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Országosan is egyedülálló az idén há-

roméves Zuglói Szociális Modell. A ke-

rület 2015-ben annak nyomán indította 

el programját, hogy a kormány számos 

feladatot átadott az önkormányzatok-

nak, és egyúttal több milliárd forintot 

kivont a szociális ellátórendszerből.  

A Zuglói Szociális Modell a rászorult-

ság mértékét jövedelmi helyzethez 

köti, ugyanakkor munkavállalásra is 

ösztönöz. A program elindításának har-

madik évfordulóján tartott konferenci-

án szakemberek elemezték a modellt.  

A legrészletesebben a minimumjövede-

lemmel, a lakhatás biztonságával és az 

adósságkezelési szolgáltatással ismer-

kedhettek meg a résztvevők. A tanács-

kozás utáni kerekasztal-beszélgetésen 

Szabó Rebeka alpolgármester kiemelte 

az idősek segítését, a szünidei gyermek- 

étkeztetést és a szemléletváltozást. Fon-

tosnak nevezte azt is, hogy a kerület 

partnerként, ügyfélként tekint azokra, 

akik segítséget kérnek.      2-3. oldal

Példaértékű a szociális modell

Megkapja a gyermektáborok zavartalan 

működtetéséhez szükséges 24,9 millió 

forintos pótlólagos támogatást a Zuglói 

Sport- és Rendezvényszervező Non-profit 

Kft. Ezt Karácsony Gergely polgármester 

jelentette be a képviselő-testület február 

15-i ülésén. A képviselők a törvény által 

megengedett legalacsonyabb arányban, 

10 százalékban határozták meg a helyi 

népszavazás kiírásához szükséges aláírá-

sok számát. A testület ezzel kinyilvánítot-

ta, hogy Zugló a részvételi demokrácia 

mellett is elkötelezett kerület, ahol a lakos-

ság véleménye a legfontosabb.       5. oldal

Van pénz a táborokra

Huszonkettedik alkalommal rendez-

ték meg az Ovi-kupát. Azok a gye-

rekek, akik 1996-ban, az első ilyen 

eseményen még versenyzőként sze-

repeltek, ma már szülőként biztatták 

a gyermekeiket a lelátóról. Az idei 

verseny csaknem kétszáz résztvevő-

vel zajlott. A kupa abszolút győztese 

a Tücsöktanya Óvoda lett.    8. oldal

Ovi-kupa
Két óvoda és hat iskola diákjai mellett 

több ezer zuglói vette igénybe a kerü-

let ingyenes jégpályáját a Bosnyák té-

ren. A Zuglói Kori tíz héten keresztül, 

november 26-tól február 5-ig várta  

a látogatókat. Az idei szezonban jégko-

rongkupát és különböző sportbemuta-

tókat tartottak, és koncertek is szóra-

koztatták az érdeklődőket.         9. oldal

Ezrek a koripályán

Zuglói Lapok
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Karácsony Gergely polgármester nyi-

tóbeszédében elmondta, büszke a mo-

dellre, azon belül különösen fontosnak 

tartja a minimumjövedelem bevezeté-

sét és a lakhatás biztonságát, de kiemel-

te a gyógyszertámogatást és a szociális 

szépségszalont is. – A szociális háló 

nemcsak támogatás, hanem szolgáltatás 

is, ebben nagy segítséget nyújt a Zuglói 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

(ZCSK). Munkatársaikkal együtt egyén-

re szabott támogatást nyújthatunk – fo-

galmazott a polgármester a Dürer Ren-

dezvényházban.

