Állást találnak

Akciók a Föld napján
Komposztvizsgálattal és -tanácsadással

Kiemelkedően sikeresek a Zuglói Család-

várta az önkormányzat a kerületben

és Gyermekjóléti Központ álláskeresési

élőket. A Körvasút sor mentén a MÁV

programjai. A tavalyi 280 munkanél-

kezelésében lévő területeket igyekeztek

küli ügyfelük több mint egyharmada el

megtisztítani az illegálisan lerakott hul-

tudott helyezkedni. A központ nemcsak

ladéktól. A Hungária körúti egyik gyors-

az álláskeresésben segít, de biztosítja az

büfé pedig egy civil akció keretében vis�-

ahhoz szükséges technikai feltételeket,

szakapta azt a szemetét, amit a kerület

és tanácsot ad az álláskeresők megfelelő

utcáin hagyott szét.

11. oldal

külső megjelenéséhez is.

3. oldal

Zuglói Lapok
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INGYENES KÉTHETI LAP

Bitskey Bence nyerte
az időközi választást
A DK, az MSZP, a PM és az Összefogás
Zuglóért Egyesület közös jelöltje a szavazatok 51 százalékával, 790 vokssal
nyert a 3-as számú választókerület időközi választásán. Programját a választókkal együtt alakította ki. Fő céljai között említi a környék közbiztonságának
javítását, a parkolási és a lakáshelyzet
megoldását. A rengeteg rossz állapotú
önkormányzati ingatlannal is sürgősen
kezdeni kell valamit – mondja lapunknak adott interjújában a megválasztott
képviselő. 		

6. oldal

Két fizetős parkolóövezet lesz a kerületben
2008 óta zajlik Zuglóban a fizetős parko-

kén. A legtöbb, napközben parkoló autó

sért. Ennek eredményeként a helyi la-

a Róna utcától a Vezér útig terjedő sza-

lási övezetek létrehozásának előkészíté-

tulajdonosa reggel vagy kora délelőtt

kosok általában nem vagy csak nagyon

kasz. Ez utóbbi magába foglalja az Örs

se. A fizetőzónák kialakítása elsősorban

érkezik a külső kerületekből vagy az

nehezen tudnak parkolóhelyet találni

vezér tere teljes területét. A parkolásért

a helyi lakosok érdekét szolgálja, ugyan-

agglomerációból. A zuglói utcákat pe-

saját kocsijuknak. A képviselő-testület

övezettől függően 175–525 forintot kell

is rengetegen amolyan P+R parkolónak

dig a késő délutáni, esti órákig ingyenes

ezt a helyzetet szünteti meg azzal, hogy

majd fizetni óránként. A helyi lakosok-

használják a kerület utcáit, elsősorban

parkolóként veszik igénybe, minthogy

bevezeti a fizetőparkolást. A két nagy

nak járó kedvezményekről várhatóan

a nagy közlekedési csomópontok, így az

a többi, környező kerületben már évek

zóna a Városliget és közvetlen környé-

júniusban tárgyal majd a képviselő-tes-

Örs vezér tere és a Városliget környé-

óta fizetni kell a közterületi parkolá-

ke, illetve a Kerepesi út melletti terület,

tület.

5. oldal
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Kettős jubileum

Zuglói Lapok

88 éves a zuglói japánkert

Tízéves a Szent István Király Fúvós

Teakóstolással, bonszaialakítással, furosiki cso-

zenekar, amely április 25-én adta

magolási bemutatóval, kertészeti műhelymun-

jubileumi koncertjét. Az együttes

kával és egyebek mellett origami hajtogatással

alapítója és vezetője Makovecz Pál,

egybekötött japán napot tartottak a zuglói ja-

a Szent István Király Zeneművészeti

pánkertben, amelyet Varga Márton tervezett és

Szakgimnázium és Alapfokú Művé

épített. A kert hangulatát meghatározó mészkö-

szetoktatási Intézmény igazgatója.

vek a fogaskerekű pályájának korszerűsítésekor

– Számos nagy koncertünk volt az el-

kerültek a felszínre, és lovas fogatokkal szállí-

zá, illetve jazzkoncertet is szerveztünk az ügy

múlt tíz évben. Például a 2008-as öt-

tották azokat a zuglói helyszínre. A japánkert

érdekében. Végül az alapítványunk segítségével

tusa-világbajnokság, ahol mi játszot-

jelenleg 3000 négyzetméteres, alapja a csaknem

gyűlt össze a teljes összeg, amelyből remélhető-

tuk a győztesek himnuszát, illetve mi

200 négyzetméter nagyságú tórendszer, ami már

leg már nyáron megvalósulhat a fejlesztés.

szolgáltattuk a versenyszámok között

régóta megfelelő szigetelésre vár.

A 88 éves japánkertnél tartott rendezvényen

a kulturális programot. A zenekar

resszusi Központban, illetve két önálló

– Két éve járt nálunk egy brazil diák, aki távozá-

növényorvosi szaktanácsadást is kaphattak

többször részt vett a szakközépiskolák

koncertjük volt már a MÜPA-ban is.

sakor 300 ezer forintot adományozott erre a cél-

a látogatók, akiket vásári forgatag, ugrálóvár,

országos zenekari versenyén, melyen

– Nagy segítséget jelent számunkra a

ra – mondta Pintér Karolina, az FM KASZK– Var-

múzeumi tárlatvezetés és rajzverseny is várt. A

első és második díjakat nyert. Egy ek-

Zuglói Filharmónia, amelynek a bér-

ga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző

japán napot a Kiyo Kito Taiko, azaz az első ma-

kora együttes utaztatása rendkívül

letsorozatában minden évben egy kon-

Iskolája és Kollégiuma igazgatója. – Volt tanít-

gyarországi japándob-csoport koncertje zárta.

költséges dolog, és emiatt eddig még

cert erejéig mi is szerepelhetünk.

ványaink további 700 ezer forintot tettek hoz-

külföldi versenyeken nem tudott meg-

A jubiláló zenekar rövidesen másik év-

mérettetni.

fordulót is ünnepelhet. A születésnapi

Az együttes a fúvós tanszak tanulólét-

koncert volt ugyanis a 99. fellépése az

számától függően 65-75 emberből áll.

együttesnek. A fúvószenekar a május

Liu Shaoang megérdemelt pihenőjükről

Ennek ellenére sok helyre hívják őket,

5-i ballagáson ismét fellép majd, hogy

visszatérve, az új szezonra való felkészü-

többek között felléptek már a pécsi Ko-

századik alkalommal zenélve búcsúz-

lés kezdete előtt vállalták ezt a programot.

dály Központban, a debreceni Bartók

tassa a végzős tagjait.

A két testvér ideje nagy részét Zuglóban

Népszerű testvérek

Riersch Tamás

Teremben, a Zeneakadémián és a Kong-

FKK

tölti: a Millenáris melletti Gyakorló Jégcsarnokban edzenek, Sanyi nemrég érett-

Roma Nap a sportpályán

ségizett a Csanádiban, Ádó pedig még
mindig az Őrjárat utcai iskola tanulója. A

italokról is gondoskodtak, így mindenki

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya

két Liu fiú nemcsak itthon, hanem a világ

gondtalanul, önfeledten kapcsolódha-

kiemelkedő egyéniségei, a Liu testvé

túlsó felén, Kínában és Dél-Koreában is

tott ki az ingyenes programon. A nap

rek voltak az Ötkarikás beszélgetések

nagy népszerűségnek örvend. A közön-

házigazdája Báró volt, aki dalaival is

vendégei.

ség imádja, hogy testvérek, és mindketten

szórakoztatta a közönséget. Mások mel-

Az idősebb testvér, a világ- és Euró-

sikeresek is. Nagy valószínűséggel a jövő

lett fellépett még Csanya Tibi és Kökény

pa-bajnok Liu Shaolin Sándor és az

évi olimpián is sokan szurkolnak majd

Attila is. – Három évvel ezelőtt rendez-

öccse, a négyszeres junior-világbajnok

nekik.

(riersch)

A kicsiket ugrálóvárral, pónikkal,

tük meg az első ilyen eseményt, azóta

arcfestéssel, a felnőtteket koncer

minden alkalommal egyre jobb lett. Sok

tekkel várták a szervezők a Postás

segítséget kapunk az önkormányzattól

Sporttelepen április 29-én.

és a képviselő-testülettől – jegyezte meg

A varsói gettó felkelőire, a holokauszt áldoza-

Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlési kép-

A kerület vezetése és a Zuglói Roma

Samu Zoltán, a Zuglói Roma Önkor-

taira, valamint az embermentőkre emlékeztek

viselője, valamint Hajdu Flórián alpolgármes-

Önkormányzat tagjai az ételekről és

mányzat elnöke.

PR

a Thököly úton, Boros Mátyás és Fischer István,

ter megkoszorúzták Boros Mátyás és Fischer

illetve a Slachta nővérek emléktáblájánál.

István emléktábláját, akik a nyilas pártházban

Vizsgáztak az iskolák

– Ég testvérek, ég a mi kis városkánk – ezt éne-

1944 telén fogva tartottak kiszabadítására indí-

kelték 74 évvel ezelőtt a varsói gettó felkelői

tott támadás során áldozták fel életüket. Szabó

Április 21–22. a legfontosabb két nap volt
a kerületi általános iskolák életében. Akkor zajlott ugyanis a beiratkozás, amely
minden évben egy fontos értékmérő az
alapfokú oktatási intézmények megítélésében. A Házlinger György tankerületi
igazgatótól kapott tájékoztatás alapján a
zuglói általános iskolákba idén 955 óvodást írattak be. A tankerületi központ által meghatározott indítható első osztályok
száma pedig 39 volt. A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában négy, a Jókai és a
Liszt iskolákban három-három, a Csanádi és a Horvát iskolában pedig egy-egy első
osztály fog indulni. A többi intézményben két-két elsős tanulócsoport kezdi majd
meg szeptembertől a 2017/2018-as tanévet. Ezenkívül a Németh Imre Iskolában egy
logopédiai, a Mórában pedig egy logopédiai és egy német nemzetiségi osztály is fogadta a jelentkezőket.
RT

– mondta a holokauszt és a hősiesség emlék-

Rebeka alpolgármester pedig az üldözötteket

napja alkalmából tartott koszorúzáson Kardos

életük kockáztatásával menekítő Slachta nő-

Péter főrabbi, hozzátéve: az ostrom három hé-

vérek emléktáblájánál helyezte el a megemlé-

tig tartott, míg végül a náci túlerő legyőzte a

kezés virágait.

A hősiesség napjára emlékeztek

gettó lakóit.
A megemlékezés helyszínéről a főrabbi azt
mondta: különös játéka a sorsnak, hogy a Thököly úton az egymással szemben lévő két ház
egyikében az embereket mentették, míg a másikban megkínozták és kivégezték őket.
A megemlékezést követően Karácsony Gergely
polgármester és Kardos Péter főrabbi, illetve

PaD
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Sikeresek a kerületi munkahelykereső programok

Elkészült a Zuglói Család- és Gyer

ha kell, e-mail-fiókot nyitunk, regiszt-

mekjóléti Központ tevékenységének

ráljuk az ügyfelet különböző állásbör-

idei első statisztikája. Kiderült, hogy

zeoldalokon, csoportos tréningeket tar-

a szolgálat álláskeresési program

tunk, gyakoroljuk az állásinterjút, és az

jai kiemelkedően sikeresek. Tavaly

önéletrajzot is aktualizáljuk – sorolta

280 munkanélkülivel foglalkoztak az

Szombati Cecília, az Állás-LES munka-

Állás-LES irodájában, és több mint

társa, aki azt is elmondta, az elhelyez-

egyharmaduk el tudott helyezkedni.

kedést sokszor a rugalmatlanság akadá-

A központ munkatársai nemcsak a

lyozza. – Azoknak, akik már régen nem

megfelelő munka kiválasztásában se

dolgoznak, irreális a munkáról, a mun-

gítenek, de biztosítják a kereséshez

kaidőről, a bérekről alkotott képük. Ne-

szükséges technikai feltételeket és a

künk ezeket is realizálni kell.

megfelelő külső megjelenést is.

