80 éves a kapitányság

Megnyílt a koripálya

1937-ben a helyi rendőrkapitányság

Hétköznap délelőttönként − előzetes

létrejöttét a nem sokkal korábban ön-

regisztráció után − iskolai csoportok,

állóvá váló Zugló gyarapodó lakossága,

délután négy órától este hétig mindenki

illetve az emiatt megnövekedett közbiz-

számára nyitva áll a zuglói korcsolya-

tonsági veszélyeztetettsége indokolta.

pálya.

Budapest egyik legnagyobb létszámú

től este nyolcig várják a sportol-

kerületi

ni vágyókat. A Bosnyák téri jégpá-

rendőrségének

állománya

még a nagyobb vidéki városok kaptányságaiéval is vetekszik.

lya

6. oldal

Hétvégenként

használata

a

reggel

kilenc-

hagyományoknak

megfelelően ingyenes.

2. oldal
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Felújítások indulnak
A Csertő parki közösségi tér kialakításáról, a Pillangó park közparki felújításáról
és a Mogyoródi úti közösségi sportpálya
funkcióit kibővítő fejlesztések megindításáról döntött a képviselő-testület november 23-i rendes ülésén. A képviselők
határoztak a parkolási rendelet módosításáról, az óvodások lisztérzékenységszűrésének folytatásáról, az idősek szélesebb körű támogatásáról, továbbá arról
is, hogy személy és vagyonbiztonsági
irodát nyitnak a Várna utca 9. szám alatt,
hogy növeljék az utácban és a környéken
élők biztonságérzetét.

5. oldal

Parkolás és fejlesztések a középpontban
A fizetőparkolás volt az idei közmeg-

szorítsa Zuglóból azokat, akik parkoló-

képviselők együttműködni egymással?

szem előtt tartaniuk. Szabó Rebeka al-

hallgatás egyik legfontosabb témája.

nak használják a kerületet. Sokan tettek

− tette fel a kérdést az önkormányzat

polgármester természetesnek nevezte,

A kérdésekre reagálva Karácsony Ger-

fel kérdéseket az önkormányzati bér-

idei közmeghallgatásán egy kerületi

hogy vannak viták a képviselő-testü-

gely polgármester elmondta: a parkolási

lakások és a kerületi fejlesztések hely-

lakos. Lévai Margit úgy fogalmazott:

letben. Mint fogalmazott, a képviselő-

problémákat folyamatosan vizsgálják,

zetével kapcsolatban is, valamint az

a megválasztott képviselőknek nem azt

ket megválasztó polgárok véleménye

és hatástanulmányok elvégzése után

egészségügyi beruházásokról és a jár-

kellene nézniük, hogy melyik párt dele-

sem azonos egy-egy kérdésben, ezért

a kerület esetleg további területeket is

dák, valamint általában a közterületek

gálta őket, hanem képviselőként az őket

maguktól értetődőek a nézeteltérések

bevonna a fizetős parkolásba, hogy ki-

tisztításáról. Miért nem tudnak a zuglói

megválasztó zuglóiak érdekeit kellene

a testület tagjai között.

3. oldal

Aktuális

2

2017. november 30.

Megnyílt az ingyenes jégpálya a Bosnyák téren
Egy héttel az első adventi gyer-

létszáma megháromszorozódott: kö-

tya meggyújtása előtt, november

rülbelül kilencezer diák járt a Bosnyák

26-án nyílt meg a III. Zuglói Kori

téri koripályán. A megnyitón Tóth Csa-

és Adventi Sokadalom a Bosnyák

ba országgyűlési képviselő azt mondta:

téren.

reméli, hogy ebben a szezonban még

Zuglói Lapok

Pro Urbe Budapest
díj Hajnal atyának

a korábbiaknál is több gyerek használja
Kerületünkben

immár

hagyomány,

majd a jégpályát. A Bosnyák téri műjég-

hogy telente a felnőttek és a gyerekek is

pályát az önkormányzat támogatásából

ingyen korcsolyázhatnak – mondta

a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-

megnyitó beszédében Zugló polgármes-

tató Zrt. építtette és üzemelteti, a létesít-

tere. Mindez Zugló világképét is tükrözi:

mény, illetve a karácsonyi vásár rend-

azt a nyitottságot, befogadókészséget,

jére a Zuglói Önkormányzati Rendészet

melytől bárki otthon érezheti magát

munkatársai és a polgárőrök

a kerületben − tette hozzá a polgármes-

felügyelnek majd, míg a hétvégi prog-

ter. A Bosnyák téri jégpályát a tervek

ramokat a Zuglói Cserepes Kulturális

szerint február 5-ig használhatják – ez-

Nonprofit Kft. szervezi. A jégfelüle-

úttal is ingyenesen – az érdeklődők. Ta-

lési lehetőséget is biztosít a számukra.

tet délutánonként 15 és 16 óra között

nítási időben délelőtt 8-tól 15 óráig az

Két éve csaknem háromezer iskolás és

újítják fel, végül a pályát 16 órától

iskolai és óvodai csoportok – bejelent-

óvodás gyerek látogatott ki a koripályá-

a lakosság előtt is megnyitják, egészen

kezés és előzetes regisztráció alapján

ra. A tavalyi szezonban pedig – annak

19 óráig. Hétvégéken, illetve tanítási

– vehetik birtokba a jégpályát, ahol az

ellenére, hogy a pálya egy hónappal

szünetben a pályát 9–20 óra között bár-

önkormányzat ingyenes korcsolyabér-

rövidebb ideig volt nyitva – a gyerekek

ki igénybe veheti.

Riersch Tamás

Budapest egyházi, szellemi és épített értékeinek megőrzése érdekében végzett áldozatos
munkájáért, a városligeti Regnum Marianumtemplom újjáépítése, valamint a hitélet működése érdekében nyújtott közösségteremtő
tevékenysége elismeréseként a Fővárosi Közgyűlés Pro Urbe Budapest díjat adományozott
Hajnal György atyának. Az elismerést Tarlós

Egyre népszerűbb a fejtörő

István főpolgármester adta át a főváros nap-

Rekordszámú megfejtés érkezett
a Studium Generale Zuglói Egyesület őszi vetélkedőjére, amelyen
a reformáció és a kiegyezés volt
a téma. A legfiatalabb és legidősebb
induló között 76 év korkülönbség
volt, a legtöbb megoldás az idősebb korosztálytól érkezett. Miután
többen is ugyanannyi pontot értek
el, összesen 15 első, 7 második és
6 harmadik helyezettet hirdettek ki
– ők könyvjutalomban részesültek,
a többi megfejtő az önkormányzat által biztosított Zenélő Zugló
CD-t és emléklapot kapott. PR

ja alkalmából rendezett ünnepségen. Hajnal
György 1990-ben kapta meg plébánosi kinevezését a Regnum Marianum-Budapest
új plébániájára. 1995-ben a Pesti-Középső
Espereskerület espereshelyettese, 2001-től
az esztergomi főszékesegyházi káptalan kanonokja. Több kitüntetés, díj birtokosa, Pro
Urbe díjas építész, a Regnum Marianum tervezésén és kivitelezésén is folyamatosan dolgozott. Zugló díszpolgára nyolcvanéves koráig,
2016 nyaráig volt plébános. 		

Elárverezett gyerekrajzok

ZL

Milliárdos fejlesztések előtt a BVSC-Zugló

November 24-én a Kaffka Margit

Az iskola idén a szomszédos Aprófalva

A következő két évben öt nagyobb fejlesztés-

Általános Iskola már tizenkettedik

Óvodával 11 közös eseményt tervezett,

re készül a BVSC-Zugló. A tervek szerint idén

alkalommal rendezte meg a Mese-

ezek egyike volt ez a rajzpályázat, mely-

kezdenek hozzá egy műfüves focipálya építé-

varázs című rajzpályázatát, amely

re az ovisok is küldhettek pályaműveket.

séhez a Szőnyi úti sporttelepen. A klub elnö-

programot ezúttal nemcsak saját

A pályázaton, amelynek témája az ál-

ke, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő

növendékeiknek hirdettek meg.

latmesék voltak, 210 gyerek 245 pá-

(Fidesz) bejelentette, korszerűsíteni kívánják

lyaművet küldött. Ezeket egy, az iskola

a telepen már meglévő fedett pályát is, amelyből

pedagógusaiból álló zsűri értékelte,

egy fűthető kézilabdacsarnokot alakítanának

és a legjobbakat – összesen 20 alkotást

ki. 2018-ra a Tatai úti sportlétesítményekben

– díjazták is.

is munkálatokat terveznek: ott labdarúgó-

A november 24-i gálán a legszebbnek

központot akarnak kialakítani. A fejlesztések

ítélt rajzokat mutatták be, melyekre

részeként a BVSC az uszoda-korszerűsítés

a Mesevarázs rajzpályázatok hagyo-

folytatására is készül, de több medence nem

mányzat számára kiemelten fontos a sport

mányait követve a szülők, hozzátar-

lesz, hanem az üzemeltetést optimalizálják.

támogatása. – A BVSC-Zugló a legfőbb partne-

tozók licitálhattak is. A lehetőséggel

A fejlesztésekhez a kormány 1,2 milliárd forint-

rünk, amely nagyon sok zuglói gyereknek biz-

sokan éltek, így szinte minden kiál-

tal járul hozzá – mondta a fejlesztések beje-

tosít rendszeres sportolási lehetőséget, illetve

lított rajzra érkezett ajánlat. A pá-

lentéséről szóló tájékoztatón a sportért felelős

a nyugdíjasúszásnak köszönhetően nagyon

lyaművek 500 és 5000 Ft közötti ös�-

államtitkár, Szabó Tünde. Karácsony Gergely

sok idős embernek biztosít szabadidős lehető-

RT

polgármester arról beszélt, hogy az önkor-

séget − tette hozzá a polgármester.

szegekért találtak gazdára.