Az országosan is egyedülálló, idén há-

roméves szociális modellt szakembe-

rek elemezték. Ferge Zsuzsa professor 

emerita (balra fent), a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia tagja a szociális jogok 

mellett a kerületi modell néhány sajá-

tosságáról is beszélt. Rámutatott arra, 

hogy fontos szükségleteket konkretizál,  

és nevesített ellátást biztosít (minimum-

jövedelem, lakhatás, fűtés, táborozta-

tás, iskolakezdés), emellett viszonylag 

kevés feltételnek kell megfelelni a tá-

mogatások igénybevételéhez. – A köte-

lezettség annyi, hogy igazolják az anya-

gi rászorultságot, és együttműködjenek 

a családsegítővel. Tisztán látszik, hogy 

a modell alapelve és célja a szociális 

biztonság megteremtése és megőrzé-

se, a keresőképesség fenntartása. Az is 

egyértelmű, hogy a résztvevők tudják, 

nem tökéletes a rendszer, de van kész-

ségük a változtatásra – magyarázta.

A lakásfenntartási támogatást és az 

adósságkezelési szolgáltatást Misetics 

Bálint szociálpolitikus (jobb alsó képün-

kön) elemezte. Előbbiről úgy fogalma-

zott, hogy a korábbinál jóval magasabb 

összegű, ezért hathatósabb védelmet 

nyújt az eladósodás, a lakásvesztés el-

len. Kritikaként fogalmazta meg, hogy 

vélhetően sokkal többen jogosultak 

a támogatási formára, mint ahányan 

igénybe veszik. – Az adósságkezelési 

támogatás feltétele az önrész és a ta-

nácsadáson való rendszeres részvétel. 

Fontos kiemelni, hogy a legszegényebb 

réteget érintő probléma esetén a polgár-

mester dönthet arról, hogy a segítségre 

szoruló a főszabály szerintinél nagyobb 

támogatást kapjon, és kevesebb önrészt 

is meghatározhat – részletezte Misetics. 

A szolgáltatás legfőbb érdemének pedig 

azt tartja, hogy az alkalmas a nagyobb 

adósságok kezelésére, mivel már két 

hónapnyi számlaelmaradás után kér-

hető a segítség.

Scharle Ágota közgazdász (bal alsó ké-

pünkön), a Budapest Intézet vezető 

kutatója elmondta, olyan koncepciót 

javasoltak, amely minden szociális ellá-

tásra kiterjed, annak logikáját és átfogó 

technikáját pedig megvalósította az ön-

kormányzat. – A mostani rendszer öt-

vözi a korábbiak pozitívumait. Átlátha-

tóbb, egyszerűbb, jobban hozzáférhető,  

és célzottabb lett, aminek egyik fő cél-

ja, hogy megelőzze a lakásvesztést.  

Az anyagi támogatást kiegészíti szo-

ciális segítségnyújtás is, ami nemcsak 

álláskeresési szolgáltatást jelent, ha-

nem tanácsadást is – elemezte a mo-

dellt a kutató, aki hozzátette: a jövede-

lem 28 500 forintra való kiegészítését 

(minimumjövedelem) sokkal többen  

is igénybe vehetnék, mint ahányan él-

nek a lehetőséggel. Pozitívumként em-

lítette még, hogy érdemben sikerült nö-

velni azok számát, akik munkát találtak 

maguknak. Ebben nagy szerepe van an-

nak, hogy aki 13 500 forint fölötti támo-

gatásban részesül, kötelező együttmű-

ködnie a ZCSK munkatársaival.

A konferencia kerekasztal-beszélge-

téssel folytatódott: Szabó Rebeka al-

polgármester, Hevér László György, a 

szociális bizottság elnöke, Pataki József-

né, a ZCSK igazgatója, Farkas Boglárka,  

a Habitat for Humanity Magyarország 

kommunikációs menedzsere és Hor-

nyai Zsófia, az Állás-LES munkaközvetí-

tő iroda munkatársa mondta el a Zuglói 

Szociális Modellel kapcsolatos sikerél-

ményeket, kudarcokat.