– Hatalmas előny, hogy napjainkban
rengeteg munkalehetőség van, ezt ki

A szolgálat látókörébe kerülő mun-

kell használni – tette hozzá Pataki Éva,

kanélküliekkel először a családsegítő

a központ igazgatója (képünkön). – Pró-

munkatársak foglalkoznak, hogy az

bálunk a munkáltatóknak is összeállí-

érintettek személyes, családi, kapcso-

tani egy érzékenyítő programot, mert

lati-környezeti problémáit olyan szint-

nem ritka, hogy arról az oldalról jönnek

re csökkentsék, ami már nem jelent

az irreális elvárások, visszaélések.

akadályt a munkavállásban. Ezután

Zsolt több mint 3,5 éve van kapcsolatban

irányítják át őket a munkaközvetítő

a szolgálat munkatársaival, akik már

irodához, amely egyébként kivülről is

többször segítettek neki elhelyezkedni.

fogad ügyfeleket. A Zuglói Család- és

A 49 éves, értékesítési tapasztalatokkal

Gyermekjóléti Szolgálat munka- és pá-

rendelkező férfi eddig csak rövid távú

lyatanácsadói működtetik az Állás-LES

munkát talált. Azt mondja, a helyzetét

Munkaközvetítő és a Pályaorientációs

megnehezíti, hogy a cégek nem a valós

Tanácsadó irodát.

elvárásokat írják le a hirdetésekben.

– Segítünk az álláskereséshez szükséges

– Mivel beteg embert gondozunk a csa-

technikai feltételek megteremtésében,

ládban, nem tudok este és hétvégén dol-

A szolgálat által szervezett márciusi állásbörzére 115 munkakereső ment el,
akiket nyolc cég több mint harminc álláslehetőséggel várt. Az Állás-LES iroda tavaly 280 munkanélkülivel került kapcsolatba, egyharmaduknak sikerült

gozni, egy ilyen hirdetésre nem is jelent-

sés korszakában vannak. Azokat sze-

keznék – meséli. – Az ilyen irányú elvárás

retnénk bevonni a programba, akik a

azonban mindig csak később derül ki.

ZUMCSA, azaz a Zuglói Utcai és Ifjúsági

Szeleczkyné Horváth Katalin azután

Szociális Munkás Csapat látókörében

szeretne visszatérni a munkaerőpiacra,

vannak – magyarázta Szabó Rebeka,

hogy beteg édesanyját ápolta.

majd arra is kitért, hogy folyamatosan

– Ötvenen túl nagyon nehéz elhelyez-

nő a Zuglói Család- és Gyermekjóléti

kedni, úgyhogy elkel a segítség. A szol-

Központ ügyfeleinek a száma, amivel

gálat munkatársaival rengeteg hirde-

kapcsolatban sok dolga van az önkor-

tést átnéztünk, megtanították, hogyan

mányzatnak. – Főleg az egyedülálló

érdemes szűrni a valósakat, és frissítet-

idősek problémáira kell megoldást ta-

tük az önéletrajzomat is – mondta Ka-

lálnunk, hiszen sokszor későn érkeznek

talin. – Majd hatalmas meglepetés ért.

a jelzések. A garantált minimumjöve-

Felhívott Magdika a Tükörkép Műhely-

delem-juttatás hatékonyságát is sze-

től, és felajánlotta, hogy készít nekem

retnénk növelni, erre már alakult egy

egy szép frizurát és manikűrt. Ez sokat

munkacsoport. Tavaly elindítottuk a

segített abban, hogy az önbizalmam a

névjegyzékes lakásigénylési rendszert.

helyére kerüljön.

Eddig körülbelül 160 kérelem érkezett

Szabó Rebeka szociális ügyekért felelős

be, négy lakást már ki tudtunk utalni,

alpolgármestertől megtudtuk, a szoci-

kettő pedig folyamatban van. Remélem,

ális szépségszalon munkáját az önkor-

ez hamarosan felgyorsul, hiszen a Zug-

mányzat néhány hónapon belül szeret-

lói Zrt.-nek már van kerete arra, hogy

né kiterjeszteni a fiatalokra is.

lakhatóvá tegye az önkormányzati la-

– Számukra is nagyon fontos a külső

kásokat.
FKK

megjelenés, hiszen az identitáskere-

MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA 1141 BP., MOGYORÓDI ÚT 130.
A BELÉPÉS INGYENES

XIII. ZUGLÓI

SPORTFESZTIVÁL

és Patak parti futás

2017.
MÁJUS 20.
(SZOMBAT)
10:00-21:30

SZÍNPAD

10:00 DIRTY DANCERS COMPANY SPORTTÁNC EGYESÜLET BEMUTATÓJA
 10:10 TÁVOL-KELETI HARCMŰVÉSZETEK EGYESÜLETÉNEK BEMUTATÓJA
10:20 FIT CLUB ZUGLÓ THAI BOX AKADÉMIA BEMUTATÓJA
10:30 BEMELEGÍTÉS A SUGÁR FITNESSEL 10:45 MEGNYITÓ
11:50-12:00 OVIS FUTAM EREDMÉNYHIRDETÉS
14:10 SUGÁR FITNESS BEMUTATÓJA 14:30 BVSC-ZUGLÓ BEMUTATÓJA
14:40 KSI BEMUTATÓJA 14:50 EREDMÉNYHIRDETÉS
15:30 FACE TEAM AKROBATIKUS KOSÁRLABDA BEMUTATÓJA
 16:00 ALMA ZENEKAR  17:30 DJ DOMINIQUE  19:00 RADICS GIGI
21:00 TŰZZSONGLŐR SHOW  21:30 TŰZIJÁTÉK

FUTÓPROGRAMOK
11:00 Ovis futam fiú-leány, 300 méter (2011, 2012)
11:30 Általános iskola alsó, fiú-leány, 1000 méter (2006/2007 - 2009/2010)
12:00 Általános iskola felső, fiú-leány, 2000 méter (2002/2003-2005/2006)
12:30 Középiskola fiú-leány (1998/1999-2002/2001), Felnőtt ffi-női 2000 méter
13:00 Felnőtt ffi-női 5000 méter
13:45 Családi futás I. futam, 300 méter (max. 2 felnőtt és 3 gyerek)
13:55 Családi futás II. futam, 300 méter (helyszínen meghirdetve, létszámtól függően)
14:05 Családi futás III. futam, 300 méter (helyszínen meghirdetve, létszámtól függően)
HELYSZÍNI NEVEZÉS LEZÁRÁSA AZ EGYES FUTAMOK ELŐTT FÉL ÓRÁVAL. ELŐNEVEZÉSHEZ A
FORMANYOMTATVÁNYOK LETÖLTHETŐEK: WWW.ZUGSPORT.HU

munkát találni. Tavaly az önkormányzat által nyújtott garantált minimumjö-

10:00-16:00 VÉRADÁS

vedelem-juttatásban részesülők közül 486 főnek kellett tartania a kapcsola-

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK, SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK | 10:00-16:00

tot a központtal, közülük 127 főt tudtak bevonni az aktív munkakeresésbe,
54-en már el is elhelyezkedtek. Az önkormányzat 2017-ben 205 millió forintot
különített el a garantált minimumjövedelem-juttatásra. A Tükörkép Műhely
szolgáltatásait 2017 januárja óta 117-en vették igénybe.

ZSONGLŐR JÁTSZÓHÁZ CSOCSÓ BOHÓCCAL  LÉGVÁR  ARCFESTÉS  CSILLÁMTETOVÁLÁS  KÉZMŰVES SÁTOR
 TRAMBULIN  EUROBUNGEE  STREETBALL  NORDIC WALKING  STREET WORKOUT  TOLLAS  HULLAHOPP
 ASZTALITENISZ  KÖTÉLHÚZÁS  VARÁZSKERT GYEREKSÁTOR  TRAMBULIN  FALMÁSZÁS  RÖPLABDA
 VÍVÁS  KÉZILABDA  DECHATLON SPORTPARK
FŐVÉDNÖK: KARÁCSONY GERGELY, ZUGLÓ POLGÁRMESTERE | VÉDNÖK: ROZGONYI ZOLTÁN, ZUGLÓ ALPOLGÁRMESTERE
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

további infó: FB ZugloiSport, www.zugsport.hu

Képviselők, fogadóórák
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Tisztségviselők

Önkormányzati képviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek
Hajdu Flórián

Bitskey Bence • DK-MSZP-PM-Összefogás Zuglóért

fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-9457 telefonszámon,
és 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.

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

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.

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

Rozgonyi Zoltán

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

fogadóórájára bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon,
a rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között,
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

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

Jegyző
Makranczi László

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

(13. OEVK)

DÉLELŐTT (08.00–12.00)

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.

Értékesítésre meghirdetett Zuglói
Zrt. tulajdonában álló ingatlanok
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.).

Czeglédi János • Jobbik

—

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

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

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

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

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

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

Baranyai Zsolt

Városüzemeltetési Osztályvezető

Szőlősi Zsolt

Ingatlangazdálkodási Osztályvezető

dr. Csikós Tibor

Jogtanácsos

Varga László

Ingatlanüzemeltetési Osztályvezető

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

DÉLUTÁN (12.00–16.00)

Ingatlangazdálkodási
Osztály

OSZTÁLY

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

NÉV

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
ügyfélfogadási időpontjai

HÉTFŐ

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

Polgármesteri Hivatal
Előzetes bejelentkezés a 06-1-872-9228-as telefonszámon és a
rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen. Folyamatos bejelentkezés a
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen
Fogadóóra időpontja: Minden hétfő 13:30 óra és 16:30 óra között

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barta János • LMP

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.

Szatmáry
Kristóf

Listás képviselők

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Parlamenti képviselők

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763 • e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Tarjányi Tamás

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Szabó Rebeka • PM

SZERDA

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Fidesz Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon:06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com

Aljegyző

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.

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Értékesítésre meghirdetett
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért
Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

Szabó Rebeka

Előzetes
bejelentkezés alapján.
Tel.: 06-30-616-86-82

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

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

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.

Tóth Csaba
(8. OEVK)

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

Karácsony Gergely

Zuglói Lapok

DÁTUM

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 16-tól az Ingatlangazdálkodási Osztály ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint változik:
Bérleménygazdálkodási Csoport: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 204/B. iroda.
Értékesítés: szerdánként 13:00-16:00 óráig, 205. iroda.
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Köszönettel, Ingatlangazdálkodási Osztály

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

HÉTFŐ

12.30–18.00

8.15–12.00, 12.30–17.00

KEDD

–

8.15–12.00, 12.30–15.30

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
PÉNTEK

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

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

8.00–20.00

Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége
előtt 15 perccel van lehetőség.

SZERDA

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

Önkormányzat

2017. május 4.
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Ősztől indulhat a fizetős parkolási rendszer

jegyeket is elfogad majd. A nyertes cég

sok terén 350 Ft-ot, a Dózsa György út

automatánként havonta 69 ezer forin-

többi részén pedig 265 Ft-ot kell majd

tért végzi majd a parkolóórák műszaki

fizetni óránként.

üzemeltetését és karbantartását.