(riersch)

Zuglói Lapok
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A közmeghallgatás fő témái: parkolás és fejlesztések
A fizetőparkolás, az önkormányzati bérlakások és a kerületi fejlesztések helyzete – legtöbben ezekkel kapcsolatban tettek fel kérdéseket, vagy
mondták el véleményüket az önkormányzat éves közmeghallgatásán, november 16-án. Ezeken túlmenően többen is érdeklődtek az önkormányzati bérlakáshoz jutás lehetőségeiről, a kerületben várható egészségügyi beruházásokról, a közbiztonságot növelő intézkedésekről és a járdák és
közterületek tisztításáról.

A válaszokból a rendezvényen megje-

A Liget Budapest projektről szólva az

lentek megtudhatták, hogy Zuglóban

alpolgármester kiemelte: a beruházás

jelenleg 171 térfigyelő kamera műkö-

nem tartozik az önkormányzat hatás-

dik, a rendszer bővítése, korszerűsí-

körébe, a tervezett létesítményekről

tése folyamatosan zajlik. A járdák és

a Városliget Zrt. tud felvilágosítást adni.

utak tisztítását az önkormányzat ön-

Szabó Rebeka hozzáfűzte: a Városli-

ként vállalt feladatként végzi.

getben folyó mélyépítési munkák ha-

A közmeghallgatáson jelezték, hogy

tással lehetnek a talajvízszintre, ami

problémák vannak a Zuglói Lapok ter-

egyes épületekben vizesedést ered-

jesztésével.

ményezhet. Az önkormányzat éppen

Az ülésen többen is kritizálták az ön-

ezért kérte, hogy a beruházó ezzel kap-

kormányzati

munkáját.

csolatban végezzen hatástanulmányt.

A felszólalók annak a véleményüknek

A kérelmet, kiemelt beruházás lévén,

adtak hangot, hogy a politikai szem-

elutasították, azonban más szerveze-

benállás helyett a képviselők összefo-

tek is szót emeltek az ügyben. Ennek

gására lenne szükség Zugló fejlődése

köszönhetően van remény, hogy elvég-

érdekében.

zik a szükséges méréseket.

Fizetőparkolás

Sebességcsillapítás

képviselők

A fizetőparkolással kapcsolatos kérdé-

zati tulajdonú lakóingatlan tatarozását

Intézet is többmilliárdos fejlesztési tá-

Hajdu Flórián alpolgármester arról

sekre reagálva Karácsony Gergely pol-

végzik el. Azt azonban tudni kell, hogy

mogatást kap.

tájékoztatta

gármester elmondta: a parkolási problé-

a bérbe adható lakások száma jóval

A Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál vár-

megjelenteket, hogy folyik a vizsgálat

mákat egy munkacsoport folyamatosan

meghaladja az igénylők számát – tette

ható fejlesztésekkel kapcsolatban Roz-

az Őrnagy utca–Tábornok utca, illet-

vizsgálja. Az önkormányzat a hatásta-

hozzá Karácsony Gergely.

gonyi Zoltán megjegyezte: az önkor-

ve a Francia út–Tábornok utca ke-

nulmányok elvégzése után további te-

A fejlesztésekre vonatkozóan a város-

mányzat a pályázaton nyert 511 millió

reszteződése és annak környéke 30-as

rületeket vonna be a fizetős parkolásba,

vezető hangsúlyozta: Zuglóban az ön-

forintos támogatásból egyebek mellett

övezetté alakítása ügyében. A szak-

hogy kiszorítsák Zuglóból azokat, akik

kormányzati fejlesztések nem álltak

digitális röntgenberendezéseket vásá-

hatóságoktól folyamatosan érkeznek

parkolónak használják a kerületet.

le, eddig jobbára az előző ciklusból

rol, valamint fejlesztik a szakrendelők

a visszajelzések. Miután az önkor-

A polgármester úgy vélte: a behajtás

áthúzódó beruházásokat fejezték be.

és a háziorvosok közötti informati-

mányzat valamennyi hivatal vélemé-

korlátozásával nem lehet kiváltani

Most indul meg ennek az időszaknak

kai rendszert. Ennek eredményeként

nyét megkapja, a képviselő-testület ha-

a parkolóórákat, erre a kerületnek

a rekonstrukciós programja, amelynek

megszűnhetnek a párhuzamosságok,

tároz a megvalósításról. Amennyiben

nincs is joga, ilyet a főváros csak a leg-

nyitányaként a novemberi testületi

gyorsabbá válhat a betegellátás is.

a testület a kivitelezés mellett dönt,

ritkább esetben engedélyez. A Francia

ülést követően egy 1,2 milliárd forintos

Az önkormányzat céljai között szerepel

úgy az önkormányzat saját költségén

úti üres telkek a MÁV tulajdonában

projekt veszi kezdetét.

továbbá az Örs vezér terei szakrende-

elvégzi a 30-as övezetté alakítást.

lő felújítása, kapacitásnövelő bővítése,

Az alpolgármester a továbbiakban úgy

de ezt megelőzve már folyik a Csertő

nyilatkozott, hogy a fent említett terü-

parki rendelő felújítása.

leten a pakolóhelyek felfestését a Bu-

vannak, azokon a megvásárlásukat
követően a főváros építhetne P+R par-

Egészségügyi fejlesztések

kolókat, ugyanis ez neki a kötelessége

A Zuglóban várható egészségügyi fej-

– húzta alá Karácsony Gergely.

lesztésekre vonatkozó kérdésekre Rozgonyi Zoltán alpolgármester válaszolt.

Bérlakáshoz jutás

A szavaiból kiderült, hogy az Uzsoki

Az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó

a

közmeghallgatáson

dapest Közút Zrt. által jóváhagyott tervek alapján végezték el. Hajdu Flórián

Fűtéstámogatás

Utcai Kórház összesen 16 milliárd fo-

kapcsolatban

nek, hogy a Közút olyan tervet hagyott

kapcsolatban

rintos modernizáció előtt áll. A tervek

Szabó Rebeka alpolgármester kifejtet-

volna jóvá, amelynek megvalósítása

a polgármester kiemelte: minden zuglói

szerint a gyógyító intézmény fekvőbe-

te: az önkormányzat a rászorulóknak

korlátozza a közlekedést, de megvizs-

rászorulónak lehetősége van pályázatot

teg-ellátó részlege 200 ággyal bővül,

a téli hónapokra az idén is az előírt

gálják a módosítás lehetőségét.

benyújtani és felkerülni a bérlakásra

ugyanakkor

megszűnik

mennyiségben biztosít tűzifát. Az erre

Hajdu Flórián továbbá arról is tájé-

várók listájára. Az önkormányzat egy

a kórház Hungária körúti krónikusbe-

vonatkozó kérelmek elbírálása és a ki-

koztatta a zuglóiakat, hogy a Tábornok

nagyon igazságos és átlátható rendszer

teg-ellátó tömbje. Az alpolgármester

szállítási időpontok egyeztetése folya-

utca–Hungária körút sarkán lévő, jár-

szerint osztja ki a rendelkezésre álló la-

továbbá azt is elmondta, hogy az állam

matosan zajlik.

dát elfoglaló építési kordonra a kivite-

kásokat. Zugló lehetőségeihez mérten

a Bethesda Gyermekkórház korszerű-

A tűzifa beszerzését és kiszállítását

lező 2018 januárjának végéig kért terü-

igyekszik minél több bérlakást kiadható

sítésére hatmilliárd forintot fordít, és

a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Köz-

letfoglalási engedélyt.

állapotba hozni, az idén 72 önkormány-

az Országos Klinikai Idegtudományi

pont intézi.

felvetésekkel

várhatóan

tűzifa-támogatással

kihangsúlyozta: nem tartja valószínű-

A
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Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért
Rákosfalva Park 1-3
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

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

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.

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

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

Alpolgármesterek

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

Hajdu Flórián

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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.

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

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

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

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.

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

Listás képviselők

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

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

Horváth Zsolt

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

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

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Jegyző

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Makranczi László

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

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

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

Aljegyző

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

Szabó Rebeka • PM

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

Dr. Tarjányi Tamás

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

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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.

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

Parlamenti képviselők
Szatmáry
Kristóf

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

(13. OEVK)

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Előzetes
bejelentkezés alapján.
Tel.: 06-30-428-97-84

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

DÉLELŐTT (8.00–12.00)

HÉTFŐ

—

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Jogi Csoport kintlévőség-kezelés
12.00-15.30
(felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek)

HÉTFŐ

12.30–18.00

8.15–12.00, 12.30–17.00

KEDD

–

8.15–12.00, 12.30–15.30

8.15–12.00, 12.30–16.30

8.15–12.00, 12.30–16.00

–

8.15–12.00, 12.30–15.30

8.15–11.30

8.15–11.30

SZERDA
CSÜTÖRTÖK

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási
ügyek (nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek)

PÉNTEK

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló
helyiségek, telkek)

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 személyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zugloizrt.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.

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

ügyfélszolgálati időpontok
egységesen az ügyfélszolgálatokban (Pétervárad. u. 2.,
Bácskai u. 53.)

