zuglói Civil Házban november 3-án.

Mimi a katedrán
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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, il-
letve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint 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. hirdető-
tábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – Önrész-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 Támogatás 2017” pályázaton indulnak.
A támogatás célja az örökségvédelem alatt álló kerületi épületek védettséget megalapozó értékei felújításának, helyreállí-
tásának 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 Bu-
dapest Főváros Önkormányzatához benyújtandó pályázatban vállalt önrész 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, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

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

Tisztelettel:                        Karácsony Gergely
                                                              polgármester

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támo-
gatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hóna-
pokban 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) rehabili- 
  tációs 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 rendszeresített formanyomtat-
ványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. 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 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 

A BUDAPEST XIV. KERÜLET PILLANGÓ PARK TERÜLETÉN (HRSZ: 31911/19) 
FELÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ ’PILLANGÓ’ KÖZTÉRI SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉRE

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) országos, nyílt pályázatot ír ki a Budapest, XIV. 
kerület, Pillangó park önkormányzati tulajdonú közterületen (hrsz: 31911/19) felállításra kerülő, pillangót ábrázoló köztéri 
szobor elkészítésére. 
Az pályázat sikeres lebonyolítás esetén a pályamű tervezett felállítására 2018-ban kerül sor.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A megújított Pillangó parkban felállításra kerülő ’Pillangó’ szobor köszönti a parkba érkezőket, akikben ezáltal tudatosul, 
hogy hova érkeztek, hol vannak.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A Kiíró e műfajban referenciával rendelkező alkotók pályaműveit várja. 

A SZOBOR
A szobor a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően ábrázolja a pillangót. Az 
alkotással szemben nem elvárás az élethű ábrázolás. A Kiíró nyitott minden megoldásra.  

A SZOBOR KARAKTERE, ANYAGA 
A Kiíró a pályázóknak teljes tervezési szabadságot kíván biztosítani a koncepció kialakításában, ezért nem kívánja megha-
tározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem az alkotás karakterére, sem anyagára, sem választott technikájára vonatko-
zóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét, és örül a legújabb technikai innovációk alkalmazásának vagy 
az újrahasznosított anyagok megjelenésének. Megvalósulás esetén a szobor a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön 
gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. 

A SZOBOR KÖRNYEZETBE ILLESZTÉSE
A szobornak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölt területhez, figyelembe véve a tervezett térelemeket 
és a gyalogosforgalmat. A pályázatnak figyelembe kell vennie a környezet kialakítására vonatkozó kert és térrendezési 
javaslatot.  

A szobor elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 15 millió forintot, mely tartalmazza a 
műalkotás elhelyezésének költségét is. 

AZ ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK ÉRTÉKE: 
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 1 millió forint áll rendelkezésre.
I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó)
II. helyezett: 350.000,- Ft (nettó)
III. helyezett: 250.000,- Ft (nettó)

A nyertes pályamű alkotójával az Önkormányzat szerződést köt a megvalósításra.

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 
A pályázatokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
III. emelet. 307-es irodájába kell személyesen eljuttatni. Ez történhet futár, vagy megbízott személy által is. 

Beadási határidő: 2018. január 3. (szerda) 16:00 óra

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ letölthető a www.zuglo.hu honlapról, vagy e-mailen megkérhető a barta@zuglo.hu e-mail 
címről.    

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Főépítészi Csoport, Barta Ferenc főépítész (Tel: +36-1-872-9336, e-mail: barta@zuglo.hu).  A pályázattal 
kapcsolatos kérdéseket a barta@zuglo.hu e-mail címre kell megküldeni.  

Budapest, 2017. október                     Karácsony Gergely 
                                                         polgármester

BUDAPEST XIV. KERÜLET STEFÁNIA ÚT 91. SZ. INGATLAN ELŐTTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ  
KÖZTERÜLETEN FELÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ SLACHTA MARGIT SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉRE

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) országos, nyílt pályázatot ír ki a Budapest XIV. 
kerület Stefánia út 91. sz. ingatlan előtti önkormányzati tulajdonú közterületen felállításra kerülő Slachta Margit szobor elkészíté-
sére. Sikeres pályázati lebonyolítás esetén a pályamű tervezett felállítására 2018. szeptember 18-án, Slachta Margit születésének 
évfordulója alkalmával kerül sor. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Slachta Margit életének, tevékenységének emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri szobor elkészítése. A Kiíró 
szándéka, hogy Slachta Margit nevét és napjainkra is példamutató életútját a köztudatba emelje.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A Kiíró e műfajban referenciával rendelkező alkotók pályaműveit várja. 