– A fizetős övezetek kialakításával már

– Április 18-án polgármester úr aláírta

idén, az év második felében csaknem

a szerződést, onnantól kezdve 90 nap

800 millió forint bevétellel számol az

áll a konzorcium rendelkezésére, hogy

önkormányzat – mondta Hajdu Flórián –,

telepítse, üzembe helyezze és átadja az

ami egy év alatt ennek a duplája lehet,

automatákat – tudtuk meg Hajdu Flóri-

de a szakemberek szerint a pontos szá-

án alpolgármestertől. – A parkolók üze-

mok a harmadik évre realizálódnak.

meltetésére, azaz a parkolóőrök foglal-

A zuglói lakosoknak járó kedvezmé-

koztatására, az ügyfélszolgálati teendők

nyekről a tervek szerint júniusban tár-

egy részére, illetve az ellenőrzési szoft-

gyal a testület.

ver biztosítására az önkormányzat kiírt

Forrai-Kiss Krisztina/ZL

egy külön, nyílt közbeszerzési eljárást,

A zuglói önkormányzat által aláírt szerződés értelmében összesen 205
parkolójegy-kiadó automatát telepítenek Istvánmező, a Városliget és
az Örs vezér tere környékére. A fizetős övezetek kialakítása már idén
csaknem 800 millió forint bevételt hozhat a kerületnek.

amely által 5 év alatt körülbelül 800

A parkolási zónák kialakítása

millió forintot takaríthatunk majd meg

2008 óta folyik a kerületben. A

a szakértők véleménye szerint. Ennek

képviselőtestület a jelenlegi két

a közbeszerzési eljárásnak július 5-én
jár le a határideje, bízunk abban, hogy

zónát Papcsák Ferenc polgár-

július 10-ig a szerződést is meg tudjuk

mester idején határozta meg.

kötni - magyarázta Hajdu Flórián.

Az új rendszer azoknak a ke-

A fizetendő díjakat nem az önkormány-

rületi lakosoknak kedvezhet,

zat határozza meg, hanem Fővárosi

akik a más kerületekből vagy

Fizetős parkolási övezetté válik a tervek

a zuglói önkormányzat egy konzorci-

rendelet szabályozza. Az Örs vezér téri

szerint ősztől Istvánmező és a Városli-

ummal – amelyet a C-Ware Kft., a SIS

zónában mindenhol 175 forintért lehet

get környékén a Vágány utca – Francia

Parking Kft., valamint a francia PARKE-

majd óránként parkolni, míg a Városli-

miatt nem tudnak a saját lakó-

út – Kerepesi út – Dózsa György út által

ON SAS cégek alkotják – kötött szerző-

geti övezetben négyféle díjra kell számí-

helyükön parkolni. 12 budapesti

határolt terület, valamint az Örs vezér

dést összesen 205 darab parkolójegy-ki-

tani. Az Ajtósi Dürer sortól a Kerepesi

terénél a Kerepesi út – Padlizsán utca

adó automata telepítésére. Ezekből

út irányába 265, az Ajtósi Dürer soron

– Bánki Donát utca – Ond vezér útja –

összesen 175 automatát helyeznek el az

és a Hermina úton 440, a Városliget te-

Vezér utca – Kerepesi út közötti szakasz.

Istvenmezei és a Városligeti zónában,

rületén 350, az Állatkerti körúton és a

dikként döntött a rendszer ki-

A nyílt közbeszerzési eljárás nyertesét

míg 30 darab az Örs vezér tere környé-

Gundel Károly úton pedig 525 Ft lesz az

építése mellett.

március közepén hirdették ki. Eszerint

kére kerül. A készülékek közül 14 bank-

óránként fizetendő díj. Az Ötvenhato-

településekről érkező autósok

kerület már bevezette a fizetős
parkolást, Zugló tizenharma-
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Zuglói Lapok

Választóival alakította ki programját
Hétszázkilencven szavazattal Bitskey Ben

kapcsolatok szakirányon szereztem diplomát,

– Erről soha nem volt szó. Soha, semmilyen

ce nyerte az időközi választást a 3-as számú

majd az akkor még Budapesti Kommunikációs

körülmények között nem hangzott el az, hogy

választókerületben. A DK, az MSZP, az Ös�

Főiskolán rendezvényszervező és protokoll-ta-

én független jelölt vagyok. A DK, az MSZP, az

szefogás Zuglóért Egyesület és a PM közös

nácsadó lettem.

Összefogás Zuglóért Egyesület és a PM közös

jelöltje 386 szavazattal előzte meg fideszes

– Jelenleg a Zuglói Önkormányzati Rendez

jelöltjeként indultam. A kampány során mind-

ellenfelét, Somodi Zoltánt, aki 404 voksot

vényiroda vezetője. Mi lesz ezzel a munká

egyik baloldali frakció közel került hozzám, de

kapott. Bitskey Bence a választás másnap

jával most, hogy képviselő lett?

míg az MSZP-vel fiatal korom óta kapcsolatban

tottságú volt, de most már azok is, akik régeb-

ján bejelentette: belép az MSZP-be.

– Úgy tudom, az önkormányzati törvény sze-

vagyok, a többieket csak most ismertem meg.

ben enyhén jobboldalra húztak. Nem miattam

rint a régi feladatom nem összeférhetetlen

A zuglói MSZP-ben olyan, a kerületért tenni

váltottak, hanem az elmúlt hat-hét év tapasz-

– Mennyire ismeri Zuglót?

az új tisztséggel, de azt, hogy folytatom-e a

akaró emberekkel kerültem kapcsolatba, akik

talatai alapján.

– A helyismeretemre szerintem nem lehet pa-

rendezvényszervezést, attól teszem függővé,

közül sokan a barátaim lettek. Tóth Csabának,

– Mi lesz az első dolga, amit a körzetében

nasz, ugyanis itt születtem, és tekintettel arra,

mennyi időt vesz majd el a képviselői munka.

Zugló MSZP-s országgyűlési képviselőjének pe-

élő lakosokért tesz?

hogy hamarosan harmincéves leszek, három

Természetesen utóbbi élvez előnyt.

dig külön köszönettel tartozom, mert ő a kez-

– Mivel egy éve nem volt képviselője a körzet-

évtizede itt is élek. A Telepes utcai Széchenyi

– A választás másnapján bejelentette, hogy

detektől hitt bennem, végig mellettem állt, és

nek, rengeteg probléma felgyűlt. Sok olyan

István Általános Iskolába jártam, utána a kerü-

belép az MSZP-be. Közösségi oldalán több

profi módon összefogta a kampányt. A győzel-

van azonban, amit már kis energiaráfordítás-

let határán lévő Budapest-Fasori Evangélikus

kritikát kapott emiatt, néhány választó

mem után átgondoltam a jövőt, és arra jutot-

sal is hamar meg lehet oldani. Van egy nagyon

Gimnáziumban tanultam. Egyébként a Debre-

azért sérelmezte, mert ők úgy tudták, füg

tam, hogy a jelenlegi testületi viszonyok között

jó programom, amit a választókkal együtt ala-

ceni Egyetem történelem szakán, nemzetközi

getlen jelöltre szavaztak.

úgy tudok a leghatékonyabban dolgozni, ha az

kítottunk ki. Ebbe beletartozik a környék köz-

MSZP tagja vagyok. Ezért kértem felvételemet

biztonságának javítása, valamint a parkolási

a pártba.

és a lakáshelyzet megoldása. Rengeteg rossz

– A családja mit szólt ehhez a döntéshez és a

állapotú önkormányzati ingatlan van, azokkal

választási győzelemhez?

sürgősen kezdeni kell valamit. Régebben mű-

– Az első reakciójuk az ijedtség volt. Féltenek,

ködött a körzet bizonyos házainál portaszolgá-

hogy a most országosan regnáló hatalommal

lat, ezt nagyon hiányolják a lakók, ezért szeret-

szemben, hogy tudok majd helytállni. A csalá-

ném, ha minél előbb vissza tudnánk állítani.

AZ ÁPRILIS 23-I IDŐKÖZI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE A 3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN
Bitskey Bence (DK-MSZP-PM-Összefogás Zuglóért):
790 szavazat
dr. Somodi Zoltán (Fidesz-KDNP): 				
404 szavazat
Drevenka Monika (CivilZugló–Együtt): 			
173 szavazat
Tóth Imre (Magyar Kétfarkú Kutya Párt): 			
109 szavazat
Csordás Balázs Gyula (LMP): 				
81 szavazat
Szentpáli Kolos (Munkáspárt): 			
6 szavazat

dom nagyobb része mindig is baloldali beállí-

Forrai-Kiss Krisztina

Programjaink Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
támogatásával valósulnak meg.

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

CSEREPES TÁBOR - általános iskolásoknak
2017. június 19-23., június 26-június 30.
Naponta: 8.00-16.00 óráig, ügyelet 7.00-17.00 óráig
Ellátás: meleg ebéd
Délelőtti választható szakfoglalkozások:
akrobatikus rock and roll, fazekas, rajzfilmkészítő
Délutánra tervezett programjaink:
Régészkedés a Vármúzeumban, kalandozás a
Vasúttörténeti Parkban, időutazás az Emese
Parkban, játszótéri vidámkodás és fagyizás, közös
mozizás, állatmustra a Budakeszi Vadasparkban és
tudományos felfedezések a Csodák Palotájában.
A város távolabbi pontjaira és vidékre
különbusszal utazunk!
Részvételi díj: 23 800 Ft/hét
Anyagköltség: rajzfilmkészítő: 1 500 Ft/fő/hét
Testvérkedvezmény 1 000 Ft/fő
Két hétre történő befizetés esetén 1 000 Ft/fő
kedvezmény
További részletek: www.cserepeshaz.hu
DOKUMENTUM FILMKLUB
Május 5-én 19.00 órától
A NEVEZETES NÉVTELEN - /66 perc/
Ebben az évben ünnepeljük Hamvas Béla
születésének 120. évfordulóját.
Az univerzális tanítóról, filozófusról, könyvtárosról,
kertészről, íróról szóló új, fikciós dokumentumfilmmel
tisztelgünk emléke és páratlan életműve előtt.
Rendező: Katona Zsuzsa
A film után a Hamvas Alapítvány képviselőivel
beszélgetünk.
Belépő: 500 Ft/fő, kultúrkuponnal 300 Ft/fő
ÚJ! KERÁMIA STÚDIÓ 6-18 éveseknek
Kézi technikákkal készült kerámiák, terrakotta
égetés, korongozási lehetőség
Csütörtökönként 16.30-17.30-ig
SAKKOVI és SAKKSULI
Kezdő 4-8 éveseknek szerda 17.00-17.45
Haladó 5-12 éveseknek szerda 17:45-18:30 óráig
MODERNTÁNC 4-7 éveseknek
Kedd 15.45-16.45-ig, szombat 10.30-11.30-ig
MODERNTÁNC 7-17 éveseknek
Szombat 11.45-13.15-ig
ÚJ! TRADICIONÁLIS HATHA JÓGA
Csütörtökönként 18.00-19.00-ig

BABÁS JÓGA - Korcsoport: 6 hónapostól 2,5 éves korig
Hétfőként 9.45-10.45-ig

Játssza: Krajcsi Niki
Jegyek kaphatóak a Lipták Villában

HASTÁNC KEZDŐKNEK - Keddenként 19.10-20.10-ig

CSALÁDI VASÁRNAP
Május 7-én, 10.00 órától
MAZSOLA
A Fabula Bábszínház előadása
Az előadást kézműves foglalkozás követi
Belépő: 900 Ft/fő
Családi kedvezmény: 2 700 Ft/4 fő
Jegyek kaphatóak a Lipták Villában

GERINCTRÉNING
Kedden és csütörtökön 8.30-9.30-ig
PILATES - Hétfőn 9.00-10.00, szerdán 10.00-11.00-ig
KONDICIONÁLÓ TORNA HÖLGYEKNEK
Kedden és csütörtökön 19.00-20.00-ig
SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉS NYUGDÍJASOKNAK
Számítástechnikai ismeretek - alapoktól az internetig
A SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI HELYTÖRTÉNETI
MŰHELY PROGRAMAJÁNLÓJA:
RÁKOSFALVA 145. - RÁKOSFALVAIAK TALÁLKOZÓJA
Cserepesház - 2017. május 12. 16.00 óra
Beszélgetés és múlt idézés a régi Rákosfalva egykori
lakóival. A helytörténeti műhely korábbi felhívására
érkezett fényképek és dokumentumok bemutatása.
A belépés díjtalan!
1146 Budapest, Hermina út 3.
T: 220-67-77, 06/70-675-8393
www.liptakvilla.hu