Ingatlangazdálkodási
Osztály

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében 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

A kerületgondnokság elérhetőségei

Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)
telefon: 872-9000, 872-9100

DÉLUTÁN (12.00–16.00)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Jogi Csoport
kintlévőség-kezelés
(felszólítással és felmondással kapcsolatos ügyek)

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
ügyfélfogadási időpontjai

SZERDA

Zuglói Lapok
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Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügyfélfogadási 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, ügyfélkapu, 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 Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét,
hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára.

Zuglói Lapok
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Milliárdos beruházások indulhatnak jövőre Zuglóban
túllépő 5 napon belül kérheti a kisza-

A Csertő parki közösségi tér kialakítása, a Pillangó park közparki felújítása és a Mogyoródi úti közösségi

bott pótdíj elengedését.

sportpálya funkcióbővítő fejlesztése – többek között ezekről döntött a képviselő-testület november 23-i

A parkolási munkacsoport a képvise-

rendes ülésén. Ezen túlmenően a testület határozott még a parkolási rendelet módosításáról, az óvodások

lő-testület szeptemberi határozatának

lisztérzékenység-szűrésének folytatásáról, az idősek szélesebb körű támogatásáról, és arról is, hogy olyan

megfelelően megvizsgálta a zuglói lak-

intézkedéseket vezetnek be, amelyek növelik a Várna utcában élők biztonságérzetét.

hellyel rendelkezők és itt gépjárműadót
fizetők évi 100 óra időtartamú ingyenes parkolásának bevezetési feltétele-

Az ülés kezdetén Karácsony Gergely
polgármester

beszámolójában

it. Ehhez szoftverfejlesztésre és az en-

arról

gedménnyel kapcsolatos adatvédelmi

tájékoztatta a testületet, hogy a közel-

megoldás kidolgozására is szükség van.

múltban a Fővárosi Közgyűlés módo-

A 100 órás ingyenes parkolás beveze-

sította parkolási rendeletét. A változ-

tésére vonatkozó előterjesztést 2018.

tatás Zuglót is érinti, november 10-től

március 31-ig kell a képviselő-testület-

ugyanis hétvégén a Városligetben nem

nek megtárgyalnia.

kell parkolási díjat fizetni. Ennek kap-

Idősek segítése

csán az önkormányzatnak a fővárossal
új megállapodást kell kötni, a parko-

A képviselő-testület a zuglói idősek

lás üzemeltetőjével pedig tárgyalások

életkörülményeinek

kezdődnek a cég működtetési díjának

in-

tézkedési csomagot fogadott el. Ebbe

csökkentéséről.
parki munkálatok várhatóan 170,2 mil-

telező kiválasztására mindkét esetben

lió, míg a Pillangó parkiak 590,5 millió

megindítja a közbeszerzési eljárást.

A képviselő-testület elfogadta a Csertő

forintba kerülnek. Ez utóbbira a képvi-

A képviselők arról is határoztak, hogy

parki közösségi tér kialakítására, vala-

selők a 2018-as költségvetésben 290,5

a Mogyoródi úti közösségi sportpálya

mint a Pillangó park felújítására vonat-

millió forintot biztosítottak. A testület

funkcióbővítő fejlesztésére a Fővárosi

kozó beruházási programot. A Csertő

továbbá arról is döntött, hogy a kivi-

Önkormányzat TÉR_KÖZ 2016 pályáza-

Fejlesztések

javítására

tán elnyert 100 millió forintos támogatáshoz biztosítják az előírt 84,6 millió
forintos önrészt. Emellett a pályázatban nem szereplő fejlesztések megvalósítására a 2018-as költségvetésben 290,6
millió forintot különítenek el.

Parkolás

fűtéstámogatásra jogosító jövedelemhatárt 142 500 forintra, míg a gyógyszertámogatásét 144 000 forintra emelte. Továbbá arról is döntés született,
hogy az idősellátás érdekében a Fogarasi út 113. szám alatti ingatlant átalakítják és akadálymentesítik.
A testület arról is határozott, hogy a Várna utcai lakosok biztonságérzetének növelése érdekében a Várna utca 9. szám
alatti házban az önkormányzat személyés vagyonvédelmi szolgálatot létesít.
A testület a működési feltételek megte-

A testület tovább bővítette a fizetőparkolás során igénybe vehető kedvezmények
körét. A jövőben az 1–5. évfolyamos diákokra vonatkozó gyermekszállítási kedvezményt – a sportegyesület igazolásával – akkor is igénybe lehet majd venni,
ha valamelyik szakosztály foglalkozására viszik a tanulókat.
A képviselők továbbá azt is lehetővé
tették, hogy a Zuglóban működő köznevelési intézmények dolgozói az éves
várakozási hozzájárulást negyedéves
részletekben

a testület egyebek mellett az időszaki

fizessék,

amennyiben

a díjzóna alapján fizetendő összeg meghaladja az évi 60 ezer forintot.
A rendeletmódosítás változtat az eddigi
méltányossági rendszeren is. A rendszámelírás miatti ügyintézés, illetve
a mozgáskorlátozott-igazolvány utóla-

remtésére 13,7 millió forintot biztosított.

Gyermekek szűrővizsgálata
A képviselők arról is határoztak, hogy
továbbra is támogatják az önkormányzati fenntartású óvodákba járó nagycsoportos gyerekek lisztérzékenységi
szűrővizsgálatát. Ennek jövő évi megvalósítására a testület 3 millió forintot
hagyott jóvá.
Zugló Önkormányzata 2016-ban csatlakozott a Csipkerózsika szűrőprogramhoz, amelyben tavaly 505 gyerek vett
részt. A vizsgálat hat nagycsoportosnál
mutatott ki lisztérzékenységet, erről
a szülőket részletesen tájékoztatták.
Papp Dezső

A képviselő-testület ülésének hite-

gos bemutatásának határideje 5 napról

les jegyzőkönyve a zuglo.hu honlap

15 napra változik. Emellett megfelelő

Önkormányzat / Képviselő-testületi

igazolás esetén a sürgősségi betegellá-

ülések menüpontjában olvasható.

tást végző vagy emiatt a várakozási időt
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Nyolcvanéves a kerületi rendőrkapitányság
A 82 esztendős Zugló a nyolcvanesztendős rendőrkapitányságát ünnepelte november 24-én. A Columbus
utcai Zeneházat aznap megtöltötte az egyenruhás közönség. A meghívott rendőri vezetőknek nagyrészt
további kötődése is volt a kerületi kapitánysághoz, mert vagy itt kezdték a pályafutásukat, vagy vezetőként
irányították a szervezetet, esetleg valamelyik szomszédos kerületben szolgáltak, így folyamatos rálátásuk
volt a zuglói rendőri munkára.

kapitánya a kerületnek. A rendszerváltás előtt minden vezető hosszabb ideig
irányította a testületet, 44 év alatt 12 kapitánya volt Zuglónak, míg az 1990 óta
eltelt 27 év alatt már nyolcan váltották
egymást a kapitányi székben.
Az egyik leghosszabb ideig pozícióban
levő zuglói kapitány Hipp Károly ezredes volt, aki 1975–88 között irányította
az állomány munkáját. Őt sajnos már
nem lehetett meghívni, mert ez év elején elhunyt, de a családot a lánya képviselte az ünnepségen.
Az önálló zuglói kapitányság előtt is
működött már rendőrség a zuglói területeken. A városligeti őrs azonban
akkor még a VII. kerületi kapitánysághoz tartozott. 1935 után felgyorsult
a

városrész

benépesülése,

aminek

újabb lökést adtak a hetvenes években
épült lakótelepek. Ez pedig nagy létszámú rendőrséget követelt meg. A zuglói
A Budapesti Rendőr-főkapitányság – és

a közbiztonság. A nyolcvanéves kapi-

Mivel tudomásunk szerint Zuglóban

rendőrkapitányság mind a mai napig

a hozzátartozó kerületi rendőrkapitány-

tányság már csak ezért is kiérdemelte

korábban nem rendeztek ilyen ünnep-

Budapest egyik legnagyobb létszámú

ságok – életében ritka dolog az ilyen

az ünneplést, amely – ha csak röpke egy

séget, úgy véltük, a mi nyolcvanadik

rendőrsége, a létszáma még a nagyobb

ünnepség, ám az is igaz, ha egy kapi-

óra erejéig is, de – alkalmat adott a múlt

születésnapunk is alkalmat kínál egy kis

vidéki városokéival is vetekszik. Ér-

tányság ilyen komoly kort ér meg, ak-

felidézésére. A november 24-i ünnep-

visszatekintésre.

dekességképpen a jelenlegi belügy-

kor az megérdemli a figyelmet. A zuglói

ségre mind a kerületi kapitányság, mind

A jubileumi ünnepségre azonban nem

miniszter, Pintér Sándor is Zuglóban

kapitányság létrejöttét a nem sokkal ko-

pedig a BRFK egy-egy kisfilmmel, képes

volt könnyű felkészülni. A kutatómun-

kezdte a rendőri pályafutását.

rábban önállóvá váló Zugló gyarapodó

prezentációval készült, illetve Váradi At-

ka több akadályba ütközött. Elsősorban

– A nyolcvan év alatt több fontos dolog

lakossága, illetve az emiatt megnöveke-

tila alezredes, jelenlegi zuglói rendőrka-

történelmi akadályokról beszélhetünk,

történt velünk. A költözést már említet-

dett közbiztonsági veszélyeztetettsége

pitány egy elismerést is átadott. Ez utób-

hisz, ne feledjük, a zuglói kapitányság

tük, de kiemelném a rendszerváltást is,

indokolta. 1937 januárjában még csak

bit azonban nem egy rendőr, hanem egy

megalakulását egy világháború, majd

amely alapvetően megváltoztatta a rend-

egy kis létszámú testületről beszélhet-

civil személy kapta. Az indoklás szerint

Budapest ostroma, az 56-os forradalom,

őrség szemléletét. És, sajnos, egy tragikus

tünk, amely egy Thököly úti épületben

a díjazott Adler Katalin, a Zuglói Közbiz-

illetve Budapest újabb ostroma követte,

eseményről sem feledkezhetünk meg:

kapott helyet, ám később a kapitány-

tonsági Nonprofit Kft. munkatársa sokat

amely nem kedvezett a dokumentumok

Radovic Dusán kollégánk 2010. július

ság állománya jelentősen megnőtt, és

tett azért, hogy a lakosság körében nőjön

megőrzésének.