A SZOBOR
A szobor a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően fejezze ki Slachta Margit szel-
lemiségét, méltó módon ábrázolja az életútjában és cselekedeteiben példát mutató nőt. 
A mű szóljon a mának, és szólítsa meg mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkat. Legyen interaktív, vonja be nézőjét, legyen 
képes „párbeszédbe lépni” az arra járókkal. 

A SZOBOR KARAKTERE, ANYAGA 
A Kiíró nem kívánja meghatározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem a szobor karakterére, sem anyagára, sem választott 
technikájára vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét, valamint hogy megvalósulás esetén az alkotás 
a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. 

A SZOBOR KÖRNYEZETBE ILLESZTÉSE
A szobornak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölt területhez, figyelembe véve a meglévő térelemeket és a gyalo-
gosforgalmat. A pályázatnak megoldási javaslatot kell tennie az alkotás közvetlen környezetének – építészeti – kialakítására is. 
A tervezési feladat része a szobor megvilágítása, illetve egy tábla vagy felirat elhelyezése, mely tájékoztat Slachta Margitról és a 
szobor állíttatójáról.

A szobor elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 15 millió forintot, mely tartalmazza a műalko-
tás elhelyezésének (alapozás, felállítás) költségét is.

AZ ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK ÉRTÉKE: 
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 1 millió forint áll rendelkezésre.
I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó)
II. helyezett: 350.000,- Ft (nettó)
III. helyezett: 250.000,- Ft (nettó)

A nyertes pályamű alkotójával az Önkormányzat szerződést köt a megvalósításra.
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 
A pályázatokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. III. 
emelet. 307-es irodájába kell személyesen eljuttatni. Ez történhet futár, vagy megbízott személy által is. 

Beadási határidő: 2018. január 05. (péntek) 13:00 óra  

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ letölthető a www.zuglo.hu honlapról, vagy e-mailen megkérhető a barta@zuglo.hu e-mail címről.    

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Főépítészi Csoport, Barta Ferenc főépítész (Tel: +36-1-872-9336, e-mail: barta@zuglo.hu).  A pályázattal kapcsolatos 
kérdéseket a barta@zuglo.hu e-mail címre kell megküldeni.  

Budapest, 2017. október                     Karácsony Gergely 
                                                         polgármester

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.) önkormány-
zati 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, helyreállításának 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 berendezések és vezetékek) megszün-
tetése, áthelyezése;
- belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépítészeti értékek (kapualj, lépcsőház, szobor, relief, csobogó, előkert) fel-
újítása, helyreállítása.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
A támogatást kizárólag a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújítására, helyreállítására lehet felhasználni. 
A támogatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorol-
ható munkák, továbbá tervezés, tervezői művezetés, 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 legfeljebb 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 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, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk megmenteni ezzel is emelve 
Zugló presztízsét.
Tisztelettel:         Karácsony Gergely
                                                                 polgármester
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A 11 évvel ezelőtt alapított Szeretjük 

Zuglót Egyesület a számos egyéb prog-

ramja – az Év Embere díj átadása, a 100 

gyerek karácsonya, a Patakparti futás, 

a Stefánia Szalon és az Olimpiai Bajno-

kok Klubja – mellett az alapító tagja-

ira is oda szokott figyelni. Tavaly a 80 

esztendős Müller Pétert köszöntötték 

egy ünnepi műsorral, idén pedig a fent 

említett négy kiváló művész jubileumát 

ünnepelték.

– Jólesik, ha az emberre így odafigyel-

nek, és ennyi szeretet kap – mondta az 

elsőként színpadra lépő Turczi István, 

aki villáminterjújában elmondta, hogy 

október 17-én a színész barátai egy fan-

tasztikus estet rendeztek számára, me-

lyen történetesen a legújabb hangos-

könyvét is bemutatták. A születésnapos 

költő három olyan versét is megosztot-

ta a közönséggel, melyet korábban még 

senki sem hallott. A három költemény 

Ady, Arany és Csokonai stílusában író-

dott, ám mai fülnek ismerős szókészlet-

tel, amely játékosság mindig is jellemző 

volt a zuglói költőre. 