LIPTÁK TÁBOR - 1146 Budapest, Hermina út 3.
I. hét: 2017. június 19-23.
II. hét: 2017. június 26-30.
Napközis tábor, művészeti és kézműves
foglalkozásokkal. Étkezés után naponta változatos
helyszínek: Visegrád, János-hegy, vonatozás hegyen
és völgyön, panoráma a Parlament erkélyéről és a
Bazilika kupolájából. Bűvészmutatványok, métázás,
szabadulós játék.
Naponta: 8-16, ügyelet: 7-17
Részvételi díj: 23 300 Ft/5 nap/fő
39 300 Ft/10 nap/fő
Testvérkedvezmény: 5%
Részletes program és további információk:
www.liptakvilla.hu
Telefon: (06 1) 220-6777, (06 70) 675-8393
e-mail: info.liptakvilla@cserepeskft.hu
LIPTÁK PÓDIUM
Május 6. (szombat) 19.00
A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG CSODÁLATOS ÉLETE
Bezerédi Zoltán estje
Az előadást csak 16 éven felülieknek ajánljuk!
Május 13. (szombat) 19.00
KISMAMA KALANDOK
Avagy 280 nap alatt a pocak körül

BABA-MAMA KLUB
Elsősegély, balesetveszély
Május 17-én 10.15-12.15 óráig
Részvételi díj: 500 Ft / alkalom
OVIS ROCKY KEZDŐKNEK
Péntek 15.50-16.50 óráig
TORNA HÖLGYEKNEK
Hétfő 14.45-15.45 és szerda 15.00-15.50 óráig
BORKABINET - Csütörtök 18.00-19.30 óráig
NŐI TORNA MINDENKINEK
Kedd és péntek 17.00-17.50 óráig
1144 Budapest, Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

FOGYI-ÉLETMÓD-EGÉSZSÉG KLUB
Május 9. (kedd) 18.00-20.00
A klub témái: a pszoriázis (pikkelysömör) és a
cukorbetegség megelőzése és kezelése.
A belépés díjtalan!
ÖRMÉNY NEMZETI ÜNNEP - megemlékezés Világító
Szent Gergely tiszteletére
Május 12. (péntek) 16.00-20.00 óráig
Fellép a LUSNAKAR Együttes
A belépés díjtalan!
A SZÜLETÉS HETE - A Válaszkész Szülők Egyesülete
szervezésében
Május 13. (szombat) 10.00-18.00
Családtervezéstől a gondoskodásig. Egész nap
tanácsadás, előadások, és színes programok a család
minden tagjának.
A belépés díjtalan!
AZ ÉLESS-SZÍN BEMUTATJA
NEM VÁLOK EL - színházi est
Május 17. (szerda) 19.00
A vígjáték a házasság egyfajta tükrét tartja

elénk, melyet Koncz Gábor és Éless Béla közös
rendezésében láthatunk. Az előadást kellemes,
hangulatos aláfestő zenék kísérik majd, Kokavecz
Iván szerkesztésében.
A belépőjegy ára: I. hely: 2 500.- Ft
II. hely: 1 500.- Ft
1145 Budapest, Uzsoki u.57.
T: 251-19-10
www.zic.hu

ELSŐ KIÁLLÍTÁSOM
Május 5. (péntek) 18.00 óra
MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
Tóth Pitya István grafikusművész, művésztanár
tanítványainak első kiállítása.
Bemutatkoznak: Hubert Blanka és Faidt Dávid a
Modart Művészeti és Divatiskola növendékei
A kiállítás megtekinthető: május 31-ig
MADARAK és FÁK NAPJA
Május 10. (szerda) 14.00-16.00 óráig
A neves nap alkalmából alsó tagozatos iskolai
csoportok, családok részére tematikus séta és játékos
vetélkedő Budapest legnagyobb közparkjában, a
Városligetben.
Vezeti: Kerekes Éva természetvédelmi mérnök
Jelentkezés és információ: 06/1 251-1910;
06/70 673-8898
GYERMEKNAPI MAJÁLIS a ZIC KERTBEN
Május 19. (péntek) 14.30-16.30 óráig
Néptánc, népzene zuglói fiatal néptánc és
moderntánc csoportok és népzenészek
közreműködésével
Koreográfus tanárok: Horváthné Kardos Georgina
Mária és Katona Szilvia
Belépés díjtalan!
FELHÍVÁS!
ZUGLÓI NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
2017-es tanév második félévében ZIC Felzárkóztató
Tanodában, mindazon zuglói nyugdíjas pedagógusok
jelentkezését várjuk, akik biológia, matematika, fizika,
magyar nyelv- és irodalom tantárgyak oktatását
vállalják, általános és középiskolás diákok részére.
Információ és jelentkezés: 06/1 251-1910;
06/70 673-8898
FELHÍVÁS!
A Zuglói Ifjúsági Centrumba 2017.június 17. és július
31. közötti időszakban várjuk nyári napközis táborok
jelentkezését. Előzetes jelentkezés és részletes
információ: 06/1 251-1910; 06/70 673-8898

Zuglói Lapok

Zuglói séták
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Egy rejtélyes sír a Városligetben
A ligeti szezonnyitó apropóján ezen a héten a Városliget legrégebbi emlékhelyét, a rejtélyes Fuit-sírkövet kerestük fel, hogy felelevenítsük több mint két évszázados történetét. A mai Napozórét közelében – végakaratának
megfelelően – 1806-ban temették el az akkor még elhagyatott területen a Martinovics-per különc védőügyvédjének, Toporci Horváth Jakabnak a földi maradványait. A sír fölé 1809-ben emeltek sírkövet, amire csupán a talányos Fuit (volt) szót vésték. Mire a térség közparkká alakítása megindult, már rég feledésbe merült, hogy kinek
a hamvait őrzi a sír, így aztán számos mendemonda látott napvilágot, míg csak az 1890-es évek elején Schmall
Lajos fel nem tárta a Fuit-síremlék titkát.

A neves pesti ügyvéd, Toporczi Horváth

mazott. Ő úgy vélte, hogy egy öngyilkos

felkutatásával és áttanulmányozásával

1809-ben elhunyt és magát megnevezni

Jakab 1806 decemberében hunyt el. Vég-

magyar főúr hamvait rejti a sír, aki egy

fényt derített az igazságra. Nyomozása

nem akaró pesti ügyvéd sírja, ki végren-

rendeletében minden vagyonát Pest váro-

csodaszép magyar grófkisasszonyba volt

eredményéről a Kertészeti Lapok 1894.

deletében Pest városának hagyományt

sára hagyta, azzal a kikötéssel, hogy a mai

szerelmes, azonban kapcsolatuk zátonyra

szeptemberi számában azt írta, hogy az

juttatott azzal a kéréssel, hogy a Városli-

Városliget egy csendes részén temessék

futott, a férfi pedig bánatában véget vetett

elhunyt Horváth Jakab Grassalkovich

getben temessék el és sírkövére csupán

el. Sírhelyét pedig egy olyan sírkővel je-

az életének. Később szárnyra kapott egy

hercegnek a jogi igazgatója volt. Végren-

egy szót véssenek: Fuit (Volt).” A ma is lát-

olyan verzió is, amely szerint a sírkő alatt

deletében a városra 700 forintot hagyott,

ható feliratra hibás évszám került.

löljék meg, amin csupán a latin Fuit (volt)
szó szerepel. A városi tanács tiszteletben

Az emlékmű rendbetétele során ásatást

tartotta az elhunyt végakaratát, Horváth

nem végeztek, így aztán Buza Péter: Fuit –

Jakabot az akkori Ökördűlő, majd később

egy sír regénye című tanulmánya szerint

Batthyány-erdő néven ismert terület mé-

évtizedekig még a Városliget gondozói

lyén temettette el, ami akkoriban elhagya-

sem tudták, hogy a sírkő közelében sír-

tott mocsaras, ingoványos terület volt.

bolt is van. 1955-ben cserjeültetés közben

Mire a város fejlődésével a terület rende-

Toldi Miklós segédmunkás csákánnyal

zésre került, már rég feledésbe merült,

két téglát kiemelt, és alatta üreget talál-

hogy ki nyugszik az 1809-ben állított vö-

tak. A vele dolgozó Gábor István és Rácz

rösmárvány sírkő alatt. Az emlékművön

István benéztek a nyílásba, ahol mállado-

olvasható Fuit szót is csak kevesen tud-

zó koporsót vettek észre. Ezt követően a

ták értelmezni, ugyanis a latin már nem

rést befalazták.

volt beszélt nyelv. Így aztán a sírhely és a

Herminamező Polgári Köre 1995-ben

síremlék sokak fantáziáját megmozgató

nem öngyilkos, hanem a Városliget egy ré-

azzal a kéréssel, hogy a tanács a Ligetben

talánnyá vált.

szének adományozója nyugszik.

temettesse el, és a sírja fölé egy Fuit fel-

latban. Ugyanekkor Antal Sándor kőfaragómester újrafaragta a sérült, felfelé

végzett kutatásokat a Fuit-sírral kapcso-

A millennium idején a sírkövet áthelyez-

iratú sírkövet állíttasson. A sírgödröt tég-

Mendemondák

ték, hogy jelenlétével ne zavarja a rendez-

lával falazták ki, amit Zitterbarth Mátyás

keskenyedő, 167 centiméter magas vö-

Az elhunyt személyével kapcsolatban

vénysorozatot. Az ezredéves ünnepségek

kőművesmester készített 190 forintért. A

rösmárvány sírkövet. A Főkert pedig ko-

az idők folyamán több mendemonda is

után visszaszállították, de a sírtól kissé

sírkövet Okenfusz János faragta, a mun-

vácsoltvas védőkerítéssel vette körül a

távolabb állították fel.

kadíja 150 forint volt. A költségek levoná-

30 centiméteres szegéllyel övezett sírt, és

sa után a 700 forintból 360 forint maradt

rendbe hozta a környezetét is.

napvilágot látott. Az 1850-es években
két romantikus változat volt a legelterjedtebb. Az egyik szájról szájra terjedt,

A rejtély megoldódik

meg. Ezt az összeget bevételezték Pest vá-

1996 óta hagyomány, hogy Herminamező

és azt állította, hogy egy szerelmi csaló-

A Fuit-sírhely misztériuma folyamatosan

ros kasszájába.

Polgári Köre a reformkor hagyományait

dástól életunttá vált magyar költő földi

izgatta az embereket, titkát azonban egé-

maradványai nyugszanak a hant alatt. A

szen az 1890-es évek elejéig megőrizte.

Felújítások

ligeti szezonnyitót tart, aminek része a

másik viszont Bulyovszky Gyula ügyvéd

Ekkor Schmall Lajos fővárosi levéltáros

1928-ban a főváros felújíttatta a síremlé-

Fuit-sír megkoszorúzása is.