23-án szolgálatteljesítés közben az életét

hamar az egyik kiemelt kerületévé vált

a rendőrség pozitív megítélése.

– Amit biztosan tudunk, hogy az első

vesztette (egy menekülő autós halálra

a fővárosnak. Zugló rendőri szempont-

– A rendőri munka nem az ünneplésről

zuglói

Szent-Iványi

gázolta − a szerk.), amely történet egyet-

ból ma is a főváros egyik „kirakatkerü-

szól – nyilatkozta lapunknak Váradi At-

Kálmán volt. Neki sikerült egy leszár-

len pozitívuma, hogy Dusán emlékének

letének” számít. Köszönhetően annak

tila alezredes az ünnepséget követően.

mazottját is felkutatnunk, akit meghív-

ápolása egy rendkívül erős kohéziót

is, hogy egy itt kialakított együttműkö-

– Ugyanakkor a fontosabb jubileumok-

tunk a jubileumi ünnepségünkre.

teremtett az állományban. Az sem min-

dési modellnek köszönhetően – a ren-

ról egyenruhában is illik megemlékezni.

A helyi rendőri vezetőkről csak 1946

dennapos, hogy egy elhunyt rendőr em-

dőrség, az önkormányzat, a rendészek,

A csepeli kapitányság például az idén

óta létezik pontos lista (valószínűleg

lékére kopjafát állítanak, minden évben

a polgárőrök és a ZKNP között – az el-

ünnepelte a centenáriumát, amely jubi-

előtte csak egy kapitánya volt Zugló-

focitornát rendeznek, illetve hogy utcát

múlt években látványos módon javult

leumot érthető módon megünnepeltek.

nak), eszerint Váradi Attila a huszadik

neveznek el róla.

rendőrkapitány

Riersch Tamás

Zuglói Lapok

Zuglói séták

2017. november 30.
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Európa egyetlen Washington-szobra
A Városligeti-tó keleti partjánál magasodik George Washington, az Amerikai Egyesült Államok megteremtőjének és első elnökének tekintélyes
bronzszobra. Az emlékművet – Budapest hozzájárulásával – az Amerikába kivándorolt magyarok emelték 1906-ban, közadakozásból. Ezzel viszonozták új hazájuknak, hogy Cleveland egyik közparkjában szobrot állíthattak Kossuth Lajosnak.

versszakból álló alkotását találták a legjobbnak, amelyet a szoboravató ünnepségen kívántak bemutatni.
Amerika mellett itthon is folytak az emlékműállítás előkészületei. A Rákosi Jenő
és Zseny József nevével fémjelzett Országos Nemzeti Szövetség a szobor alapozására 6000, míg az amerikai vendégek
fogadására 40 000 koronát kért a fővárostól. Az utóbbi összegre nem lett szükség,
mert az Amerikából érkezettek saját forrásból rendeztek díszebédet.
A szoboravatás időpontját a Székesfőváros tanácsa 1906. szeptember 16-án
délelőtt 11 órára tűzte ki. Az eseményre
meghívták Virginia, Pennsylvania, New
Az Amerikába kivándorolt clevelandi

nál, az Iparcsarnok irányában levő kis

York, Ohio, Illinois, New Yersey, Indiana,

Országos Nemzeti Szövetség nevében

magyarok 1902 őszén avatták fel Tóth

téren állítsák fel. A helyszínt a Középítési

Nyugat-Virginia, Connecticut kormány-

Rákosi Jenő mondott ünnepi beszédet,

András debreceni szobrászművész Kos-

Bizottság, valamint a Főváros Tanácsa is

zóját, valamint 40 amerikai újság és

ami közben a szoborról levonták a leplet.

suth-szobrát. Nem sokkal később Ko-

elfogadta, és megfelelt a clevelandi szo-

40 amerikai város polgármesterét.

Ezt követően Zempléni Árpád elmondta

hányi Tihamér, a clevelandi Szabadság

borbizottságnak is.

című lap szerkesztője mozgalmat indí-

pályázatgyőztes ódáját, amelyet percekig

A szoboravatás

tartó éljenzés követett. Ezután Kohányi

Előkészületek Clevelandben
és Budapesten

Az emlékmű leleplezésére Amerikából

Tihamér, az amerikai szoborbizottság

mintegy 500 magyar érkezett, akik kö-

elnöke emelkedett szólásra, majd Bárczy

George Washington tiszteletére. Az öt-

A szobor elkészítésével Bezerédi Gyulát

szöntésére Rákosi Jenő vezércikket írt

István a főváros nevében átvette gondo-

letet az amerikai magyarok támogatták,

bízták meg. A művész az egyötöd nagy-

a Budapesti Hírlapban.

zásra az Egyesült Államok első elnökének

így Kohányi rövid idő alatt 1742 dollár 42

ságú szobormintát 1905 szeptemberében

A szoboravatás napján borongós időre

szobrát. Végül a jelenlévők az amerikai

centet, míg a különböző magyar szerve-

fejezte be. Bezerédi Washingtont korhű

ébredt Budapest. Az esemény nyitánya-

himnusz hangjai mellett megkoszorúz-

zetek több ezer dollárt gyűjtöttek össze.

öltözékben, csizmával a lábán, jobb ke-

ként az amerikai magyarok jelenlétében

ták George Washington szobrát.

zével a botjára támaszkodva, bal kezével

a Szent István-bazilikában Prohászka

Az avatóünnepség után az amerikai

tott, hogy a Kossuth-emlékmű viszonzásául Budapesten emeljenek szobrot

A kérvény Amerikából érkezett

a felöltőjét és a kalapját tartva ábrázolta.

Ottokár, a Kálvin téri református temp-

magyarok a Wampetics vendéglőben

A clevelandi székhelyű Budapesti Wa-

A mintát október elején Clevelandbe szál-

lomban pedig Csutoros Elek clevelandi

díszebédet tartottak, amelyen elsőként

shington Szoboregyesület 1905 tavaszán

lították, ahol a Szoboregyesület elfogadta

és Kalassay Sándor pittsburgi református

Bárczy István mondott tósztot, majd az

kérvényezte a főváros törvényhatósági

a tervezetet, így megkezdődhetett az al-

lelkész mondott misét, majd Washington

amerikai főkonzul, gróf Apponyi Albert

bizottságánál, hogy Budapest biztosít-

kotás kivitelezése.

tiszteletére a budapesti templomokban

és Kohányi Tihamér szólalt fel.

son helyet az USA első elnökének szobra

A kész bronzszobor 2,8 méter magas lett.

megkondultak a harangok.

A Washington-emlékmű már 111 éve áll

számára.

Ezt a művész ötméteres mészkő talapzat-

Délelőtt 11 órára hatalmas tömeg gyűlt

a Városligetben, azóta Magyarország és

A Székesfőváros közgyűlése 1905. má-

ra helyezte, amelynek középső peremén

össze a Városligeti-tó partján. A kormány

az USA két világháborúban és a hideghá-

jus 5-én tárgyalta a Washington-szobor

egy kiterjesztett szárnyú sas tartja Wa-

részéről gróf Apponyi Albert, Kossuth Fe-

ború idején is az ellentétes oldalon állt.

ügyét. Az ülés részvevői támogatták az

shington kardját. A posztamensre egy

renc és Polónyi Géza miniszter vett részt

Ennek ellenére soha senki nem akarta el-

emlékműállítást, és utasították a taná-

angol és magyar felirat is került, amely

az eseményen. A képviselőház küldöttsé-

távolítani vagy áthelyezni az Egyesült Ál-

csot, hogy sürgősen tegyen javaslatot

arról tájékoztat, hogy az emlékművet az

ge Návay Lajos alelnök vezetésével érke-

lamok alapítójának szobrát. Az emlékmű

a szobor helyére.

amerikai magyarok emelték 1906-ban

zett. A fővárost Fülepp Kálmán főpolgár-

a második világháborút szinte sértetlenül

A helykiválasztást a Mérnöki Hivatal

Washington tiszteletére.

mester és Bárczy István polgármester,

megúszta. Bár a Városligetet ért 1944. jú-

végezte. A szervezet nem rendelkezett

A szoborterv elfogadásával egy időben

valamint a tanács tagjai képviselték. Ott

lius 2-i légitámadás során a szobor körül

megfelelő információval sem a szobor-

a bizottság – a kor szokásának megfelelő-

volt továbbá Frank Dyer Chester buda-

több bombatölcsér is keletkezett, csupán

emelésre fordítható összegről, sem pedig

en – pályázatot hirdetett Washingtont di-

pesti amerikai főkonzul is.

a talapzat tenyérnyi darabja sérült meg.

az emlékmű méretéről, ezért több meg-

csőítő óda írására, melynek pályadíja 200

Az ünnepség alatt a Vígszínház segéd-

Az emlékművön a szükséges javításokat

oldást is ajánlott. A helyszíni szemléket

dollár volt. A műveket 1906. május 1-jéig

személyzete

hu-

mindig elvégezték, így ma is eredeti pom-

követően a Képzőművészeti Bizottság

lehetett elküldeni a clevelandi Budapes-

szárjainak egyenruhájában állta körül

pájában látható Európa egyetlen Wa-

azt javasolta, hogy a szobrot a Stefánia

ti Washington Szoboregyesület címére.

a szobrot. Az esemény kezdetén a Budai

shington-szobra.