– Nincsen kedvencem, számomra  

a műfordítás ugyanolyan fontos, mint 

az éneklés vagy a mesék – árulta el  

a nagy mesemondó Berecz András –, és 

én abban a szerencsés helyzetben va-

gyok, hogy azt csinálhatom, és akkor, 

amit és amikor éppen szeretnék. 

Berecz András ezúttal nem mesélt és 

nem énekelt, megtette ezt helyette ki-

sebbik fia, Berecz Mihály, aki videóüze-

netben köszöntötte a születésnaposo-

kat a Magyar Rádió Márványterméből.  

Az egykori zuglói diák Bartók Este a 

székelyeknél című darablát játszotta el. 

Büszke lehetett a tanítványára a har-

madik ünnepelt, Záborszky Kálmán, aki 

Berecz Misit elindította a világhírnév 

felé. És büszke lehetett a zuglói karmes-

ter a többi fellépőre is, hisz a születés-

napi parti műsorát ezúttal is a zeneisko-

la tehetséges növendékei adták.

– Én nem szeretek a múlttal foglalkozni, 

mindig előretekintek, és a holnap fel-

adataival foglalkozom. Nekem holnap 

(a rendezvény másnapján) a zeneiskola 

legfiatalabb együttesével, a Kabóca ze-

nakarral lesz próbám, és már azon jár 

az eszem.

Záborszky Kálmán elmondta, számá-

ra a legnagyobb születésnapi ajándék 

az, hogy az általa meghonosított zenei 

népművelés még mindig működik. A ha-

gyományos őszi tananyagát – mely idén 

„A rosszul őrzött lányˮ – humor a ze-

nében és a táncban címet kapta – közel 

hatezer felső tagozatos és középiskolás 

zuglói diák fogja majd megtekinteni.

A születésnaposok doyenje, az idén  

90 esztendős Baranyi László színmű-

vész viszont szívesen emlékezett vissza  

a múltra. „Az ország nagypapája” a szín-

padra lépve ünnepeltből azonnal szí-

nésszé változott át, és rögtönzött stand-

upot tartva anekdotázott a közönségnek.

– Nagyon szerencsés pályafutásom volt, 

mert olyan színészlegendákkal dolgoz-

hattam együtt, mint Sinkovits Imre, 

Agárdy Gábor vagy Bessenyei Ferenc 

– vallotta meg előadása közben a kivá-

ló művész, aki láthatóan elérzékenyült  

a születésnapi köszöntéstől.

Az ünnepségen részt vevő Karácsony 

Gergely polgármester rövid köszön-

tőjében elmondta, nem véletlen, hogy  

a négy ünnepelt sok más egyéb elisme-

rése mellett a kerület legmagasabb ran-

gú kitüntetésével, a Zugló Díszpolgára 

címmel is rendelkezik.   Riersch Tamás

Együtt ünnepelték születésnapjukat a zuglói hírességek
A Szeretjük Zuglót Egyesület születésnapi partit rendezett négy alapító tagja számára. A Kossuth-díjas Berecz András, a Príma Primissima díjas és 

József Attila-díjas Turczi István idén ünnepelte hatvanadik születésnapját, a Liszt-díjas, érdemes művész Záborszky Kálmán hetven éves lett, míg  

a jubilálók doyenje, Baranyi László színművész 90. évfordulójához érkezett.

Kultúra

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018-ban országgyűlési képviselőket választunk.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata, a 
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, valamint a választási eredmény 
megállapítása.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat 
megelőzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.
Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a vá-
lasztási munkába és a kerületben lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.
A szavazatszámláló bizottságnak az a XIV. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár 
lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.
A választási bizottságnak nem lehet a tagja, ha máshol már tag, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll, valamely 
pártnak a tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
vagy központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munka-
végzésre irányuló jogviszonyban álló személy. Közalkalmazottként közreműködhet a bizottság munkájában.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán (Bp. XIV. Pétervárad u. 2.) vagy letölthető a www.zuglo.hu oldalról.
A kitöltött adatlapot kérjük 2018. január 15-éig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegyzői asszisztens részére eljuttatni postai úton 
a Polgármesteri Hivatal címére, vagy ügyfélszolgálatunkon (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) leadni. A szavazatszámláló 
bizottsági tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 872-9171-es telefon-
számon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg.  
A tagok a megválasztásukat követően esküt / fogadalmat tesznek.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszám-
lálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában.
A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi 
munkavégzés alól mentesülnek.
Kérem a tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!

Tegyünk együtt a választások törvényes lebonyolításáért!