és hírlapíró, egykori márciusi ifjútól szár-

a régi okiratok és tanácsi jegyzőkönyvek

ket, és magyarázó szöveggel látta el: „Egy

felélesztve minden tavasszal ünnepélyes

Papp Dezső

Elkezdődött a szezon
Buza Péter, a Herminamező Polgári Köre alapító-elnöke nyitotta meg az idei
városligeti szezont április 29-én.
Buza Péter a Fuit-sírkőnél tartott beszédében T. Horváth Jakabról, Zugló első posztumusz polgáráról beszélt, megjegyezve: sírját a polgári kör 1994-ben találta meg.
A sír feltárásával és helyreállításával az volt a céljuk, hogy megőrizzék az elhunyt
emlékét, és felhívják a figyelmet a liget sanyarú sorsára – tette hozzá.
A szombati rendezvényen a jelenlévők megkoszorúzták a Fuit-síremléket. Az önkormányzat nevében Karácsony Gergely polgármester, Herminamező Polgári Köre
képviseletében Millisits Máté és Békási Csaba helyezték el a megemlékezés virágait.
A szezonnyitón az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói rábaközi táncokat adtak elő. Nagy Levente Szabolcsi Erzsébet Forrás legyél és
Arany János Ének a pesti ligetről című versét mondta el. Fellépett továbbá a Botafogo együttes két táncosa, Oláh Csilla és Lehoczky Zsolt is.
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Biztonságos kikapcsolódás a Vakok Kertjében
Vakpingpong, lengőteke, illatos növények várják a Vakok
Kertjébe látogatókat, de aki
szeretne, napozhat, olvashat,
sétálhat. Az 1972-ben svájci,
osztrák, svéd minták alapján
megépített 4000 négyzetméteres, elkerített kert biztonságos
kikapcsolódási

lehetőséget

nyújt a vakoknak és gyengénlátóknak.

felnőtt látássérültekkel is beszélgettek. –
Kamasz- és fiatalkoromban nem jártam,
legközelebb a kislányommal mentem a
kertbe. Amikor nem volt velem látó ember, nagyon nehéz volt megoldani, hogy
szabad levegőn legyen a gyerek, de mégis játsszon. Tudtam, ha oda megyünk,
akkor nem lesz semmi baj. Nem féltem,
hogy elüti az autó, megharapja a kutya,
nem kellett azon aggódnom, hogy mit
vesz a szájába, mert a Vakok Kertjében a
gondnok odafigyelt a gyerekekre – emlékezett vissza Zsuzsanna. Ma már a lánya

– Nem kíséri végig az életünket, nem já-

gimnáziumba készül, és neki sincs ideje

runk oda nap mint nap, de tudjuk, hogy

átmenni a Vakok Kertjébe, de megnyug-

van, és bizonyos élethelyzetekben nagy

tatja a tudat, hogy ha játszani, sétálni,

segítség, hogy odamehetünk. Biztos

beszélgetni szeretne, ott szinte mindig

pontot jelent számunka – mutatott rá

talál valakit.

a kert fontosságára Kroll Zsuzsanna. A

A Városliget sarkán, a Hermina út és az

születése óta vak asszony gyerekkori él-

Ajtósi Dürer sor kereszteződésénél lévő

ményeit felelevenítve elmondta, iskolás

kertet a Főkert Nonprofit Zrt. tartja fenn,

korában osztálytársaival sokszor jártak

ők foglalkoznak a növények gondozásá-

a Vakok Kertjébe, ahol érdekességet je-

val, ültetésével is. A nyitvatartással kap-

lentettek számukra a magas kazettákba

csolatos ügyintézést, az üzemeltetéshez

ültetett növények, amiket meg lehetett

szükséges higiénés eszközök költségeit

szaglászni, fogdosni, Braille-írással is ki-

a Vakok és Gyengénlátók Hermia Egye-

írták a tájékoztatókat, s az is jó volt, hogy

sülete biztosítja, amelynek elnöke a

Engedetlenséget is tanulnak

kert sokszínűségét hangsúlyozta. – Kü-

A Vakok Kertje áprilistól október vé-

lön rész van a gyerekeknek, a felnőttek

géig, keddtől vasárnapig, déltől sötéte-

szórakozását a többi között lengőteke,

désig (májusban 19 óráig, júniusban,

vakpingpong biztosítja, a növényeket

júliusban és augusztusban 20 óráig,

pedig fajta szerint, elkülönítve ültették,

szeptember 19-ig 18 óráig, október 31-

a fűszernövényekből haza is lehet vinni

ig 17 óráig) várja a vakokat és gyengén-

– magyarázta Borai Botond, aki szerint

látókat, akiket egy látó ember is kísér-

az egyetlen nagy hiányosság, hogy nincs

het. A belépés ingyenes.
Potos Rita

áramellátás a területen.

EuroChess két városban

Gál Enikő és Bors négy éve elválaszt

A hét ország fogyatékkal élő és egész

nemzetközi integrált sakkversenynek,

hatatlan barátok. A hatéves labrador

séges sakkozóit felvonultató versenyt

melyet idén először nem a zuglói iskolá-

nemcsak segíti gazdáját, rosszabb

a Vakok Iskolájának Nádor Termében

ban, hanem Cegléden rendeztek.

napjain felvidítja, sokat játszanak.

nyitották meg április 23-án.

Az egy héten át zajló program ezúttal

– Sokkal könnyebb kutyával közleked-

Az EuroChess-versenyek 25 éve holland

sem csak a sportról szólt, hanem arról is,

ni. Bors kikerüli azokat az akadályokat,

kezdeményezésre Prágában kezdődtek,

hogy a fogyatékkal élők – látás- és moz-

amiket én későn vennék észre. Már nem

az első magyarországi versenyt pedig

gássérültek – együtt játszanak egészsé-

lépek pocsolyába, és oszlopnak sem me-

éppen húsz éve rendezték. A Vakok Is-

ges társaikkal, és eközben jobban meg-

gyek neki – mesélte a 34 éves, születése

kolája és a Szól a Szív Alapítvány immár

ismerik egymást.

óta vak Enikő, aki azt is elmondta, na-

harmadik alkalommal házigazdája a

gyon figyel rá, hogy Bors ne dolgozzon
túl sokat. Gyakran viszi kutyák közé, sokat kirándulnak.
Egy vakvezető kutya kiképzése hat-nyolc
hónapig tart, a betanult szituációk mellett sokszor kell önállóan döntenie az
állatnak. Németh Ágnes vakvezetőku-

az ünnepségen elmondta, a beruházás-

tya-kiképző elmondta azt is, hogy a ku-

hoz szükséges csaknem 20 millió forintot

tyusoknak időnként engedetlennek kell

cégek, magánszemélyek adományozták.

lenniük, hiszen ők látják azokat az aka-

A központot negyven évvel ezelőtt vitéz

dályokat, amiket vak gazdáik nem.

lovag Rithnovszky János alapította, véle-

A vakvezető kutyák világnapja után egy

ménye szerint most egy olyan vezetője

nappal, április 28-án adták át a felújí-

van a szövetségnek, aki szívén viseli a

tott Vakvezetőkutya-kiképző Központot.

vakvezető kutyák ügyét, ami azért fontos,

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyen-

mert ezek az állatok a szabadságot jelen-

génlátók Országos Szövetségének elnöke

tik a vakok számára.

(potos)

(riersch)

Zuglói Lapok
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Felkészülés a jövőre
Április 21-én tartotta szemléletformáló projektjének zárórendezvényét
a közelmúltban megújult Móra Ferenc Általános Iskola. A rendezvényt
nem véletlenül a Föld napjára időzítették, hisz a fenntartható iskola és az
energiahatékonyság témaköre ezen a különleges napon az átlagnál is
nagyobb hangsúlyt érdemel. A zuglói iskolába immár sokadik alkalommal Karácsony Gergely polgármester is ellátogatott, aki szintén kihangsúlyozta, hogy az a fejlesztés, amely a Norvég Alap segítségével a Móra
Ferenc Általános Iskolában megvalósult, már a jövőt is megtestesíti.

– A mostani szélsőséges időjárás is a

komposztálás. Ugyancsak ezen a napon

világ változását bizonyítja, melyre idő-

történt a korábban meghirdetett rajz-,

ben fel kell készítenünk a gyerekeinket

illetve esszé- és meseíró pályázatnak az

– mondta a polgármester.

eredményhirdetése is. Az előbbire alsó-

A Föld napi rendezvényen külsős szak-

felső tagozatban 130 pályamű érkezett,

projekt ezzel befejeződött. A szervezők

lódik, hogy április végén három napra

emberek – egyetemi hallgatók és az

az utóbbiban pedig mindkét kategóriá-

a munkálatokról és az iskola, az ön-

egy húszfős, pedagógusokból és köz-

Energiaklub képviselői – tartottak fog-

ban 20-20 munka közül választotta ki a

kormányzat és a Norvég Alap együtt-

tisztviselőkből álló delegáció utazott

lalkozásokat és előadásokat a gyere-

zsűri a legjobb alkotásokat. A nyertesek

működéséről,

eredményeiről

Norvégiába (Oslóba és környékére),

keknek. A programokon az iskola va-

a tárgyjutalmak mellett a Csodák Palo-

egy kiadványt fognak készíteni, amely

hogy az ottani önkormányzati és iskola-

lamennyi diákja részt vett. Ezek között

tájába szóló belépőket is nyertek.

elektronikus formában az önkormány-

rendszerrel, illetve környezettudatos

olyan érdekességek is szerepeltek, mint

A zuglói iskola teljes körű felújítása és

zat és az iskola honlapján is elérhető

szemlélettel ismerkedjen.

az ökolábnyom mérése vagy például a

az ahhoz kapcsolódó szemléletformáló

lesz. Ugyancsak a projekthez kapcso-

annak

Riersch Tamás

GREEN FORTUNE

Erős szakmai közösség a bölcsődékben
Díjjakkal,

elismerésekkel,

Formabontó
kiállítás

ünne

amit január elsejéig visszamenőleg kap-

Büszke vagyok rá, hogy a bérpótlékról

pi műsorral köszöntötték a zuglói

nak meg. Rövidesen kiderül, hogy nyer-

szóló rendelet társelőterjesztője lehet-

bölcsődék dolgozóit. A Szent István

tünk-e azon a pályázaton, amelynek

tem, és érvelhettem amellett, hogy a

Zeneházban április 21-én tartották a

segítségével kibővíthetjük a Mesevonat

technikai dolgozókat is érintse a hatá-

Bölcsődék Napját.

Bölcsődét – tette hozzá a polgármester.

rozat – fogalmazott. Hozzátette, örül

Hevér László György önkormányzati

annak is, hogy csaknem kétszáz bölcső-

Ünnepi köszöntőjében Karácsony Ger-

képviselő, a Szociális Bizottság elnöke

dei dolgozó vehet részt ingyenes elsőse-

gely azt mondta: Zuglóban nagyon erős

áldozatos és emberfeletti munkának

gélyképzésen.

a szakmai közösség, a képviselő-testület

nevezte a szakmában dolgozók tevé-

A Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője

pedig a maga szerény eszközeivel segí-

kenységét, úgy vélekedett, hogy elsősor-

beszédében rámutatott, hogy a nap le-

ti őket. – Büszkén és boldogan állok itt,

ban a gyerekek szeretete és a hivatástu-

hetőséget ad az emlékezésre, a szakma

hiszen az idei költségvetésben biztosí-

dat hajtja őket. – Az erkölcsi elismerés

értékeinek hangsúlyozására, a köszö-

A XX. századi magyar történelmi trau

tottuk a szociális dolgozók bérpótlékát,

után az anyaginak is meg kell érkeznie.

netnyilvánításra. Kissné Kalló Györgyi

mákról szóló köztéri kiállítás nyílt

felidézte a bölcsődei gondozás és a kis-

május elsején az Örs vezér terén.

gyermek-nevelési képzés történetét.