Az alpolgármester kiemelte, hogy a mo-

dell sok lábon áll, pozitívumként említet-

te továbbá az idősek segítését, a szünidei 

gyermekétkeztetést és a szemléletválto-

zást. – Partnerként, ügyfélként tekin-

tünk azokra, akik segítségért fordulnak 

hozzánk. Ha valakit el kell utasítanunk, 

nem tudjuk támogatni abban a formá-

ban, amelyben igényelte, akkor tájékoz-

tatjuk, hogy milyen lehetőségei vannak 

Célzott, hatékony segítséget nyújt a szociális modell 
Idén hároméves a csaknem húsz elemből álló Zuglói Szociális Modell. Ebből az alkalomból rendeztek konferenciát a programról február 14-én. A rendez-

vényen legrészletesebben a minimumjövedelemmel, a lakhatás biztonságával és az adósságkezelési szolgáltatással ismerkedhettek meg a résztvevők. 
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még. A rossz állapotú önkormányzati 

bérlakások viszont problémát jelente-

nek. Sok az igénylő és kevés a beköltöz-

hető lakás – mondta Szabó Rebeka.

A lakhatási probléma megoldásában 

az önkormányzat több partnerrel is 

együtt dolgozik. A Habitat for Huma-

nity Magyarország az Elsőként lakha-

tást és a Második esély programban is 

részt vesz, önkormányzati bérlakáso-

kat újítanak fel. Azoknak az emberek-

nek segítenek, akik átmeneti otthonok-

ban élnek. – Óriási siker, hogy eddig  

32 ember, köztük 10 gyerek jutott meg-

fizethető és méltó lakhatáshoz. A gon-

dot a bürokrácia okozza, sokszor egy 

évig is eltart, amíg elkészülünk a la-

kásokkal – osztotta meg tapasztalatait 

Farkas Boglárka.

A szociális bizottság elnöke a korábban 

jogtalanul beszedett kommunális adók 

visszafizetését emelte ki, és azt, hogy 

sokat tettek a zuglói nyugdíjasokért. 

– A gyógyszer- és az időszaki fűtéstá-

mogatás nagy segítség az időseknek.  

A karácsonyi csomagokkal pedig a ne-

héz helyzetben élőket is megajándékoz-

zuk – fogalmazott Hevér László György.

– Úgy dolgozunk, mintha minden lehet-

séges lenne – jelentette ki a ZCSK igaz-

gatója. – Folyamatosan építkeztünk, 

kijavítottuk a korábbi hibákat, továbbá 

nagyon fontosnak tartom, hogy a kerü-

letben gyermekjóléti kerekasztal is mű-

ködik – világított rá a rendszer működé-

sére Pataki Józsefné.

Az Állás-LES munkaközvetítő iroda 

együttműködési megállapodást köt  

a cégekkel, és díjmentesen közvetíti ki 

hozzájuk a munkavállalókat. – Sokszor 

olyan embereknek is tudunk segíteni, 

akik nagyon távol kerültek a munka 

világától. Velük hosszabb ideig dolgo-

zunk. Óriási siker, hogy nemrégiben az 

egyik, már régóta munkanélküli 

ügyfelünk három hónapig dol-

gozott – részletezte munkájukat  

Hornyai Zsófia.

A beszámolók után a kerekasztal 

résztvevői az érdeklődők kérdése-

ire válaszoltak. A jelenlévők tájékozód-

tak a szociális bérlakásokról és a nők 

részmunkaidős állás-

lehetőségeiről is. 

Potos Rita
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  épü-
letében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.  Pénztári 
nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben sze-
mélyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. 
Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az 
ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az 
ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Pétervárad. u. 2., 
Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány 
ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

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

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Zugló a részvételi demokrácia mellett áll
A zuglói képviselő-testület a törvény által megengedett legalacsonyabb arány-
ban, 10 százalékban határozta meg a helyi népszavazás kiírásához szükséges 
aláírások számát. A testület ezzel kinyilvánította, hogy Zugló a részvételi de-
mokrácia elvi és gyakorlati alkalmazása mellett is elkötelezett kerület, ahol  
a lakosság véleménye a legfontosabb.