Budapest, 2017.                 Makranczi László  sk.
                                                                                                                                                                                         OEVI vezető 

ÜRES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA FELÚJÍTÁSI, 
KORSZERŰSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA MELLETT

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata polgármestere pályázatot ír ki üres önkormányzati tulajdonú lakások 
bérbeadására szociális alapon, felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett.

Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Telefonszám: 06-1/872-9251

A pályázati kiírás részletes tartalma, illetve a pályázathoz kötelezően benyújtandó formanyomtatványok és dokumentumok letölt-
hetőek a www.zuglo.hu internetes portálról, vagy az Ügyfélszolgálaton elhelyezett, papír alapú tájékoztatóból megismerhetőek. 
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:1145 Budapest, Pétervárad utca 2.; 
Félfogadási idő: H: 8.15 – 12.00 – 12.30 -17.00; K-CS:  8.15 – 12.00 – 12.30 – 15.30; Sz: 8.15 -12.00 – 12.30 – 16.00; P: 8.15 – 11.30
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18. (Hétfő) 12:00
A pályázatok benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon), személyesen 
vagy meghatalmazott útján a Polgármesteri Hivatal Lakás Osztályának ügyfélszolgálatán, vagy postai úton lehet (postacím: 1590 
Budapest, Pf.: 180). A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális korszerűsítési pályázat”

A pályázatra kijelölt lakások:
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Hermina út 3. 1 14 1,5 41,5 m2 összkomfortos 14.982 Ft 762.000 Ft

Ilka utca 13 1 27 1 32,1 m2 komfortos 9.245 Ft 510.000 Ft

Vezér út 71/D 6 24 3 68 összkomfortos 24.548 Ft 538.000 Ft

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázaton részt vevők a döntésről írásban kapnak értesítést a Polgármesteri 
Hivataltól az elbírálást követő harminc napon belül.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse és egyik 
pályázóval se kössön szerződést.  
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A ZESZ szakembere leszögezte, a nyári 

időszakban gyakorlatilag mindenfé-

le vitaminpótlás felesleges. Úgy véli, 

hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás 

fedezi egy átlagos felnőtt nyomelem-

szükségletét, hacsak nem 

folytat valamilyen 

s z é l s ő s é g e s 

diétát. 

– A zöldségek és a gyümölcsök megfe-

lelő mennyiségű vitamint tartalmaz-

nak, de a téli szezonban a C-vitamint 

érdemes lehet pótolni, igaz, nem túl 

nagy mennyiségben – magyarázta  

dr. Koppány Judit. – Maxi-

mum 500 mg-ot szabad 

szedni rendsze-

resen, és 

a téli vírusfertőzések esetén is csak napi 

600–1000 mg-ig lehet emelni az adagot. 

A nagyobb dózis feleslegesen terheli az 

emésztési és a kiválasztási rendszert, 

károsan befolyásolja a vasanyagcserét, 

és vesekőképződéshez is vezethet.

Az osztályvezető főorvos szerint a téli 

időszak másik ajánlott szere a D-vita-

min, de azt is csak akkor javasolt alkal-

mazni, ha előtte egy vérvétel alátámasz-

totta a szervezet D-vitamin-hiányát. 

– Hiába veszünk be a kelleténél többet, 

akkor sem épül be jobban a csontokba, 

ráadásul túladagolható. Ebben az eset-

ben előfordulhat fejfájás, komolyabb 

emésztési vagy vesepanasz. Az A-vita-

mint sem lehet orvosi fel-

ügyelet nélkül szedni, mert túladagolá-

sa látási panaszokat, fejfájást, hányást, 

bőrelváltozásokat okozhat, és dagana-

tos betegségek esetén a tumorsejteket 

is táplálhatja – fejtette ki a szakember.  

– Az E-vitaminra szintén igaz, hogy csak 

szakorvosi javaslatra szedhető, általában 

akkor is csak hetente egy-két tabletta. 

A cink, a szelén, a króm, a Q10 és az egyéb 

közismert nyomelemek, illetve antioxi-

dánsok daganatoktól, gyulladásoktól védő 

hatását az immunológus elmondása sze-

rint a szakirodalom nem minden esetben 

találja igazoltnak. Azt azonban leszögez-

te, ezek bevitelének megfelelő arányára 

is ügyelni kell, és ha már mindenképpen 

szedni akarja valaki, csak gyógyszertá-

rakban kapható, ellenőrzött termékeket 

vásároljon.  