A Közös Halmaz Alapítvány „Nyissunk a

Az önkormányzat által alapított elismeré-

múltra, hogy legyen jövőnk!” című tár-

seket Szabó Rebeka alpolgármester, Tóth

lata különleges módon mutatja be egye-

Csaba, Zugló szocialista országgyűlési kép-

bek mellett a diktatúrákhoz, Trianonhoz

viselője és Hevér László György adták át.

vagy a holokauszthoz kapcsolódó legfon-

Gondozási Munkaért Díjat kapott Herczeg

tosabb magyar történelmi megrázkód-

Istvánné, Huszár Béláné, Makkné Havasi

tatásokat, egyúttal a sajátjuktól eltérő

Andrea, Szabó Józsefné, a Zugló Lakossá-

értelmezések megértésére és átérzésére

gának Szolgálatáért Díjat Czikoráné Jan-

ösztönzi a látogatókat. A szervezők sze-

csek Irén, Hankó Jánosné, Kiss Imréné,

rint a tárlat tárgyai egyszerre provokatí-

Molnár Sándorné vehették át. Délután pe-

vak és megbékélésre késztetők. Legfőbb

dig a Zuglói Egyesített Bölcsődék által ala-

üzenetük, hogy fel kell oldani a múlttal

pított díjakat vehették át az intézmények

kapcsolatos tabukat ahhoz, hogy béké-

dolgozói.

Potos Rita

ben épülhessen a közös jövő.
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HIRDETMÉNY

egyéb
helyiség

Thököly út 45.
as. 3.

32834/0/A/2

71

műhely

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

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek
minősítse, és egyik Ajánlattevővel se kössön szerződést!
*A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele a leendő bérlő feladata. Felek Budapest
Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek
bérletének szabályozásáról szóló 44/2015. (X. 21.)
rendeletének 14. § (7) pontjában foglaltaknak megfelelően a helyiség rendeltetésszerű használatara
alkalmassá tételére vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek. Bérlő részére az elvégzett munkálatok
megtérítése akként történik, hogy mindaddig a
Bérleményre megállapított bérleti díj 50 %-át fizeti

AZ AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE

RENDELTETÉS

88

MEGHIRDETÉS
DÁTUMA

ALAPTERÜLET (M2)

31741/0/B/1

HELYREÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉG (NETTÓ)

HELYRAJZI SZÁM

Nagy Lajos
király útja 138.

MINIMÁLISAN
AJÁNLHATÓ
BÉRLETI DÍJ

CÍM

KÖZMŰVESÍTETTSÉG

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

49.200 Ft
+ÁFA/hó

2.847.674
Ft

2017.
03.27.

folyamatos

39.000 Ft
+ÁFA/hó

1.180.479
Ft

2017.
03.27.

folyamatos

havonta, amíg számlákkal igazolt, elfogadott kiadásai teljes egészében a Zuglói Zrt. Ingatlanüzemeltetési osztálya által megállapított költségvetésben
meghatározott összeg erejéig beszámításra nem
kerülnek.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének
44/2015. (X. 21.) rendelete 7.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi
bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben

TERÜLET (M2)

RENDELTETÉS

MINIMÁLISAN
AJÁNLHATÓ
BÉRLETI DÍJ

MEGHIRDETÉS
DÁTUMA

AZ AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE

Francia út 2.

HELYRAJZI SZÁM

CÍM

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

32438

1322

telek

153.000 Ft + ÁFA/hó

2017.04.19.

2017.05.18.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes
ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel se
kössön szerződést! A telek határozott időtar-

tamra vehető bérbe. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló, Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-

garázs

részleges

1/1

30588/2/A/3

37 üzlethelyiség

Szitakötő u. 12.

1/1

32223/6/B/1

13

garázs

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III.04.) számú rendelet 36. §-a alapján
(2a) a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az ös�szességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ré-

teljes körű
közművesítetlen

1 000 000 Ft
+ ÁFA
7 600 000 Ft
+ ÁFA
2.200.000 Ft
+ ÁFA

AZ AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE

KÖZMŰVESÍTETTSÉG
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MEGHIRDETÉS
DÁTUMA

RENDELTETÉS

32219/5/A/1

MINIMÁLISAN
AJÁNLHATÓ
VÉTELÁR

ALAPTERÜLET (M )

1/1

2

HELYRAJZI SZÁM

Torontál u. 33.
Miskolci u. 86.
fsz. 3.

CÍM

TULAJDONI HÁNYAD

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ALÁBBI INGATLANOKAT ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI

2017.04.18. 2017.05.19.
2017.04.18. 2017.05.19.
2017.04.18. 2017.05.19.

szére – a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának biztosításával - kell eladni
az ingatlant, ha a forgalmi értéke nem éri el a
bruttó 10 millió forintot,
(4) Lakásnak nem minősülő ingatlanok esetén az értékesítésére vonatkozó hirdetményt
a Zuglói Zrt. honlapján kell közzétenni (www.

folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 15 napon belül nem érkezik a helyiség bérbe vételére ajánlat, a helyiség a Tulajdonosi
és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján bérbe
adható az első olyan jelentkező részére, aki a bérleti
díj hirdetményben meghatározott alsó határát elérő
ajánlatot tesz.
(8) A szakbizottságok javaslata alapján a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság eltérhet a meghirdetett bérleti díj mértékétől a következők szerint:
a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot adó művelődési, sport, oktatási, kulturális, egészségügyi,
szociális, egyházi, művészeti, egyéb társadalmi,
közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat
és a feladat ellátására a szervezet együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, a bérleti
díj realitás vizsgálat alapján megállapított bérleti díj
maximum 30%-kal mérsékelhető, kivéve a b) pontban meghatározott esetet.
b) Közhasznú szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezet számára közhasznú feladatával
megegyező célra legalább 1 éve üresen álló helyiség
esetén, maximum 70%-os bérleti díj kedvezmény
biztosítható azon szervezetnek, amely a közhasznú
feladat ellátására együttműködési megállapodást
köt az önkormányzattal, és az együttműködési
megállapodásban a támogatás (bérleti díjkedvezmény) összegéhez mérten az önkormányzat vagy a
kerületi lakosok részére kölcsönös előnyt biztosít. A

bérleti díjkedvezmény legfeljebb az együttműködési
megállapodás időtartamára szól.”
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (X.21.) rendelete
a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 11.§ (1) bekezdése szerint:
„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot kell
fizetnie, melynek mértéke háromhavi bérleti díjjal
azonos összeg.”
Ajánlatot tenni a „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímezetlen, feladót, cégjelzés
vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet:
„AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő
ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez
szükséges „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad
u. 11-17.), vagy letölthető a http://www.zugloizrt.hu/
dokumentumok/nyomtatvanyok/ honlapról.
A bérlemények megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel a 469-8156-os telefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).

testületének 18/2016. (III. 04.) rendelete 36.§-a
értelmében:
(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 30 napon belül
lehet.
(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik
ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot
tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési
Bizottság döntése alapján értékesíthető/bérbe
adható/egyéb módon hasznosítható.
Ajánlatot tenni a „Kérelem Bejelentő Űrlap”
formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcímzetlen, feladót, cégjelzést vagy más jelet nem
tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen

csak az alábbi szöveg szerepelhet: „AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő
ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Kérelem Bejelentő Űrlap”
formanyomtatvány személyesen átvehető a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.),
vagy letölthető a http://www.zugloizrt.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ honlapról.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján,
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

zugloizrt.hu), és a Zuglói Zrt. hirdetőtábláján,
valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, jelezve a kifüggesztés
pontos dátumát. A hirdetményt ki kell függeszteni az értékesítendő ingatlanra is.
(5) A hirdetmény tartalmazza a hasznosítani
kívánt ingatlan címét és helyrajzi számát, alapterületét és a közművesítés fokát, valamint az
eladási ár alsó határát.
(6) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán
történő kifüggesztésétől számított 30 napon
belül lehet.
(7) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik
ajánlat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot
tevő részére a Tulajdonosi és Közbeszerzési
Bizottság döntése alapján értékesíthető.
Ajánlatot tenni vételárra - a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó ös�szegre - a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az ajánlatokat
cégjelzés nélküli, sértetlen zárt borítékban kell

benyújtani. A borítékon, „Ajánlattétel a ………
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Hirdetményre”
szöveget kérjük feltüntetni.
Az Átvevő lezáratlan vagy sérült borítékban
érkezett ajánlatot nem vesz át, beadási határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A nyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján
(Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető
a honlapról (www.zugloizrt.hu).
Az ingatlanok megtekinthetőek a a 70/6810789 telefonszámon történő előzetes időpont-egyeztetéssel.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján,
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu), valamint az értékesítésre
kijelölt ingatlanon.

Felhívás
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön
kormányzata 2017-ben ismét meghirdeti a
Virágzó Zugló Programot.
A Program célja, hogy Zugló önkormány
zata és a zuglói lakosok közösen hozzák
rendbe, tegyék virágzóvá a lakóházuk
hoz tartozó előkertet, utcafrontot.
A programra olyan magánszemélyek és lakóközösségek, intézmények vagy vállalkozások jelentkezését várjuk, akik vállalják,

hogy részt vesznek lakhelyük utcafrontjának, előkertjének virágosításában és az
elkészült terület további gondozásában.
A programban részt vevő lakosoknak az
önkormányzat térítésmentesen biztosít
ja az elültetendő cserjéket és virágpa
lántákat, valamint az ültetéshez szüksé
ges felszerelést.
Jelentkezési lap letölthető a www.virágzozuglo.hu weboldalról, vagy személyesen átvehető

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben. Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemélyek
és lakóközösségek tudnak a jelentkezési lap
elküldésével a viragzozuglo@zuglo.hu e-mail-címen vagy postai úton. A borítékra kérjük
ráírni: Virágzó Zugló 2017.
Szabó Rebeka
Virágzó Zugló Programért felelős
alpolgármester

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.
Részletes tájékoztató
és további információ
kérhető: 06-30-341-51-04
www.viragzozuglo.hu
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A Föld napját 1970. április 22én rendezték meg először De-

Komposztvizsgálattal és -tanácsadás

nis Hayes amerikai egyetemis-

sal várta az önkormányzat a kerület

ta javaslatára. Milliók emelték

ben élőket. A Föld napja alkalmából

fel akkor szavukat a termé-

megrendezett programon ajándékot

szetért. A mozgalom húsz év-

is kaptak a résztvevők.

vel később vált világméretűvé,

Pajor, ászka, álskorpió – ezeket az élőlé-

miután az alapítók az ökológiai

nyeket találták a komposztmintákban,

válság jeleit látva kezdemé-

amelyeket azok a zuglóiak vittek, akik

nyezték, hogy az 1990-es éve-

már bekapcsolódtak a komposztprogramba. A mintákat a Talajtani és Agroké-

ket nyilvánítsák a környezet

miai Kutató Intézet szakemberei vizsgál-

évtizedévé, amely a közös fe-

ták április 21-én, és tanácsokat is adtak

lelősségre hívja fel a figyelmet.

az érdeklődőknek. Pirkó Béla rámutatott:

Magyarország az elsők között

mivel nincs két egyforma kiskert, és a kö-

csatlakozott. Napjainkban a

rülmények, valamint az emberek is kü-

nemzetközi Föld Napja Háló-

lönbözőek, nincs egy jól bevált módszer,

zat 174 országban több mint 15

amire azt lehet mondani, hogy beválik.

a felhasználását. A fennmaradt anyag pe-

védelem és a hulladékcsökkentés fontos

000 szervezettel dolgozik azon,

Azt azonban elmondta, hogy a helyes

dig a következő komposztálási folyamat-

eleme, ezért már harmadik éve ingyen

hogy felhívja a figyelmet a kör-

szén-nitrogén arány, a vízutánpótlás és

nál hasznosítható.

kaphatnak komposztkeretet a zuglóiak.

nyezetvédelem, a környezettu-

az átforgatás nagyban segíti a folyama-

A Zuglói Civil Házban megtartott ese-

A résztvevők paradicsompalántát vagy

datos életmód fontosságára.

tot. Hozzátette: a kész komposztot érde-

ményen Szabó Rebeka alpolgármester

levendulatövet kaptak ajándékba.

mes átrostálni, mert az könnyebbé teszi

hangsúlyozta, a program a környezet-

Körvasút sori szemétszedés

Forrás: www.fna.hu

Potos Rita

Visszaadták a hulladékot

MÁV április 19–21. között a Körvasút XIV. és XVI. kerületi szakaszán. – A
közelmúltban azért kerestem meg a
vasúttársaság vezérigazgatóját, hogy a
Körvasút mentén élők kérésének megfelelően megoldást találjunk a MÁV-terület rendben tartására – jelentette ki a
helyszínen Szatmáry Kristóf, Zugló 13.
számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője.