A népszavazásról szóló törvény a települési képviselő-testületeket hatalmazta fel 
arra, hogy rendeletben szabályozzák azt, hogy a választójegyzékben szereplő ösz-
szes voksolásra jogosult ember hány százaléka kezdeményezhet kötelező jelleggel 
kiírandó helyi népszavazást. A törvény szabad kezet ad abban, hogy ezt a számot 
a 10 és 25 százalék közötti tartományban határozhassa meg az adott helyi testület. 
A 25 százalékos felső határ gyakorlatilag el is lehetetleníti a népszavazás intézmé-

nyét, hiszen a megadott időkeretben szinte lehetetlen összegyűjteni a népszavazás 
kiírásához szükséges aláírás-mennyiséget. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, szá-
mos település vezetése döntött a legmagasabb, 25 százalékos aláírásszám mellett.  
Ez Zugló esetében 22 750 érvényes aláírást jelentene. Zuglóban viszont a rendelettel 
ennek töredéke, 9100 érvényes aláírás is elég ahhoz, hogy a lakosság közvetlenül 
magához ragadja a döntési jogot.

Karácsony Gergely, Zugló polgármestere szerint a részvételi demokrácia gya-
korlásának segítése mellett a döntésben nagy jelentőséggel bír az is, hogy azt 
egy tartózkodás mellett, konszenzussal szavazták meg a különböző pártok 
képviselői Zuglóban.

Az ülés megkezdése előtt Karácsony 

Gergely polgármester (PM) bejelentet-

te: a képviselő-testület február 7-i elvi 

döntése alapján a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-profit Kft.-nek  

a soltvadkerti gyermektábor üzemelte-

tésére 7,9 millió, míg a nyári napközis 

tábor működtetésére 17 millió forint 

pótlólagos forrást csoportosított át. 

Mint ismeretes, Zugló 2018-as költségveté-

sét 2017. december 5-én fogadta el a képvi-

selő-testület. Az ülésen az MSZP módosító 

indítványára – a Fidesz-frakció nem sza-

vazata mellett – a képviselők a Sport Kft. 

270 milliós támogatását 70 millió forinttal 

csökkentették. A döntést követően a gaz-

dasági társaság ügyvezetője bejelentette, 

hogy a megkurtított támogatás veszélyez-

teti a zuglói gyerekek nyári táborozta-

tását, amiért a Fidesz-frakció rendkívüli 

testületi ülés összehívását kezdeményezte.  

A február 7-i rendkívüli ülésen azonban 

nem született döntés, mert akkor a képvi-

selők úgy határoztak, hogy a Sport Kft.-nek 

nyújtandó pótlólagos támogatás összegé-

ről − a pontos számok ismeretében − a kö-

vetkező rendes ülésen döntenek majd. 

Pályázat lezárása, szerződés-
módosítás

A képviselők eredményesnek nyilvá-

nították a Csertő parki közösségi tér 

kialakítására, illetve a Pillangó park 

felújítására kiírt közbeszerzési eljárást. 

Mindkét tender nyertese a közösen in-

duló Parkfenntartó Kertészeti és Szol-

gáltató Kft., valamint a DeerGarden 

Kertészeti és Szolgáltató Kft. lett.

Szintén eredményesen zárult a Stefánia 

út 91. szám elé tervezett Slachta Margit- 

és a Pillangó parkban felállítandó pillan-

gószoborra kiírt pályázat is. A beküldött 

pályaművek közül Raffay Dávid Slachta- 

emlékművét és Kelemen Zénó pillangóját 

találták legjobbnak a képviselők. 

A testület emellett közös megegyezéssel 

módosította az önkormányzat, a Zuglói 

Közbiztonsági Non-profit Kft. és a SIS Par-

king Kft. között fennálló, díjköteles par-

kolás működtetéséről szóló szerződést, 

mert a Városliget és környékén a Fővárosi 

Közgyűlés megszüntette a hétvégi fizetős 

parkolást. Az üzemidő csökkenése miatt 

januártól a kerület havonta nettó kétmillió 

forinttal fizet kevesebbet a vállalkozásnak.