– A legfontosabb tudnivaló, hogy a nagy 

dózisú vitaminok nemcsak hatástalanok, 

de károsak is lehetnek – hívta fel a figyel-

met dr. Koppány Judit. – Egyrészt túlada-

golhatók, másrészt hiú ábrándban tart-

hatják az embert. A páciens ugyanis azt 

hiheti, hogy ő védett mindenféle betegség-

gel szemben, ezért elhanyagolja a szüksé-

ges szűréseket és a megfelelő kezeléseket.

Forrai-Kiss Krisztina

Az őszi és téli időszakban nagyobb figyelem irányul szervezetünk 

immunrendszerére. Két véglet létezik: vannak, akik semmilyen ét-

rend-kiegészítőt sem szednek az ellenálló képességük növelése 

érdekében, míg mások marokszámra veszik be a különféle vitami-

nokat. Dr. Koppány Judit allergológus-immunológus főorvos szerint 

utóbbi nemcsak hatástalan, de kifejezetten veszélyes is lehet. 

Óvatosan a vitaminokkal
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Újratervezés a kerület közlekedésében I.
 Az egyik kerületi Nemzeti 

Dohányboltba két férfi lépett be.  

Az egyikük nadrágja a bokájáig le 

volt tolva, csak alsónadrágot viselt. 

Mivel nem viselkedett arrogánsan, 

a boltban dolgozó alkalmazott – 

egy nő – kiszolgálta őt. A férfi ka-

parós sorsjegyet és sört vásárolt. 

A társa előbb elhagyta az üzletet,  

a letolt nadrágú férfi azonban még 

jó darabig szóval tartotta az alkal-

mazottat. A férfit végül a barátja 

hívta ki az üzletből, és az alkalma-

zott arra figyelt fel, hogy ezt köve-

tően egyre nagyobb hangzavar hal-

latszik az utca felől. Mint kiderült, 

a letolt nadrágú férfi összeveszett 

a társával, a bolt előtti szeméttá-

rolót felkapta, és elhajította, majd 

félmeztelenre vetkőzött. A cipő-

jét hozzávágta egy segíteni akaró 

férfihoz, egy másikat meg megpró-

bált megütni. A járókelők valahogy 

besegítettek a levetkőzött férfit az 

üzletbe, ahol ő folytatta ámokfu-

tását. Több állványt szándékosan 

felborított, majd a pult mögé is be 

akart menni, amit egy, az üzletben 

tartózkodó férfi megakadályozott. 

Cserébe őt is megütötte, illetve is-

mét a cipőjével dobálózott, többek 

között a bolt alkalmazottját is meg-

dobta vele. A férfi végül elhagyta  

a boltot, de egyből az úttestre 

ment, ahol rögtön elesett, a járó-

kelők alig tudták onnan elvonszol-

ni. Az alkalmazott időközben érte-

sítette a rendőröket, akik a férfihoz 

mentőt hívtak. Ellene garázdaság 

vétség gyanúja miatt megindították 

a nyomozást.

 Egy gyerekeivel utazó nő ösz-

szetalálkozott korábbi élettársával 

a Thököly úton közlekedő 7-es bu-

szon. A nő megpróbálta elkerülni  

a találkozást, ezért miután meglátta 

a férfit, gyorsan leszállt a buszról, 

ám a férfi követte őt, ezért inkább 

mégis visszaszállt. A férfi is így 

tett, így végül a buszon keveredtek 

szóváltásba egymással. A vita ha-

mar eldurvult, a felek összekaptak, 

aminek vége hajtépés, lökdösődés 

és ütlegelés lett. Az ügyben ga-

rázdaság vétségében a rendőrség  

is vizsgálatot indított.

Bűnügy

Hogy a zuglói közlekedési helyzetről va-

lós képet kapjunk, bejártuk a kerületet, 

és megpróbáltuk feltérképezni a problé-

más helyeket. Ebben Barabás Ferenc is  

a segítségünkre volt, aki 15 éve polgárőr, 

néhány éve pedig már kerületgondnok-

ként rója a kerület útjait.

– Hol kezdjük? A kertvárosi területeken 

vagy a lakótelepen, esetleg a kerület bel-

ső részein? Mert mindenhol akad bőven 

probléma – kezdte alkalmi sofőröm.

Végül az ő javaslatára a kertvárosban, 

egészen pontosan a Cinkotai út–Eg-

ressy út kereszteződésében kezdtünk.  

Ott, ahol akár egy fél napot is „mozizhat-

tunk volna”, annyi volt a látnivaló. 