Megelégelte a CivilZugló Egyesület, hogy

mint a cég logójával ellátott zacskókat és

– A hulladék nem a vasúttársaság tevé-

az egyik Hungária körúti gyorsbüfés

szalvétákat mutatott a helyszínen, ezzel

kenységéből származik, hanem a lakos-

szerintük zárás után rendszeresen a Bát-

alátámasztva a szervezet állítását. Mint

ság hordja oda. Az illegális lerakatok

hory park vasút felőli oldalán rakja le a

mondta, reméli, hogy akciójuk elriasztot-

felszámolására a MÁV rendszeresen

szemetet. A szervezet tucatnyi aktivistája

ta az üzemeltetőt a további szemeteléstől,

tart szemétszedési akciókat, amelyekbe

ezért többzsáknyi hulladékot vitt vissza

ellenkező esetben ezt mindaddig megis-

A Föld napjához kapcsolódó akció ke-

idén először a lakosságot is bevonták –

a gyorsétkezdéhez. Várnai László önkor-

métlik, míg a rend helyre nem áll, és a

retein belül 120 köbméter illegálisan

tette hozzá Dávid Ilona, a MÁV Zrt. el-

mányzati képviselő a szemeteszsákokból

büfés a vasút mellől is el nem szállíttatja

lerakott hulladékot takarított össze a

nök-vezérigazgatója.

PaD

a kebabos által kiállított számlákat, vala-

a szemetet.

PD

Nyugalomra van szükségük a kiskacsáknak
Kikeltek a tojásból az idei első kis

anyjuktól. Ha valaki árva kiskacsát lát,

kacsák a Rákos-pataknál. Schuster

fél órát várjon – ha a szárazföldön volt,

Norbert zuglói állatorvos szerint a

vigye közelebb a patakhoz –, hátha az

néhány napos és hetes vadkacsák

anyja a hangját követve rátalál. Amen�-

számára a nyugalom a legfontosabb.

nyiben ez nem történik meg, vigye haza,

– Ne etessék őket, és a kutyákat is te

tartsa melegen – tilos enni, inni adni

gyék pórázra, hogy ne tudjanak közel

neki, mert könnyen megfullad –, és hívja

menni hozzájuk – mondta.

a Fióka és Madármentés elnevezésű cso-

A sok havazás miatt magasabb a vízszint,

portot.

lehet, hogy a kicsinyek elsodródtak az

Forrai
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Az asztmásoknak is jót tesz a rendszeres sport
A fulladás, a sípoló légzés, a megnyúló kilégzés a legjellemzőbb
tünetei az egyik leggyakoribb, nem fertőző tüdőbetegségnek, az
asztmának, ami lehet allergiás és nem allergiás. Azok a betegek a
szerencsésebbek, akiknek a túlérzékenység okoz gondot, hiszen
tudják a kiváltó okot.

anyagot, állatot kell kerülni, milyen
pollen ellen kell védekezni, milyen
gyógyszert kell szedni az asztma miatt.
– Még manapság is sokan félnek a szteroidoktól, pedig felesleges. Inhalációs
pipával a szervezetbe juttatva csak a
hörgőrendszerben hat, ha a páciens
nem nyeli le, hanem kiöblíti a száját.
Nagyon kevés mellékhatása van a szernek, viszont súlyos rohamokat előzhet
Az állatok, a házipor, a pollenek, a

meg – magyarázta dr. Egerszegi Sán-

gadva, a gyógyszereket rendszeresen

potban is magas a légzésszáma, terhelés-

gombák, a virágporok, az ételek, a

dor, az Uzsoki Utcai Kórház tüdőgyó-

beszedve jól karbantartható, panasz-

re pedig lényegesen megnő, zihálást ész-

kemikáliák, a munkahelyen használt

gyászati osztályának vezető főorvosa.

mentessé tehető. Sokan azt gondolják,

lelnek, akkor valószínűleg a betegséggel

anyagok miatt is kialakulhat az asztma

Az allergiás és a nem allergiás asztma

az asztmások nem sportolhatnak, pe-

állnak szemben. – A kisdedkori asztma

– gyakori, hogy a betegséget valami-

tüneteiben és kezelésében szinte sem-

dig számukra kifejezetten hasznos a

nem szteroid tartalmú granulátummal,

lyen allergia váltja ki. Ha csak a legki-

mi különbség, mindkét esetben komo-

testmozgás, főleg az úszás, a séta és a

illetve rágótablettával is kezelhető, de

sebb gyanú is felvetődik, szakorvoshoz

lyan kell venni, ugyanis az orvossal

nordic walking.

néha náluk is szükségessé válik inhala-

kell fordulni, hogy kiderüljön, melyik

együttműködve, a tanácsokat megfo-

A szteroidoktól gyerekkorban sem kell

tív szteroid adása pipával. A serdülők-

félni, sőt a sportolás is erősen ajánlott.

nek sokszor elegük van a folyamatos

Sokszor a szülők azt mondják, hogy ne

kezelésből, közösségben szégyellik, nem

mozogjanak sokat a kicsik, mert beful-

akarják használni a gyógyszert, mert azt

ladnak, ám a gyerekorvos ezzel szem-

mondják, jól vannak. Azt kell nekik el-

ben arra hívta fel a figyelmet, hogy még

magyarázni, hogy azért vannak jól, mert

ha átmenetileg több gyógyszerre is lesz

használják a gyógyszert. Nagyon fontos

szükségük, idővel visszafordul a folya-

ellenőrizni az eszközök helyes haszná-

mat, és javulni fog a helyzet. – Javasolt

latát, hogy az általunk javasolt gyógy-

az úszás, korcsolyázás, jéghokizás –

szer valóban eljut-e a légutakba. A be-

mondta dr. Pácz Ferenc, a Bethesda

tegséget nem lehet kinőni, de egyensúlyba

Gyermekkórház pulmonológiai szak-

hozható, s csak 20-25 százalékban van rá

rendelést vezető főorvosa. A felnőttek-

esély, hogy felnőtt korban visszatér –

nél inkább allergiás, a gyerekeknél, főleg

részletezte a főorvos. Utóbbiak ismerete

kisdedkorig inkább vírusinfectiók által

a pályaválasztás tekintetében fontos, a

indukált asztmáról beszélhetünk. A be-

rendszeres testmozgásnak és a dohány

tegség kicsi korban nehezebben diag-

zásmentes életmódnak pedig kiemelt sze-

nosztizálható, de ha a szülők azt veszik

repe van.

3. SUGÁRZOO
PIKNIK
2017. május 14. • 10:30-17:00
Zugló, Pillangó park

Az rendezvény fővédnöke: Szabó Rebeka
Zugló állatvédelemért felelős alpolgármestere

„ÁLLATUNK AZ ÉLETÜNK!”
Egy nap a felelős állattartásért

HOZD EL
AZ EGÉSZ
CSALÁDOT!

PROGRAMOK:

Előadások a felelős állattartásról • Játékos programok
• Kisállat szépségverseny • Gyereksarok arcfestéssel • Trükkverseny
• Ügyességi bemutatók gazdiknak és ebeknek • Tombola • Kirakodó vásár

észre, hogy gyereküknek nyugalmi álla-

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Elindult az allergiaszezon
Tavasszal a nyírfa, a fűzfa, a kőris, a tölgy pollenjeire allergiásak szenvednek a
TÁMOGATÓK:

leginkább. A viszketés, tüsszögés, orrfolyás úgy enyhíthető, ha az érintettek a sze-

ZUGLÓ

zon előtt pár héttel elkezdik szedni a gyógyszereket. – Bár vannak arra vonatkozó

ÖNKORMÁNYZATA

kísérletek, hogy fokozatosan hozzászoktatják az emberek szervezetét az allergénhez, ez a folyamat évekig is eltarthat. Az allergia nem gyógyítható, csak tüneti ke-

RÉSZTVEVŐK:

zeléssel, különböző erősségű gyógyszerekkel enyhíthetjük a panaszokat – mondta
dr. Kalmár Patrícia Eszter, a kerület tiszti főorvosa. A gyógyszerek mellett egy kis
ÉS MÉG SOKAN MÁSOK.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
Kérjük, hogy a rendezvényre az egészséges, chippel ellátott,
oltási könyvvel rendelkező kutyákat pórázon hozzák be!

odafigyeléssel mindenki hatékonyabbá teheti a védekezést, ha mindennap hajat
mos, és nem szárítja ruháit a szabadban.

Zuglói Lapok
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Biztonságos ünnep
Látványos szakmai bemutatók és színes

tűzoltók védőszentje, Szent Flórián tisz-

programok, valamint több mint száz,

teletére rendezett napon helikopterek-

rend- és tűzvédelem területén dolgozó

kel, járművekkel, motorokkal, lovakkal

hivatásos és önkéntes szervezet pavi-

és kutyákkal is várták az érdeklődőket

lonjai várták az érdeklődőket a VII. al-

a Városligetbe, ahol tonfa- és intézke-

kalommal megrendezett rendőr- és tűz-

déstaktikai bemutatókat, térzenét és

oltónapon. A rendezvényre, akárcsak

mazsoretteket, valamint koncerteket is

az elmúlt években, kitelepült a Buda-

láthattak az érdeklődők.

pesti Polgárőrség is.

A polgárőrpavilonnál a kisebbek aján-

Az április 24-éhez legközelebb eső hét-

dékokért cserébe polgárőrkvízt tölt-

végén már 25 éve rendezik meg az or-

hettek ki, és rajzolhattak, a felnőtt ér-

szágos rendőrnapot, hét éve pedig már

deklődők pedig felvilágosítást kaptak

a tűzoltókkal közösen teszik. A rend

a szervezet életéről, a polgárőrök által

őrök védőszentje, Szent György és a

végzett szolgálatokról.

RT

Kávéztunk a rendőrökkel

Kék hírek

az embereket – intézményvezetőket, kö-

 Elkapták a zuglói szatír néven elhíresült férfit. Decembertől áprilisig négy beje-

zösségek, szervezetek képviselőit, ház-

lentést kaptak a rendőrök, hogy éjszaka egyedül közlekedő nőkre támad egy

gondnokokat – is bekapcsoljuk a bűn-

ismeretlen, majd kocsival elmenekül. A fehér autót azonosították, majd a XIV.

megelőzési és közbiztonsági munkába,

kerületi rendőrök elfogták és őrizetbe vették azt a 28 éves budapesti férfit, akit

akik sok emberrel állnak kapcsolatban.
A „Police Café” nem új keletű találmány.
Egy, a kommunikációs tréningek terén
ismert módszerből, a „World Café”-ból
ered, melyet először a belga rendőrök
vettek át Európában, Magyarországra
pedig 2014-ben érkezett meg.

a bűncselekményekkel gyanúsítanak.
 A helyszín közelében fogták el a kerületi rendőrök azt a két férfit, akik nem
sokkal korábban megpróbáltak eltulajdonítani egy gépkocsit az Egressy út
egyik parkolójából.
 Zugló kertvárosi részén egy férfi egy, az utcán parkoló kisteherautó ablakát
betörte, és a gépjármű utasteréből több értéket eltulajdonított. Az elkövetőt
a rendőröknek sikerült azonosítaniuk, majd elfogniuk. A férfi a kihallgatása
során több hasonló bűncselekményt is beismert.