A képviselők megváltoztatták a Bartl 

János utca – Miskolci út – Egressy út 

– Rákos-patak által határolt területre 

tervezett beruházás településrendezé-

si szerződését is. A városvezetés azért 

kezdeményezte az önkormányzat, va-

lamint a GreenVillage Ingatlanfejlesztő 

Kft. és az F. Lloyd Ingatlan Kft. között 

fennálló megállapodás módosítását, 

hogy jobb feltételeket érjen el Zugló számá-

ra. Az új szerződés szerint a beruházó 320 

millió forintot fordít a Rákos-patak Egressy 

út – Bartl János utca közötti szakaszának re-

kultivációjára, és a patak menti 5080 m2-es 

sáv tulajdonjogát térítésmentesen átadja az 

önkormányzatnak. Ezen túlmenően a fej-

lesztő a Bartl János utcánál még egy 50 gye-

rek befogadására alkalmas óvodát is létesít.

Támogatás, együttműködés

A testület jóváhagyta, hogy az önkor-

mányzat 2023 márciusáig szóló meg-

állapodást kössön a családok átmeneti 

otthonába kényszerülő zuglóiak ellátá-

sára a Szociális és Rehabilitációs Alapít-

vánnyal, valamint a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálattal. Emellett a képviselők 

hozzájárultak ahhoz is, hogy a kerület 

együttműködési szerződést kössön  

a Szent Kristóf Egymásért Alapítvány-

nyal két rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlan önkormányzati tulajdonú 

lakás felújítására. A renoválást az ala-

pítvány saját forrásából végzi, és olyan 

zuglóiakat helyez el az ingatlanokban, 

akik ugyan elvesztették az otthonukat, 

de folyamatos munkaviszonyból szár-

mazó jövedelemmel rendelkeznek.

Ezenfelül a képviselők a Kassai téri Szent-

lélek-templom orgonájának felújítására 

ötmillió, a Családcentrum Alapítványnak 

a Teknősmosó című önismereti és terápiás  

mesekönyv, illetve fejlesztőfüzet kiadására 

820 ezer, míg a Kiskokas Zene Mozgás Kre-

ativitás Alapítványnak zuglói óvodáskorú 

gyerekek tehetséggondozására 850 ezer 

forint támogatást szavaztak meg.

Újabb közösségi kert

A képviselő-testület elfogadta a kerüle-

ti tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót, illetve az átláthatósági 

biztos jelentését is. Salamon Lajos tűzoltó 

alezredes tájékoztatójából kiderült, hogy 

Zuglóban 2017-ben a káresetek száma 35 

százalékkal nőtt. A kerületben tavaly 87 

tűzesethez vonultak ki, és 521 alkalom-

mal végeztek műszaki mentést.

A képviselők azt is jóváhagyták, hogy  

a Bánki Donát utca – Padlizsán utca – 

Bolgárkertész utca által határolt, önkor-

mányzati tulajdonú telken újabb közös-

ségi kert létesüljön.

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy az ön-

kormányzati tulajdonú, de a Közép-Pesti 

Tankerületi Központ vagyonkezelésében 

lévő ingatlanjain fejlesztések valósuljanak 

meg. Ennek nyomán a pályázati forrásból 

korszerű villamosenergia-termelő rend-

szer épülhet ki a Kaffka Margit Általános Is-

kolában és a Szent István Gimnáziumban. 

A képviselő-testület ezen túlmenően ar-

ról is határozott, hogy az önkormányzat 

160 millió forintért megvásárolja a Thö-

köly út 169. szám alatt található, 1677 m2 

alapterületű ingatlant.           Papp Dezső

Megkapja a gyermektáborok zavartalan működtetéséhez szükséges 24,9 millió forintos pótlólagos támogatást  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. Ezt Karácsony Gergely polgármester jelentette be a képvi-

selő-testület február 15-i ülésén. A képviselők egy héttel korábban, rendkívüli tanácskozásukon határoztak volna 

a társaság támogatásának felülvizsgálatáról, ám a döntést végül elhalasztották.