– A 2018-as költségvetésbe remélhetőleg 

belekerül a Rákosmezei tér rendezése, 

mert ez így katasztrofális. A legutóbbi 

vihar az utolsó előtti olajfát is kidöntöt-

te, ettől persze csak sivárabb lett a tér, 

de a közért előtti parkoló már komoly 

veszélyeket rejt, hisz onnan kitolatva az 

autók éppen a kereszteződésen gyorsan 

áthajtó kocsikkal találkoznak. Ebből ki-

folyólag naponta alakulnak ki balesetve-

szélyes helyzetek.

A térnek a kertvárosi jelleg ellenére is 

nagy az átmenőforgalma, ám hiába van 

trolimegálló, közért, cukrászda, gyógy-

szertár, étterem és egy óvoda, valamint 

egy templom is a közelben, egyetlen zeb-

ra nem segíti a gyalogos közlekedést. 

– Nincs messze a Szugló utca–Cinkotai út 

kereszteződése, amely szintén nagyon 

balesetveszélyes. Oda egy közlekedési 

lámpa kellene, ám a trolimegálló túl kö-

zel van a sarokhoz, amely akadályozza 

ezt. A megálló hátrébb helyezését pedig 

a szomszédos társasház vétózta meg. 

Így csak imádkozni tudunk, hogy az au-

tósok figyelembe vegyék a stoptáblát, 

amit nemrég egy fényvisszaverő keret-

tel is elláttunk. A kertvárosi rész forgal-

mát egyirányúsításokkal is szabályozni 

lehetne. Ilyen tervek a Szugló utca kör-

vasúthoz közeli szakaszával, valamint 

a Lipótvár és Szomolány utcákkal kap-

csolatban is felmerültek már. 

Problémát jelent, hogy a Gvadányi 

utca–Mogyoródi út kereszteződésében 

a közlekedési lámpa csak rövid ideig 

engedi a centrum felé a forgalmat. Emi-

att sokan elkerülik ezt a kereszteződést, 

és a szomszédos kis utcákon próbálnak 

időt nyerni.

Még csak a kertváros útjait róttuk, és 

máris sikerült egy kisebb balesetbe be-

lefutnunk. Ezúttal az Egressy út–Mis-

kolci út találkozásánál koccant össze 

két autó.

– Ez sem véletlen volt, az átkelőhely túl 

szűk ahhoz, hogy a kanyarodó autó ne 

gátolja a forgalmat. Ezért sokszor rossz 

ütemben próbálnak meg bekanyarod-

ni, aminek nemegyszer baleset a vége.

Mielőtt a kertvárosi részt lezárnánk, 

néhány problémát még a felsorolás 

szintjén megemlítenénk. Például hogy 

a Miskolci út–Csömöri út keresztező-

désében már egy éve nem működik  

a közlekedési lámpa hangjelzése, már-

pedig ettől a saroktól nem messze  

a Gyengénlátók Általános Iskolája ta-

lálható, tehát itt mindenképpen szük-

ség lenne a hangos jelzésre. Egy másik 

Miskolci úti kereszteződésben, a Foga-

rasi úti csomópontban csúcsforgalom-

ban rendkívül veszélyes nagy ívben 

kanyarodni. Itt a lámpák beállításával 

lehetne rendet teremteni, míg egy sa-

rokkal odébb, a Gvadányi és a Füredi 

találkozásánál ugyanebből a célból egy 

körforgalom kellene. De említhetnénk 

még az Olajág előtti szervizutat, amely 

mindenképpen megérdemelne néhány 

forgalomlassító fekvőrendőrt. Legvégül 

a körvasúton túli zuglói részt említe-

nénk. Ott ugyanis egy kisebb ráfordí-

tással a Szederkény utca és a Vezseny 

utca felől Zuglóba áramló forgalmat  

a körvasút XV. kerületi oldalára lehetne 

terelni, így részben csökkenthető lenne 

a kerületre nehezedő forgalmi terhelés. 

Ebben sokat segíthetne, ha az Egressy út 

és a Mogyoródi út is kétsávos lenne, de ez 

egyelőre még csak vágyálomnak tűnik.

Folytatás a következő számban

Riersch Tamás

A Róna utca–Thököly út sarkán történt baleset híre pillanatokon belül bejárta a médiát, így a közösségi ol-

dalakat is. A többség véleménye az volt, hogy ilyen baleset a kerület más pontjain is megtörténhetett volna, 

mert vagy rosszul látható a gyalogátkelőhely, vagy hiányos a közvilágítás, vagy pedig a forgalomtechnikai 

szabályozások hiányosak az adott csomópontban. 