út mentén, a Városligeti-tó keleti partjá-

A bírálók Zempléni Árpád 26 nyolcsoros

Dalárda elénekelte a Himnuszt, majd az

Ocskay

brigadéros

Papp Dezső
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Nemzetiségi ünnep

Mindennap ingyenétel
Bárki tehet be és vihet el élelmiszert az Egressy út 178/b szám alatt
kihelyezett, úgynevezett Enni adok – enni kapok dobozból. A kezdeményezést egy baráti társaság indította el, a működést pedig önkéntesekből álló csoport biztosítja.

Zuglói Lapok

ményezőnek fel kell állítania egy 10–15
főből álló önkéntes csapatot, amelyik
biztosítja az adott box működését.
Az önkéntesek feladata, hogy naponta
többször is ellenőrizzék a doboz tartalmát, dobják ki a lejárt élelmiszereket,
illetve takarítsák a polcokat. Az elvégzett tevékenységről mindennap fotót
kell küldeniük a Re-Formáló Egyesület

November 18-án tartották meg a IV. Zuglói Szláv

illetékesének. Az Enni adok – enni ka-

Napot, amelynek már a nemrég elkészült Nem-

pok doboz alapvető működési elve, hogy

zetiségek Háza adhatott otthont. A rendezvényen

a lakosság tölti fel a saját konyhájában

ezúttal a kerületi horvátok, németek, ruszinok,

megmaradt élelmiszerekkel, főtt ételek-

szerbek és szlovákok mutatkoztak be nemzeti-

kel, de van, ahol kisebb-nagyobb üzletek

ségi táncokkal, zenékkel és ételekkel. A rendez-

is beszállnak a kezdeményezésbe.

vényt Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési

– Nálunk eddig egy pékség jelezte, hogy

képviselője nyitotta meg, aki azt mondta, jóleső

minden este odaadja a megmaradt pék-

büszkeség töltötte el, amikor belépett az épületbe.

árut – tudtuk meg Kovács Szilviától, a zug-

– Négy évvel ezelőtt az volt az egyik első vá-

lói Enni adok doboz kezdeményezőjétől –,

lasztási ígéretünk, hogy helyet találunk a Nem-

viszont ezek becsomagolásához szüksé-

zetiségek Házának – magyarázta a képviselő.

günk lenne rengeteg zacskóra. Főtt étel-

Az épületben a IV. Zuglói Szláv Nap volt az első

ből, zöldségből és gyümölcsből is jó lenne,

nagy rendezvény, de ott hetente több programot is

ha többet tudnának betenni a lakosok.
Az Egressy úti boxból bárki vihet el

tartanak. A közös ünnepen Sokacz Anikó civil és
nemzetiségi tanácsnok arról beszélt, hogy frak-

Először öt évvel ezelőtt, Pécsett került

Margit, a Re-Formáló Egyesület elnöke. –

ételt, nem csak a regisztrált rászorulók.

ciójuk jövőre szeretné a testület elé terjeszteni

ki egy hasonló doboz, amelynek ötletét

Bárki jelezheti, hogy hol van rá szükség,

A szervezők azonban azt kérik, egyszer-

a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának

Smudláné Fazekas Margit és barátai vit-

de van néhány feltételünk. Először is kell

re mindenki csak három élelmiszert ve-

emelését, és tervezik a Nemzetiségek Házában az

ték tovább az ország többi részébe.

egy olyan épület, ahol a tulajdonos bele-

gyen ki, hogy másnak is jusson az ado-

alsó szint felújítását is, ahol kiállítóhelyiségeket

– Ma már 12 helyen van Enni adok do-

egyezik, hogy kihelyezzük a 65x59x35

mányokból.

szeretnének berendezni.

boz – tájékoztatta lapunkat Smudláné

centis dobozt, másrészt minden kezde-

FKK

Forrai-Kiss Krisztina

Zuglói Lapok

Oktatás, nevelés

2017. november 30.

A két tanítási nyelvű iskolák jubileuma
Jubilál a magyar–angol két tanítási nyelvű oktatás Magyarországon. Köszönhetően annak, hogy 1992-ben a Városligeti Általános Iskola tanárai ismerték fel először az angol nyelven történő oktatás jelentőségét.
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gatónő, a magyar–angol két tannyelvű
program egyik kidolgozója. – A diákjaink hetek óta készültek a programra,
tablókat készítettek, melyből kiállítást
rendeztünk, illetve az ünnepi műsorban olyan civilizációkat mutattak be,
ahol az angol a hivatalos nyelv.
A zuglói program egyik sztárvendége egy
Magyarországon élő, apacs származású
indián asszony volt, aki hagyományos
népviseletbe öltözve járt el egy ünnepi
táncot, majd a saját népe kultúrájáról tartott előadást az érdeklődőknek.
A november 17-i rendezvény programja annyiban mindenképpen rendhagyó
volt, hogy a szakmai napok történetében először a pedagógusok nemcsak
angol nyelvű órákat tekinthettek meg,
hanem magyar nyelvűeket is. A Városligetiben ugyanis azt az elvet vallják,
hogy az erős angolnyelv-ismerethez el-

Ma már országos szinten csaknem

programjuk alapján és a pedagógusaik

jának is. Az idei eseményre november

engedhetetlenül szükséges a magyarul

hatvan iskolában tanítják magyar és

által írt tankönyvekből tanítanak (alsó

17-én került sor, mely program újabb

tanító tanárok segítsége is, akik a saját

angol nyelven a diákokat, de az etalon

tagozaton

felsőben

mérföldkő volt a zuglói iskola történe-

tananyagukba rendszeresen becsempé-

az elmúlt 25 évben a programalapító

már más iskola tanárai is írnak tan-

tében. Korábban ugyanis sohasem volt

szik az angolszász kultúrát. A rendez-

zuglói iskola maradt. Egyrészt mert ők

könyveket). Ennek a központi szerep-

akkora érdeklődés a program iránt,

vény szokásos tankönyvbemutatóján

az egyetlenek, amelyek a két tannyelvű

nek jó példája, hogy az elmúlt 25 évben

mint idén. 49 iskolából 280 pedagógus

debütált a Városligeti igazgatójának,

képzést minden évfolyamon és min-

mindig a Hermina úti intézmény volt

regisztrált a rendezvényre.

Vizi Andreának a legújabb, negyedik

den osztálynál alkalmazzák, másrészt

a házigazdája a két tanítási nyelvű ál-

– Az idei program fő témája a célnyelvi

osztályosoknak szóló környezetisme-

mert az összes többi intézményben az ő

talános iskolák országos szakmai nap-

civilizáció – mondta Vizi Andrea igaz-

ret-tankönyve is.

mindenképpen,

Riersch Tamás

Közlemények
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Zuglói Lapok

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, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

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

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

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.
A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített formanyomtatványon 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

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
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 választási
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, munkavégzésre 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 telefonszámon.
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 összeszámlálásig
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 s.k.
OEVI vezető

HIRDETMÉNY

33+
46+
7 m2

üzlet +
raktár

Lengyel u. 30.

40031/12/A/42

81 m2

üzlet

Semsey Andor
u. 9.

32606/0/A/2

56 m2

üzlet,
raktár

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 Polgármesteri 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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 elkészítésére. 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 SZOBOR
A szobor a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően fejezze ki Slachta Margit szellemiségét, 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.

AZ AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE

31693/20/A/146;
31693/20/A/147;
31693/20/A/148

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

MEGHIRDETÉS
DÁTUMA

Gyarmat u. 47/A

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.

HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG*
(NETTÓ)

üzlet +
terasz

A SZOBOR KARAKTERE, ANYAGA
A Kiíró a pályázóknak teljes tervezési szabadságot kíván biztosítani a koncepció kialakításában, ezért nem kívánja meghatározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem az alkotás karakterére, sem anyagára, sem választott technikájára vonatkozóan 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.

MINIMÁLISAN
AJÁNLHATÓ
BÉRLETI DÍJ

45+
40 m2

KÖZMŰVESÍTETTSÉG

RENDELTETÉS

ALAPTERÜLET

HELYRAJZI
SZÁM

CÍM

30287

Fűrész u. 113.

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

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA

víz,
csatorna,
elektromos
áram, gáz
víz,
csatorna,
elektromos
áram, gáz
víz,
csatorna,
elektromos
áram,
távfűtés
víz,
csatorna,
elektromos
áram, gáz

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

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 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)

							

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.

70.000,- Ft +ÁFA

488.105,- Ft

2017.11.24.

2017.12.08.

138.000,- Ft
+ÁFA

932.117,- Ft

2017.11.24.

2017.12.08.

122.000,- Ft
+ÁFA

502.708,- Ft

2017.11.24.

2017.12.08.

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)

2017.12.08.

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.

89.000,- Ft +ÁFA

1.144.689,- Ft

2017.11.24.