Az első „Police Café” meghívottjai kö„Police Café” néven indult rendha

zött volt pedagógus, közös képviselő,

gyó program a kerületben, melynek

polgárőr, civil szervezet és egyházi in-

anyagi hátterét a Nemzeti Bűnmeg

tézmény képviselője, a Paskal Gyógy-

előzési Tanács, a szakmait pedig a ke

fürdő illetékese, vállalkozó, helyi lo-

rületi rendőrkapitányság és a Zuglói

kálpatrióta és szociális munkás is. A

Közbiztonsági Non-profit Kft. bizto

vendégek négy témakört – a szennye-

sítja.

zést, a „Mikor hívjunk rendőrt?”, az idő-

A

nyolcállomásosra

tervezett

soro-

sek és a gyerekek megóvását és a szom-

zat nyitó rendezvényét az 5. számú

szédviszályokat – vitatták meg egy-egy

kmb-körzetben tartották, ahol Tomis

rendőr segítségével, úgy, hogy közben

Károly r. főtörzszászlós és kollégái lát-

egymással és a körzeti megbízottal is

ták vendégül a meghívottakat.

megismerkedtek.

– A program fő célja egy jelzőrendszer

A „Police Café” program június végéig

kiépítése – mondta Adler Katalin, a

mind a nyolc körzetben lezajlik, így a

projekt koordinátora. – Azt szeretnénk

szervezők nyár elején összegezhetik ta-

elérni, hogy a kmb-körzetekben azokat

pasztalataikat.

Riersch Tamás

ÉN JÓL HALLOK!

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

ÖNMAGÁRA ISMER?
A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.
Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. június 12-ig és találjuk meg
közösen a megoldást Önnek, hogy ismét jól halljon!
Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

GYSGY REHA EGÉSZSÉGCENTRUM

1149 Budapest, Pillangó u. 12. I./10. (A Pillangó utcai metrótól 5 percre, a Fogarasi úti TESCO mellett)

Bejelentkezés: 06-30/509-5769 • 06-1/220-0823
* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával.
Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. június 12-ig tartanak.

www.victofon.hu
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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. Zuhanykabinok, üvegfalak, hőszigetelő üvegek beépítése. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 0620-9777-150
KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás.
10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30734-0411
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, 06-20-553-8582. XIV. ker. Nagy
Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok)
TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden napján.
Tel:405-3553, 06-20-9344-874
FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes
lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu Tel.:
06-20-961-6153
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: 06-30-457-2666, 06-20-514-7876
OTTHONSZERVÍZ: korszerűsítést, felújítást, tetőkészítést, javítást, szigetelést, ajtó-ablak, redőny beépítést, falbontást, fal
készítést, vakolást, betonozást, csempézést,
festést, parkettázást, víz fűtés villanyszerelést vállalunk. Tel.: 06-30-782-2025
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák,
autóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés,
csempézés,
villanyszerelés,
ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciával. Halász
Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800
KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális áron. www.telekrendezes.hu.
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

Zuglói Lapok

2017. május 4.
TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése,
javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is.
Tel.: 291-0081 (19.00h-tól), 06-30-401-74-62
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok,
WC-csészék, WC-tartályok cseréje javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 0630-447-3603
HA KISEBB JAVÍTÁSRA van szüksége, engem hívjon. Olcsó árakkal dolgozom, több tíz
éves gyakorlattal. Tel: 06-20-318-25 98.
VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna csere, lakásban és udvaron, kerti
csapcsere ásással is. Csőfagyasztás. Tel:0670-544-40-50.
VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres
keresése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 06-30-914-35-88.

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
FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Takarítással és bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

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

OKTATÁS
NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetálást, fordítást vállal, valamint felkészítést
érettségire, nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a Bosnyák téren. Tel: 221-2376,
06-30-959-6759

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, 06-20-445-84-21.
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
FRISSÍTŐ MASSZÁZS SZAKEMBERTŐL,
mindennap! 30 perc: 2500 Ft, 60 perc: 4400
Ft, 80 perc: 5300 Ft. Tel: 06-20-43-44-322,
Kata. XIV. Bíbor utca 14-16. 6/13. 97-es
csengő. www.zuglomasszazs.iwk.hu
FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA,
készítése, allergiamentes anyaggal is. Rövid
határidőn belül. 14. kerület, Rákospatak
utca. Tel: 06-20-531-4161.

ÉRSZŰKÜLET kezelése,
teljes érrendszer tisztítása.
A világon egyedülálló módszer!
Akciós állapotfelmérés!
SONOTERÁPIA
Örs vezér tere 16.
Bejelentkezés: 220-4641, 20/349-4277

Állás
Gyakorlott, MEGBÍZHATÓ, nemdohányzó
hölgy takarítást-vasalást vállal. MINŐSÉGI
MUNKA. Tel: 06-30-254-08-62.

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

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

Egyéb
EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók
felújítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170
ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖTNÉK
idős hölggyel vagy úrral, havi járadékfizetéssel ingatlanért. Ügyvédi közreműködéssel.
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-3222-850
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REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid
határidővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó,
szúnyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

Ingatlan
BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET,LAPOSTETŐT keres építész/gépészmérnök saját részre,felújítási munkákért cserébe. Várom lakók
és közös képviselők jelentkezését Tel:
36304512169.
FOKOZOTTAN ENERGIATAKARÉKOS új
lakások hőszivattyús fűtéssel, napelemes
melegvízellátással eladók Kövér Lajos utca
8. szám alatt épülő 7 lakásos társasházunkban. Tel: 422-1246.
14. Limanova téren 85nm-es, 3 szobás,
erkélyes új lakás eladó. Garázzsal 43,7 millió
forint. Tel: 06-70-9-44-00-88
FORGALMAS HELYEN LEVŐ üzlet kb.
6m2 szeparált része, csendes, szagmentes
tevékenységre kiadó. TEL: 06-30-9-423-955
TULAJDONOSTÓL ELADÓ Szőnyi úton II.
emeleti, 39 m2, franciaerkélyes, amerikai
konyhás, másfél szobás lakás teremgaráz�zsal. Ár: 25 millió forint. Ingatlanosok ne hívjanak! Tel:06-30-515-9719.

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

megbízhat
bennünk

vizsgálat
gondozás
szakértelem

ingyenes hallásvizsgálat
és próbahordás

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

Várakozás nélkül, az ország 67 pontján kiváló audiológus
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
májusban is! Látogasson el hozzánk!

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

kérjen időpontot most!
zugló: 06 1 220 12 10
amplifon.hu
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Diákolimpiát nyertek
Beérett az a munka, melyet Forrás Péter testnevelő elkezdett a
Szent István Gimnáziumban. A zuglói iskola V–VI. korcsoportos fiú
kézilabdacsapata ugyanis története során először megnyerte az
Országos Diákolimpiát.

– Egészen pontosan a diákolimpia ké-

nevelésórákon és a délutáni edzéseken

zilabdatornájának B kategóriáját nyer-

sajátítottak el.

tük meg, melyben leigazolt játékosok

Forrás Péter a Rába ETO-ban kezdte ké-

nem szerepelhettek – mondta a „siker

zilabdás pályafutását, majd felnőttként

edző”. Ez azonban csak növeli a siker

a Pestszentlőrinc NB I/B-s és NB I-es csa-

értékét, hisz a diákok éppen azt a tu-

patában szerepelt. 1998-tól a PLER-nél

a tanári munkája miatt abbahagyott.

gimnázium gárdáját, majd egy váci, egy

dásukat kamatoztatták, melyet a test-

szakedzőként is dolgozott, amit 2003-ban

Azóta minden kézilabdás energiáját a

székesfehérvári és egy békéscsabai kö-

tanítványaira fordította, aminek meg

zépiskola együttesét legyőzve jutottak a

is lett az eredménye. A csapata ugyanis

döntőbe. Ahol meglehetősen simán, 16-

az elmúlt négy évben háromszor nyerte

9-re verték a veszprémi Lovassy László

meg a diákolimpia budapesti versenyét,

Gimnázium csapatát is. Ezzel pedig első

az országos döntőben pedig sorrend-

bajnoki címüket nyerték el.

ben 5., 3., tavaly pedig 6. volt. A csapat-

A győztes csapat tagjai: Gombás Balázs,

nak ezt sikerült überelnie idén a rangos

Kocsis Márk, Kovács Botond, Juhász

torna megnyerésével. Az Országos Diá-

Gábor, Győri Csaba, Silvas János, Emri

kolimpia kézilabdatornájának döntőjét

Balázs, Nemes Balázs, Moldvay Marcell,

Nyíregyházán rendezték, ahol az ország

Rosta Zsombor, Udvarvölgyi Loránd,

16 legjobb lány- és fiúcsapata küzdött

Kovács Kornél, Kocsis Gergő és Erdei

meg egymással a helyezésekért. A zug-

Péter.

lói diákok előbb a fasori evangélikus

Riersch Tamás

Palkovits Nikolett vagy az éppen a má-

A fúzió az eddigi példák alapján mind-

jusi felnőtt Európa-bajnokságra készülő

két fél számára gyümölcsöző lesz. Az

Tovább erősödött a KSI
A KSI SE elnöksége nemrég döntött a

Az említett karateklubot jó tíz évvel

karateszakosztálya megalakulásáról.

ezelőtt Szinák Attila (és Klíma Zsuzsa)

A döntést Zsoldos Péter elnök kezde

alapította. A több zuglói iskolában – a

ményezte, aki mindezt így indokolta:

Hunyadiban, a Lisztben és a Radnó-

– A karate egy rendkívül népszerű sport-

tiban – működő egyesület az elmúlt

ág, amely 2020-ban már az olimpia prog-

években olyan kiválóságokat adott a

ramjában is szerepelni fog, és amely

magyar sportnak, mint a többszörös

illeszkedik a küzdősportok megerősítésé-

Európa-bajnoki érmes Tóth Beatrix, a

re irányuló törekvéseinkbe. A döntésün-

kétszeres kadet Európa-bajnok, egy-

ket megkönnyítette, hogy a közelünkben

szeres kadet világbajnok (ezzel pedig

egy kis karateegyesület, az Arashi SE is

sporttörténelmet író) Boussebaa Aicha,

éppen klubot keresett magának.

a junior Európa-bajnoki bronzérmes

Nagy Botond.

Arashi ugyanis a KSI-s háttérbázisnak

– Az elmúlt években kialakult azon kara-

köszönhetően képes lesz tartani a ver-

teklubok köre, amelyek nemzetközi szin-

senyt a riválisaival, a patinás zuglói

tű versenyzők kinevelésére is képesek –

klub pedig egy újabb sportággal tudja

mondta a korábban a felnőttek szövetségi

bővíteni eddig is sokszínű utánpótlás-

kapitányaként is dolgozó Szinák Attila,

nevelő repertoárját. Az újonnan létre-

aki a klubja mellett jelenleg a korosztályos

jött karateszakosztállyal ugyanis már

válogatottak felkészítését is végzi. – Ezen

14-re bővült a KSI SE sportágkínálata,

klubok nagy része pedig a hatékonyabb

melyből eddig csak a dzsúdó és az ököl-

munka érdekében már integrálódott

vívás tartozott a küzdősportok közé.

valamelyik nagyobb sportegyesületbe.
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INGYENES
EGÉSZSÉGÜGYI
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
A DR. CHEN PATIKA
ÉLETMÓDNAPON

2017. május 11-én 9:00–16:00
óráig ingyenes állapotfelmérés
a Hősök tere szomszédságában,
a Műcsarnok parkolójában.
Orvosaink a Hagyományos Kínai Orvoslás
(TCM) szemlélete alapján végeznek általános állapotfelmérést, életmód-tanácsadást,
továbbá a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja is részt vesz a rendezvényen átfogó vizsgálatokkal, életmód
tanácsadással, érintve ezzel fiatalokat, családosokat, nyugdíjasokat és mindenkit, aki
fontosnak tartja az egészségét.

További információ: +36-30-967-7093,
farkas.agnes@drchenpatika.com
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