14  2017. november 16.    Zuglói LapokHirdetések 

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkü-
letes lábak szakszerű kezelése. TALPMASSZÁZS 
AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos számom-
ra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

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

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

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

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvé-
gén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: szerviz@szer-
viz.info

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

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi mun-
kakörökre munkavállalókat keres:

- 1 fő kertész

- 1 fő villanyszerelő

- 1 fő víz, gáz, fűtésszerelő

- festő

- kőműves

- friss diplomás vagy diploma előtt álló építész- 
     mérnök
Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) a 
godo.hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.

Zuglói Kuckó Magánóvoda tapasztalt dajkát ke-
res. Jelentkezni lehet a 223 2030-as telefonszá-
mon Szabóné Barla Grétánál, illetve fényképes 
önéletrajzzal az info@kuckomaganovoda.hu e-mail 
címen. 

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

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

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol fest-
ményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, 
és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., 
porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka 
kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti 
katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képesla-
pokat, hagyatékokat, borostyán és koráll éksze-
reket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 
6 ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. Érték-
becslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 
percre.  Tel: 06-20-358-8217.

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, 
borostyán és brilles ékszer, óra felvásárlás azon-
nal, készpénzben! Cím: 13. kerület, Hollán Ernő 
utca 4. Telefon: 350-43-08, 06-70-884-40-84. Ma-
ximális 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 felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

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

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

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó álla-
potú könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, 
antikváriát. Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szer-
dánként), 06-20-916-57-66, web: www.vertesian-
tikvarium.hu

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal szak-
tanártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-0134

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Állás

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

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, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! 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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, par-
kettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó-ablakcsere, 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

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

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.

Önállóan, avagy ügyvédi közreműködéssel visszaigé-
nyelhetők a Lehel piaci parkolóból (balra kanyarodási ti-
lalom) kihajtás esetén kiszabott 50.000,-Ft-os közigazga-
tási bírságok. Érdeklődés: 06702818108 telefonszámon.

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

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.

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

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 karbantartása, 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 előkészítése,  
   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. december 1.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található 
űrlap felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével. 

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja részére, zárt bo-
rítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző (Lakás Osztály) pályázat”;

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.



15Zuglói Lapok     2017. november 16.    

Alapos előkészítő munkát követő-

en megkezdődött a Városliget 100 

hektáros parkjának megújítása.  

A munkálatok során fokozott figyelmet 

fordítanak arra, hogy a parknak mindig 

legyenek olyan részei, amelyek a Li-

get-használók rendelkezésére állnak. 

Az első ütemben azok a fejlesztések 

valósulnak meg, amelyek a Ligetet 

leggyakrabban használó csoportok,  

a látássérültek, a környező iskolák, il-

letve a „kutyások” igényeit szolgálják. 

Megújul a Vakok kertje, létrejön egy 

korszerű sport központ, amely alkal-

mas az iskolai testnevelésórák megtar-

tására is, valamint kialakításra kerül egy 

kutya élmény park.

A Városliget tájépítészeti pályázatán 

nyertes Garten Studio a Városliget Zrt. 

megbízása nyomán a parkhasználók 

különböző csoportjaival egyeztetett  

a park terveinek kialakításáról, így a va-

kok- és gyengén látók szervezeteivel,  

a környéken található iskolákkal és 

óvodákkal, illetve a parkba járó kutyá-

sok képviselőivel is. 

Vakok kertje
Az érintettek kéréseinek megfelelően  

a kert lekerítettsége megmarad, to-

vábbra is elsősorban a vakok és lá-

tássérültek számára lesz korlátlanul 

hozzáférhető a terület. A kert alapstruk-

túrája is változatlan lesz: az orientációt 

elősegítendő megmaradnak a fő su-

gárutak, de más-más burkolattal látják 

el őket. Játszó és sportterület is lesz  

a kertben, a klasszikus játszótéri ele-

mek mellett lesznek hangot adó játé-

kok is, illetve sportolni, ping-pongozni, 

lengő tekézni is lehet majd. A tervezők 

annak a kérésnek is eleget tettek, hogy 

mozgássérült, akár halmozottan sérült 

gyerekek számára is használható esz-

közöket is beépítsenek a játszótérre. 