A képviselő-testület ülé- 
sének hiteles jegyző-
könyve a zuglo.hu honlap 
Önkormányzat / Képvise-
lő-testületi ülések menü-
pontjában olvasható.
Az ülés felvétele itt te-
kinthető meg:
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– Mi visz rá egy mai fiatalembert, hogy 

orgonán tanuljon meg játszani?

– Kicsi koromtól fogva a Bosnyák téri 

templom kórusában énekeltem, kö-

zépiskolásként pedig a Szent István 

Király Zeneiskolában három évig or-

gonálni tanultam Alföldy-Boruss Csil-

lától. A kettő együtt kellő inspirációt 

adott számomra, hogy beadjam a je-

lentkezésemet a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem egyházzene szakára. 

Ez viszonylag későn alakult így, hisz 

először a jazz tanszakra jelentkeztem, 

amely próbálkozás nem sikerült, így 

volt lehetőségem újragondolni a jövő-

met. Ma már nagyon örülök, hogy így 

történtek a dolgok.

– A zene iránti fogékonyságot volt ki-

től örökölnie?

– Édesanyám, Igaliné Büttner Hed-

vig a zuglói Hunyadi János Általános 

Iskola énektanára és kórusvezetője. 

Én is abba az iskolába jártam, és az 

édesanyámtól, illetve a többi peda-

gógustól kellő alapokat és lendületet 

kaptam ahhoz, hogy a zene irányába 

induljak el.

– Pontosan mi a feladata egy kántornak? 

– Egyrészt orgonálás a miséken, a teme-

tői szertartásokon való éneklés, illetve  

a templomi kórus szervezése és vezetése.

– És mit tesz egy kántor a szabadide-

jében?

– A kollégák szabadidejéről nem tudok, 

én viszont nagyon szeretek pubokban, 

klubokban zenélni. Ilyenkor legtöbbször 

bluest zongorázom és énekelek. A kánto-

ri szolgálat és ez tökéletesen megférnek 

egymással, mindkettőben megtalálom 

magamat, bármelyik nélkül nehezen 

tudnám elképzelni az életemet.

– Hobo (alias Földes László) nem  

a zuglói templomban figyelt fel Önre?

– Tavasszal csörgött a telefonom, Kiss 

Zoltán gitáros-zenekarvezető hívott, 

hogy lenne-e kedvem Hobóval játszani. 

Nagyon örültem a meghívásnak, mert 

Hobo mindig is a példaképem volt. Meg-

tisztelő ilyen zenészekkel együtt játsza-

ni, lelkesen készülünk a következő idő-

szak eseményeire.

Riersch Tamás 

Hobó Zuglóból erősített
Az elmúlt nyáron kimondottan színes egyéniség lett a Rákosfalvai Szent István Király Plébánia új kántora. Igali 

Csanád ugyanis a liturgikus műfaj mellett a blues  területén is jeleskedik. Most például Hobóval egy nagyszabá-

sú MÜPA-koncertre készül.

Interjú  
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A második világháború után a növekvő 

lakásszükségletet a hatalom a nagyobb 

lakások megosztásával, a társbérleti 

rendszer kialakításával, a magántulaj-

donú épületek és villák államosításá-

val, valamint a kitelepítettek otthona-

inak kiutalásával igyekezett enyhíteni. 

Lakásokat szinte kizárólag a nagy ne-

hézipari központok dolgozóinak épí-

tettek, azokat is korlátozott számban, 

mert a növekvő gazdasági eredmények 

ellenére a pénzt elvitte az erőltetett 

haderő- és iparfejlesztés. Változás csak 

Sztálin halála után következett be.  