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt.
székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.).
Az érvényes ajánlattétel feltétele (a havi bérleti díjra tett ajánlat és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezésén
túl) a helyreállítási munkákra vonatkozó költségvetés benyújtása! Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os
telefonszámon kérhető.
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. december 08. 12:00 óra.

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 gyalogosforgalmat. 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 műalkotás elhelyezésének (alapozás, felállítás) költségét 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 Polgármesteri 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

Zuglói Lapok

Zöld Zugló

2017. november 30.
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Közösen gondolkodnak a kerületi kutyafuttatókról
A kút, itatóhely hiánya, talajproblémák, kevés fény – ezeket említették a legtöbben a kutyafuttató-roadshow őszi állomásain. A program október 24-én
a Kassai téren indult, majd tartottak megbeszélést a Korong utcai, az Örs vezér terei és az Újvidék téri futtatónál is.

A közösségi konzultációkon Szabó Re-

világítás és a talaj rendezése, továbbá

egy árnyékolót is szeretnének a gazdik,

ezért azt szeretnék, ha megszűnne

beka állatvédelemért felelős alpolgár-

az itatóhely hiánya és az ebek elsze-

valamint azt, ha megoldást találnának

az ott lévő futtató.

mester és Csonka Berta, az EB OVO

parálása is gondot okoz a gazdiknak.

arra, hogy ne zavarják egymást a kü-

A roadshow jövő tavasszal folytató-

Egyesület elnöke várta a környékbeli

A Kassai téri és az Örs vezér terei futta-

lönböző habitusú ebek. A Korong utcai

dik: a szakemberek végigjárják a zug-

gazdikat. Az önkormányzat célja, hogy

tó esetében az is felmerült, hogy sövény

kutyafuttatóról szóló egyeztetés fe-

lói kutyafuttatókat, és összegyűjtik

felmérjék a kutyafuttatókkal kapcso-

telepítésével vagy plexi elhelyezésével

szült hangulatban telt: a hangos ebek,

a fejlesztéssel kapcsolatos ötleteket

latos helyi igényeket, és hogy minden

ki lehetne küszöbölni azt a problémát,

a fertőtlenítés hiánya, a patkányok és

és a futtatók házirendjére vonatkozó

futtatónak saját házirendje legyen.

hogy a környékbeli utcák forgalma ne

a kulturálatlan állattartók is problé-

javaslatokat.

Szinte mindenhol szóba került a meg-

ingerelje a kutyákat. Az Újvidék térre

mát jelentenek az utcában élőknek,

Potos Rita

Mi az a ZETI?
Egyre több zuglói fogalmazza meg ezt a kérdést, miután a Bosnyák téri üzletsor egyik helyiségének homlokzatán megpillantja
ezt a feliratot, vagy az interneten szörfözve találkozik ezzel a mozaikszóval.
– A ZETI, vagyis a Zuglói Energiahaté-

gosítást kaphatnak továbbá a megújuló

nes – hangsúlyozta az irodavezető.

kosság számára kiírt energetikai pá-

konysági és Tanácsadó Iroda egy olyan

energiákkal kapcsolatos lehetőségekről,

A 2016 második felében megnyitott iro-

lyázatok, akkor irodánk ezek megisme-

hely, ahol a kerület lakói energiaha-

az energiahatékonysági okos megoldá-

da hetente két napon, kedden és csü-

résében, értelmezésében is tud majd

tékonysági kérdésekben szakértőktől

sokról, az épületautomatizálás megvalósí-

törtökön 15 és 18 óra között fogadja

segíteni a zuglóiaknak. Emellett a kö-

kaphatnak díjmentesen felvilágosítást

tásáról. Ezenfelül tippeket adnak az ener-

az ügyfeleket. A zuglóiak energiahaté-

zösségi médiában is elindult a tájékoz-

– tájékoztatott Gulyás István építész-

giatakarékos életvitel megvalósításához is.

konysággal kapcsolatos kérdéseiket a

tatás (www.facebook.com.zeti.zuglo),

mérnök,

épület-energiahatékonysági

– Szolgáltatásunk minden zuglói la-

zeti@zuglo.hu e-mail-címre küldhetik el.

ahol az energiahatékonysági pályáza-

szakértő, a ZETI irodavezetője. Kiemel-

kos és vállalkozás számára ingye-

– Amennyiben elérhetők lesznek a la-

tok iránt érdeklődők juthatnak hasznos

te: olyan megoldások kidolgozásában

információkhoz – ismertette Gulyás Ist-

segítenek, amelyekkel energiát, ennek

ván irodavezető.

nyomán pedig pénzt lehet megspórolni.

– A jelenleg elérhető energiahatékony-

– Az irodát Zugló Önkormányzata hozta

sági programról, az MFB 0%-os hi-

létre – magyarázta az irodavezető –, az

telprogramjáról pedig 2017. 12. 14-én,

irodát felkeresőket jól képzett szakembe-

csütörtökön tartunk bővebb tájékozta-

rek fogadják, akiktől a világítás-korsze-

tást. A téma a hitelprogram 2018-ban

rűsítéshez, nyílászárócseréhez, épület-

várható könnyítési megoldásai, amivel

szigeteléshez és fűtés-korszerűsítéshez

egyszerűbben és gyorsabban valósul-

egyaránt kérhető tanács, de segítenek

hat meg a zuglói lakosok energiahaté-

az árnyékolási, szellőzési, épületszige-

konysági felújítása.

telési és fűtés-korszerűsítési problémák

Várjuk jelentkezésüket a megadott elér-

megoldásában is. Az érdeklődők felvilá-

hetőségeken!
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Szűréssel megelőzhető a vakság
A felnőttkori látásvesztés egyik leggyakoribb oka a zöld hályog, más néven a glaukóma. Kezdetben nem okoz
tüneteket, ám kezelés hiányában teljes vaksághoz vezethet. A betegség szűrése azért fontos, mert ha időben
felismerik, szemcseppekkel megállítható az állapotromlás.

Zuglói Lapok

– Évente egyszer mindenkinek részt
kellene vennie egy részletes szemvizsgálaton, ahol szemnyomást is mérnek – magyarázta dr. Gaál Zsuzsanna,
a

Szent

Imre

Kórház

orvosa.

– Ha a családban már előfordult a betegség, nagyobb valószínűséggel jelentkezhetnek a tünetek, de senki sem védett
a zöld hályog ellen. Gyermekkorban
ritka, szinte csak fejlődési rendellenesség következtében alakul ki.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége – együttműködve a Fény
Alapítvánnyal – már tíz éve szervez ingyenes szűrést a lakosság számára. Idén
november 16. és 18. között biztosították
a vizsgálatokat a Hermina út 47. szám alatt.
– A három nap során csaknem kétszázan szoktak részt venni a programon
– mondta Kornay Tamás, a Fény Alapítvány alapítója. – Van, akinél már diagnosztizálták a betegséget, de reméli,

A látóidegrostok pusztulásával járó zöld

pillanatról a másikra jelentkezett nála.

A tüneteket nemcsak a laikusok, de

hogy itt mást állapítanak meg, van, aki

hályog bárkinél kialakulhat. A 40 év fe-

– Hirtelen elkapott egy borzasztó erős

sokszor a szakemberek is összekeverik

csak sejti, hogy zöld hályogja lehet,

letti lakosság csaknem két százalékát

fejfájás, és olyan lett a látásom, mintha

a migrénnel. Egyértelmű diagnózist csak

és van, aki teljesen panaszmentesen

érinti a szembetegség, de 70 éves korra

ködben járnék. A roham nem tartott so-

célzott szemészeti vizsgálattal lehet fel-

érkezik. Az utóbbi csoport körülbelül

az előfordulási gyakorisága eléri a tíz

káig, de többször megismétlődött, mire

állítani. Mivel – ha idejében felismerik

húsz százalékánál szokott kiderülni

százalékot is. Páll Erikánál 2006-ban di-

az orvosok rájöttek, hogy mi okozza –

a betegséget – megelőzhető a látásvesz-

a galukóma egy ilyen szűrés alkalmával.

agnosztizálták a glaukómát, amely egyik

mesélte a 49 éves asszony.

tés, nagyon fontos a rendszeres szűrés.

Forrai-Kiss Krisztina

Zuglói Lapok

Közbiztonság

2017. november 30.

Újratervezés a kerület közlekedésében II.
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Bűnügy


Egy férfi nagyon utálja a köz-

A belső részek felé haladva egy jó hírrel kezdenénk: a Miskolci úton, az Ilosvai Selymes Péter utcai kereszte-

terület-felügyelőket, és ennek az

ződésnél végre betemették azt a kátyút, amely naponta defekteket okozott. De máris egy újabb problémára

érzésének hangot is adott, ami-

bukkantunk: a Vezér úton épülő új híd (a Bosnyák piaccal szemben) a magas rézsű miatt a Németpróna utca

kor november közepén inzultálta

irányából gyalogosan és kerékpárosan is megközelíthetetlennek tűnik.

a Thököly út–Istvánmezei út–Dózsa

György

út

csomópontban

szolgálatot teljesító rendészeket.