Sportpályák
A sportpályák tervezésébe bevont is-

kolák szakemberei kérték, hogy az is-

kolák számára könnyen megközelíthe-

tő helyszínen hozzák létre a pályákat, 

hogy olyan futókör létesüljön, ahol végig  

- a teljes kör alatt - rálátnak a gyere-

kekre, valamint szükségük van több-

célú labdajáték-pályákra is. A pályá-

kon kispályás focihoz, kosárlabdához 

és kézilabdához is találhatnak majd 

felfestést a sportolni vágyók, és zár-

ható rekeszekkel ellátott utcabútorok 

is lesznek majd a terepen, hogy érték-

tárgyaikat is biztonságos helyen tud-

hassák játék közben. A sport területet 

nem csak és kizárólag az iskolások 

használhatják, hanem hozzáférhetőek 

lesznek mindenki számára. Mindössze 

azt a feltételt támasztja majd a park 

házirendje, hogy az iskolás csoportok 

elsőbbséget élveznek.  

Kutyás élménypark
A társadalmi egyeztetések egyik leg-

fontosabb témája a kutyás közösségek,  

a ligetet sétálásra használó gazdik és ebek 

helyzetének megnyugtató rendezése volt. 

Az új Ligetben összesen két zárt (5000 és 

3000 négyzetméteres) és egy nyílt kutyás 

élménypark kap helyet, utóbbi több mint 

egy hektáros területet foglal el. 

A két zárt terület közül az egyik - melyet 

most kezdenek el kialakítani - a Hermi-

na út mellett, közel 5000 négyzetmé-

teren terül majd el. A kutyák számára 

játszófelületek, agility elemek kapnak 

itt helyet, a gazdákat padok, kényelmes 

utcabútorok várják a félhektáros terüle-

ten. A cserjés, füves parkrészben tere-

palakulatok, ügyességi elemek várják  

a kutyákat, ivókút és - szintén a kutyá-

sok felvetésére - kutyamosó is lesz. 

Szépművészeti Múzeum
A Szépművészeti Múzeum Román 

csarnokának megújításával párhuza-

mosan az intézményt körülvevő zöld-

területet is rehabilitálják. A rossz álla-

potú, kiszáradt, több helyen kitaposott 

gyepfelület, az örökzöldek cseréje és 

a faállomány megújítása az elsődle-

ges cél a múzeum környéki zöldfelület 

megújításánál. 

Az első ütem részeként megkez-

dődik a közműhálózat és a közvi-

lágítás rendszerének megújítása,  

az akadálymentesítés, a hulladék-

kezelés reformja, illemhelyek és 

kerékpártárolók létesítése valamint  

a zöldfelület rehabilitációja is.

A Liget Budapest Projekt és az első 

ütem kis fejlesztéseinek részleteiről  

a következő elérhetőségeken tájé-

kozódhat:

• www.ligetbudapest.hu/megujulo-park

• www.ligetbudapest.reblog.hu

• www.varosligetpark.hu

E-mail: office@ligetbudapest.hu

Megújuló vakok kertje, új sportpálya és kutyapark
Megkezdődött a Városliget parkjának megújítása 

Fizetett hirdetés
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Zuglói Lapok Gyertek el és  
tervezzünk együtt!   
Tegyünk közösen  
a felelős kutyatartásért!

Minden kutyafuttatónak 

saját házirendet!
FONTOS NEKED, HOGY HOL JÁTSZHAT A KUTYÁD?   

SZERETNÉL TENNI A LAKÓKÖZÖSSÉGEDÉRT?

A zuglói önkormányzat az EB OVO Egyesülettel közösen kutyafuttató roadshowt indít. 
Célunk, hogy a helyi közösségek véleményét meghallgatva és lehetőséget biztosítva  

a párbeszédre, felmérjük a kutyafuttatókkal kapcsolatos igényeket. 

Gyere és mondd el, hogyan fejlesszük a futtatót, hova kerüljön új futtató,  
milyen szempontok kerüljenek be a házirendbe és hozd a kutyádat is! 

PROGRAMOK:

futtatóval kapcsolatos 

fejlesztési igények felmérése

közösségi tervezés

kutyafuttató névadó

kutyás játékok

A ROADSHOW 
KÖVETKEZŐ 

HELYSZÍNE ÉS 
IDŐPONTJA:
2017. november 21.  

kedd, 18 óra  
Újvidék téri futtató.

Tavasszal a programsorozat további 10 helyszínen folytatódik  majd Zuglóban.