Csak nagy kerülővel lehetne feljutni az új

pedig próbálja kitalálni, hogy merre kell

reszteződést találni. Úgy látszik, a 60-as,

hídra, akkor viszont már inkább más át-

mennie. De ne feledkezzünk meg a Róna

70-es évek várostervezői korukat meg-

ta le az éppen intézkedő járőröket,

kelőt használnak a közlekedők. A híd Ve-

utcai kereszteződésről sem, ahol nem-

hazudtoló módon gyakorlatiasak voltak.

akiket többször megfenyegetett,

zér úti oldalára pedig egy zebra kellene,

rég egy komolyabb baleset is volt. Itt az

Persze némi korszerűsítésre azért ott is

illetve számon kérte rajtuk, hogy

mert piacnapon itt mindig nagy forga-

egybeállásos buszmegállók okozhatnak

szükség lenne. Például a Füredi út és az

korábban a feleségét is megbün-

lomra kell számítani. De izgalmas vállal-

problémát, hisz az Újpalotáról és a Bos-

Ond vezér útja is több gyalogosátkelőt

tették. A két rendész megpró-

kozásnak tűnik a Miskolci útról nagy ív-

nyákról induló buszok gyakran feltor-

érdemelne. A Pennynél mindenesetre

bálta megnyugtatni a férfit, aki

ben a Csömöri útra (a Bosnyák irányába)

lódnak, a megállóra várakozó busz pedig

nagyon kellene egy. És a legvégére még

azonban még indulatosabbá vált.

bekanyarodni. Ez zöldenként maximum

elállja a Róna utcai keresztforgalmat.

egy problémás forgalmi helyzetet hagy-

két autónak sikerülhet, de szinte biztos,

A kerületben sokáig a Mogyoródi út–Me-

tunk: a Szőnyi út és a Nagy Lajos király

hogy a második már pirosban fog irányt

xikói úti csomópont volt a legveszélye-

útjai felüljáró (Ógyalla köz) találkozá-

váltani. Itt például egy 10 másodperces

sebb kereszteződés. Aki itt a Mexikói út

sánál gyakran figyelmen kívül hagyják

zöldjelzés-ráhagyás mindenképpen kel-

felől csúcsforgalomban át tudott kelni, az

a stoptáblát, ami szintén balesetveszélyes

lene a kanyarodó sávnak. Ha viszont be-

elismerést érdemelt. Nos, ezt a problémát

szituációkat teremt. Érdemes ebben a ke-

kanyarodtunk, újabb fejtörő következik.

a piros-fehér színű műanyag terelőkkel

reszteződésben a váratlan forgalmi hely-



Aki nem jártas a zuglói közlekedésben,

valahogy megoldották, a kereszteződés

zetekre felkészülni.

garázdaságig a Várna utcában,

annak talány, hogy a buszokat és a kerék-

viszont ettől egy gokartpályának néz ki.

Tisztában vagyunk vele, hogy akadnak

ahol két férfi szólalkozott, majd

párokat miként vezetik a Thökölyn, hol

A Róna utcában az OBI áruházból átve-

még helyszínek a kerületben, ahol gon-

verekedett össze. Ennek során az

az autóforgalom két oldalán, hol pedig

zetés hiányában nem lehet csak jobbra

dot okoz a közlekedés. Ugyanakkor az

egyikük egy viperát (teleszkópos

éppen egymásba. A legvadabb helyzet

kihajtani, az autósok ezért a Fogarasi

is biztos, hogy egy kis odafigyeléssel,

botot) is használt, amivel a mási-

a Hungária körúti csomópontban tapasz-

úti lámpánál próbálnak a másik irányba

nagyobb türelemmel és némi toleran-

kat többször megütötte. A másik

talható, ahol a busz két sávot váltva áll be

visszafordulni. Érdekes módon a Füredi

ciával a nehéz szituációk is könnyeb-

a megállóba, a kerékpáros meg az autós

úti lakótelepen kevesebb problémás ke-

bekké tehetők.

Riersch Tamás

A férfi goromba szavakkal támad-

A konfliktus szerencsére nem fajult
tettlegességig, ám az esetről készült videófelvétel alapján a Zuglói
Önkormányzati Rendészet jogtanácsosa büntetőfeljelentést tett
a kerületi rendőrkapitányságon.
Egy családi perpatvar fajult

úgy védekezett, hogy megpróbálta
a botos kezet lefogni, a másik kezével pedig többször arcon ütötte ellenfelét. Ez utóbbi férfi végül
visszaült az autójába, és elhajtott
a helyszínről, a másik férfi azonban egy darabig mellette szaladt,
és a kezében lévő teleszkópos
bottal több alkalommal rávágott
az autóra, amely az ütések miatt
megsérült. A rendőrség a két férfi
ellen garázdaság bűncselekmény
gyanúja miatt indított eljárást.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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 letölthetőek 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:

HÁZSZÁM

EMELET

AJTÓ

SZOBASZÁM

ALAPTERÜLET

KOMFORTFOKOZAT

BÉRLETI DÍJ

A
HELYREÁLLÍTÁS
KÖLTSÉGE

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

ÚT/UTCA

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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Hirdetések

Szolgáltatás
FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása
Víz, gáz, fűtésszerelés
garanciával!
Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés,
ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC tartályok 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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi
gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőrepedés, duguláselhárítás azonnal. Minden ami
javítás,szerelés, csere! 45 éves tapasztalattal, garanciával. Kis munkákat is elvállalok!
Ingyenes kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz. Tel: 3633-272, 06-30-9517-849
ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos
Tel: 06-70-550-0269
KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 0620-553-8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést,
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel:
251-9483, 06-20-381-6703
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-209344-874

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarítással és bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739
KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra is.
Asztalosmunkával, széles szövetválasztékkal. Konyhaés beépített szekrények méretre készítése. Tel.: 06-1416-7412; 06-30-940-63-42
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés,
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel,
határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu Tel.: 0620-961-6153
SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap
Gábor kisiparos, www.festes-tapetazas.hu
HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, mi
elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-,
villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. Konyhák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, karnisok,
bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30457-2666, 06-20-514-7876
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, 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: 419-8264, 06-70-211-77-60
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés,
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák,
takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30251-3800
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése.
Tel: 06-30-447-3603
VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna csere,
lakásban és udvaron, kerti csapcsere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-544-40-50.
VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres keresése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 06-30-914-35-88.
Önállóan, avagy ügyvédi közreműködéssel visszaigényelhetők a Lehel piaci parkolóból (balra kanyarodási
tilalom) kihajtás esetén kiszabott 50.000,-Ft-os közigazgatási bírságok. Érdeklődés: 06702818108 telefonszámon.

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb…
szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK
SZÚNYOGHÁLÓ minden megrendeléshez!
Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489,
06-20-341-0043

2017. november 30.
Ingatlan
SZÉP KILÁTÁSSAL ELADÓ egy 40m2, fiatalos, amerikai konyhás, teremgarázsos, tárolós, 1,5 szobás, II. emeleti, lakóparki lakás, 2006-ban épült a Szőnyi úton. Padlótól-plafonig érő redőnyös, szúnyoghálóval, riasztóval
felszerelt, ablakai zöldre néznek, 4 m2 erkélyéről a Budai
hegyekbe gyönyörködhet. Közös költség 11.500 Ft. Ár:
25,5 millió forint. Tel: 06-70-944-15-95.
Költözködők, építkezők! BÚTORTÁROLÁSRA kiadó
40nm zárt helyiség családi házban. Havi 35.000 Ft. Tel.:
0630-481-2137

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes felvásárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, fali- és
zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnai,
Hummel, Kovács Margit porcelánokat, kitüntetéseket,
képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall és antik ékszereket, régi bizsukat, lakberendezési tárgyakat és hagyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 15. kerület,
Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnokkal szembe).
Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.
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: 350-4308, 06-70-884-40-84.
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Egyéb
EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs pénz? Itt a
megoldás! Életjáradék-eltartási szerződést kötünk 50 év felett!
Havi készpénzben biztosítjuk életét! Nem kell mást tennie,
csak minket megjelölni, mint örököst! Tel: 06-20-358-8217.
EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 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.

Könyv
Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű könyveket
vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.
ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol régi és új
könyveket, könyvtárakat, vitrintárgyakat, plakátot, képeslapot, hanglemezt, CD-t, DVD-t. Tel.:06-20-922-0001,
266-3277.
ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú
könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, antikváriát.
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu
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Egészség, életmód
DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hétfő-szerda
délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EGRESSY
ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-252-8234
GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Házhoz
megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES szakmai gyakorlattal. Tel: 06-70-678-3207
FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-8421. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.
ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden betegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821
FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület,
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Állás
Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi munkakörökre munkavállalókat keres:
- 1 fő kertész
- 1 fő villanyszerelő
- 1 fő víz, gáz, fűtésszerelő
- festő
- kőműves
- friss diplomás vagy diploma előtt álló építészmérnökJelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) a godo.
hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.
Zuglói Kuckó Magánóvoda tapasztalt dajkát keres. Jelentkezni lehet a 223 2030-as telefonszámon Szabóné
Barla Grétánál, illetve fényképes önéletrajzzal az info@
kuckomaganovoda.hu e-mail címen.
Gyakorlott, MEGBÍZHATÓ, nemdohányzó hölgy takarítást-vasalást vállal. MINŐSÉGI MUNKA. Tel: 06-30-25408-62.

Számítógép
SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is.
Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-5192470 Email: szerviz@szerviz.info
COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

Régiség
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

Antik és régi tárgyakat, bútorokat, festményeket, régi pénzeket- papírt is, kitüntetéseket, borostyánt, ezüst-és arany tárgyakat,
különösen magas áron, porcelánt, dísztárgyakat, 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.
NÉMETH MERCÉDESZ VÁRJA ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletébe! Készpénzért vásárolunk antik, modern
festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat:
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi borostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai,
Meiseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket
stb. (Életjáradékot kötünk, teljes diszkrécióval, ügyvéd
által.) XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 0670-398-8851
MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket,
antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat,
Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és
ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 forintig/grammig,
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat,
képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 6
ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés
és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre. Tel:
06-20-358-8217.

BÉRLEMÉNYGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok. • Lakbér-felülvizsgálatok elvégzése.
• Lakások bérbeadási folyamatának előkészítése, lebonyolítása.
• Értékesítésre kijelölt lakásokkal kapcsolatos feladatok.
Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazda- • Büntetlen előélet.
ságtudományi, szakképzettség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Magyar állampolgárság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• Cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Vagyongazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Döntésképesség.

• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.
• Precíz munkavégzés.

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 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbíráegységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
lásban résztvevők megismerhetik.
• Motivációs levél.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vé• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy
álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjéigazolás az igénylésről.
nek tájékoztatás céljából átadjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”;
vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. - zárt borítékban. A borítékon kérjük
feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”;
vagy
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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ÉLELMEZÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
Feladatkör:
• 25 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (óvodák, szociális tevékenységek munkafolyamataiban való aktív részvétel.
szolgáltató) és 20 iskola gyermek- és felnőtt étkeztetéséhez kapcsolódó
Feladatok:
• Napi létszámadatok kezelése a nyilvántartó szoftverben (kigyűjtés,
összesítés, továbbítás az étkeztető cég számára).
• Megrendelések elküldése az étkeztető cég felé, a teljesítésigazolások
kezelése (adatok kigyűjtése, összesítése, egyeztetése és elküldése) és a
kapcsolódó számlákkal összefüggő ügyintézés.
• Webes befizetések nyomon követése, ellenőrzése.

• Különböző kimutatások készítése és leadása a társosztályok felé.
• Napi kapcsolattartás az intézmények ügyintézőivel és az étkeztető cég
munkatársával.
• Szülőktől érkező kérdések, kérések és panaszok kezelése.
• Egyéb adatrögzítési, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok.

Pályázati feltételek:
• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki
ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens
szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• MultiSchool étkeztetési megrendelő program ismerete.
• Legalább 1 év hasonló szakterületen szerzett tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.
• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.

• OTP Electra Terminál ismerete.
• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.
• Precíz munkavégzés.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás, monotónia tűrés
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó, stresszkezelő képesség
• fejlett kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbíráegységes adattartalommal. Motivációs levél.
lásban résztvevők megismerhetik.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfeigazolás az igénylésről.
lelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével;
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,élelmezési ügyintéző pályázat”
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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Újabb kerületi sportszakember lett szövetségi kapitány
zük, Pánczél Gábor akár női szövetségi

A riói olimpiát, illetve az idei budapesti világbajnokságot követően a Magyar Judo Szövetség értékelte a sport-

kapitány is lehetne. Ő az edzője a két-

ágon belüli helyzetet, és úgy döntött, hogy a korábbi szakágvezető helyett mind a nőknél, mind pedig a férfiaknál

szeres Európa-bajnok, négyszeres U23-

új szövetségi kapitányt nevez ki.

as Európa-bajnok, kétszeres olimpikon
(egyszer ötödik és egyszer hetedik) Erdélyi-Joó Abigélnek, és ő volt a mestere
a sportággal már felhagyó világbajnoki
bronzérmes Baczkó Bernadettnek, illetve az utánpótlásszinten komoly sikereket elérő Maros Barbarának is.
– A célunk – és ez elvárás is felénk –,
hogy a tokiói olimpiára a jelenlegi szűk
keretből egy ütőképes csapatot építsünk. Ennek érdekében már kidolgoztunk egy szakmai programot, melyet
a három nagyon erős magyar klubnál,
a KSI-nél, a Honvédnál és a Paksnál
már alkalmaznak. Ezek az egyesületek

Nem a cselgáncs az egyetlen olyan sportág, melyhez Zugló adja a szövetségi kapitányt. A férfi vízilabdázóknál ez év január
1-jétől Märcz Tamás a főnök, aki a BVSC-Zugló kispadját cserélte a válogatottéra. A vívók szövetségi kapitánya az MTK korábbi edzője, Udvarhelyi Gábor, a női párbajtőrözők vezetője pedig a jelenleg is BVSC-s mester, Kovács Iván. Az öttusázóknál is
külön szövetségi kapitánya van a nőknek és a férfiaknak. Ez utóbbiaknak a vezetője az Martinek János lett, aki közel tíz éven
át a Zugló-kupát szervezte.

közös edzésekkel készülnek a nemzetközi erőpróbákra. Elégedett lennék, ha
valamennyi magyar klub felismerné
a magyar dzsúdó érdekeit. Mert csak
így, közösen összefogva lehet a sportágból kihozni a maximumot. Ez legalább

A férfi szövetségi kapitányi posztra

szövetségi kapitány? – kérdezett vissza

Tóth Krisztián. A női szövetségi kapitányt,

hat, de akár nyolc versenyző kvalifiká-

egy kerületi szakembert, a KSI SE mes-

a zuglói szakember. – Valószínűleg azért,

Toncs Pétert hasonló okokból – Karakas

cióját jelentené az olimpiára, akik közül

teredzőjét, Pánczél Gábort kérték fel.

mert az én tanítványom a tokiói olimpia

Hedvig miatt – nevezték ki a posztjára.

egy vagy kettő még akár az éremszer-

– Hogy miért éppen a fiúknál lettem

egyik pontszerzésre esélyes dzsudósa,

Ha pusztán csak a tanítványokat néz-

zésre is esélyes lehet.

Riersch

Ötkarikás zuglói étterem
Hosszú idő után ismét van vendéglátás

mélye jelenti a garanciát, aki nemcsak

a Szőnyi úton, amely azonban merőben

főzi, hanem alkotja is az ételeket. A po-

más jellegű, mint azt korábban megszok-

zitívumok közé kell sorolni a számos te-

hatták az érdeklődők. A kerület legna-

levíziót is, amelyek szinte folyamatosan

gyobb sportegyesülete, a BVSC-Zugló

sportközvetítéseket sugároznak, illetve

ugyanis jelentős mértékben változtatott

az ingyenes parkolási lehetőséget, amely

a filozófiáján, azaz manapság nem bérbe

ma már komoly érvnek számít Zugló-

adja a létesítményeit, hanem megpróbál-

ban. Ami viszont biztosan egyedülállóvá

ja maga hasznosítani azokat. Ez az irány-

teszi a Sport Bisztrót, hogy ott bármikor

vonal a saját óvodánál, illetve az úszások-

világsztárokkal – olimpiai, világ- és Eu-

tatás szervezésénél is szembetűnő. Ebbe

rópa-bajnoki érmes sportolókkal – ta-

a sorba tartozik a nemrég megnyitott

lálkozhat az ember. Ha a szomszédos

Sport Bisztró is, amely újabb színfoltja az

ki, hogy azok rendezvények színhelyé-

a Sport Bisztrót, amely mindennap

asztalnál egy Bernek Péter, Kiss Balázs

épülő, szépülő zuglói sportegyesületnek.

ül is szolgálhassanak. Az éttermet a

11–23 óra között várja az érdeklődőket.

vagy Török Béla étkezik, azonnal olimpiai

– Az éttermünk korábban is – amikor

klubnál dolgozók, illetve az egyesület

A kerület is büszke lehet, ha gasztro-

hangulatban érezheti magát a vendég.

még nem mi üzemeltettük – a klubélet

sportolói már fel is fedezték, olyan�-

nómiai kínálata egy új és nagyszerű lé-

– Az étterem annak ellenére is könnyen

fontos színtere volt – tudtuk meg Tóth

nyira, hogy a déli órákban alig talál-

tesítménnyel bővül. Egy új étteremről

megközelíthető, hogy az M3-as bevezető

Sándor alelnöktől. – Most azonban nem-

ni szabad asztalt, annyian vannak.

általában rövid idő alatt képet formálha-

szakasza elválasztja Zuglótól. Január-

csak helyet adunk a klubéletnek, hanem

– Az éttermünket nemcsak magunk-

tunk: tetszik-e a berendezés, kedves-e a

tól azonban ezt az akadályt is elhárítjuk,

magunk is formáljuk, szervezzük azt.

nak

szeretnénk

személyzet? A Sport Bisztróban azonnal

hisz a szolgáltatásaink az ételek – köztük

Az éttermet alaposan felújították, a bel-

ezen keresztül Zuglóval való kapcso-

pozitív élményben részesülünk. A követ-

a népszerű pizzák – kiszállításával bő-

ső sportos dizájnt a klubhoz igazítot-

latainkat is erősíteni. Ezért ajánlanánk

kező szint az ételek minősége, melyre

vülnek. Reményeink szerint ez is a zuglói

ták, a termeket pedig úgy alakították

a

a Sport Bisztróban Bíró Péter séf sze-

vendégeink kényelmét szolgálja majd.

létesítettük,

kerület

hanem

lakosságának

figyelmébe

fizetett hirdetés
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APRÓHIRDETÉSI

IDŐPONTOK

Apróhirdetést feladni az utolsó számba
és a 2018-as évre december 13-ig van
lehetőség az alábbi időpontokban:
hétfőnként
szerdánként

12.00-16.00-ig
9.00-12.00-ig

AZ EZT KÖVETŐ ELSŐ HIRDETÉSI
ALKALOM:
2018. január 3, szerda
9.00-12.00 között.
Hirdetést továbbra is személyesen, készpénzzel, a Zuglói Lapok szerkesztőségében
(Pétervárad utca 3,) tudnak feladni.
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