Állami lakásprogram

Rákosi leváltása után a miniszterel-

nöki posztot átvevő Nagy Imre 1953 

júniusában hirdette meg politikai és 

gazdasági programját. Ennek eredmé-

nyeként országosan állami lakásépítés 

indult. A lakások elosztásába bevonták 

a helyi tanácsokat, az állami vállalato-

kat és üzemeket is. 

A Budapesten megépítésre kerülő la-

kótelepek helyének kiválasztására és  

a tervek elkészítésére az erre szakoso-

dott állami vállalatok és intézetek kap-

tak megbízást. A szakemberek a Zugló-

ban létesítendő lakótelepek egyikének  

a helyét a Kerepesi út mentén jelölték ki. 

Egyedi tervezés

A Kerepesi úti lakótelep beépítési ter-

vét 1953–54-ben készítette el a Buda-

pesti Városrendezési Intézet osztályve-

zetője, Heim Ernő, illetve az osztályán 

dolgozó, akkor 26 éves Brenner János 

építészmérnök, valamint Fülep Sán-

dor, az Állami Építéstudományi és 

Tervező Intézet (ÁÉTI) munkatársa.  

A mérnökök a korábbiaknál sokkal sza-

badabban alkothattak, mert engedé-

lyezték, hogy az unalmas típustervek 

helyett egyedi megoldásokat alkalmaz-

zanak. Ezt a lehetőséget az építészek 

igyekeztek is kihasználni a Kerepesi 

úti lakótelep tervének elkészítésekor.  

„Az első pillanatban látszik, hogy  

a tervezők a városépítészeti kompo-

zíciónak szántak kitüntetett szerepet. 

Legfőbb törekvésük az volt, hogy a Ke-

repesi utat a Róna utca és az Örs vezér 

tér között közel egy kilométer hosszú-

ságban szegélyező épületfront ne vál-

jék egyhangúvá” – írta Ferkai András 

Lakótelepek című könyvében, hozzáté-

ve: a cél elérésére a mérnökök a Kere-

pesi út felőli épületsort három tömbre 

bontották. Az Örs vezér tere felől két 

„sarokbástyát” emeltek, a Róna utca 

irányából magasabb házakkal tagolt 

kettős tömböt hoztak létre, míg közé-

jük négy építményt helyeztek el. 

A tervezők a háromemeletes lakóépü-

leteket magastetővel, a négyemeletes 

sarokbástyákat pártázattal, míg az öt-

szintes összekötő szárnyakat lőréssze-

rű ablaknyílású tetőemelettel látták 

el. Emellett a lakótelep meanderes 

szárnyai íves kapukat kaptak, amelyek  

a belső udvarokat kötik össze a Kere-

pesi úti szervizúttal.  

Az építészek a Bolgárkertész utcai ol-

dalon a terület két végét egy-egy há-

romemeletes tömbbel zárták le, ame-

lyek között meghagyták a Vitézi telep 

jellegzetes ikerházait. 

Kis lakások épültek

A lakóépületek megtervezésére az ÁÉTI 

kapott megbízást. A terveket Legány 

Zoltán, Kun Attila és Schmidt Lajos ké-

szítették. Az épületsor Kerepesi út felőli 

háromemeletes tömbjeit a mérnökök 

nyitott oldalfolyosókkal látták el, ame-

lyekről egyszobás, hálófülkés és két-

szobás lakások nyíltak. Az ötemeletes 

szárnyakban egy szoba összkomfortos, 

illetve két szoba, hallos lakások kerültek. 

„A helyi típusnak tekinthető házterve-

ket annak idején többen bírálták a sok 

sarok, sötét zug, megvilágítatlan lépcső-

ház és belső folyosó miatt. E hibák, mint 

mondták, abból következnek, hogy  

a tervezők a városképi kompozíciónak 

rendelték alá a lakásalaprajzokat” –  

olvasható Ferkai András könyvében. 

1955-ben Rákosi és hívei ismét maguk-

hoz ragadták a hatalmat. A politikai 

visszarendeződésre tett kísérlet hatás-

sal volt a lakásépítésre is. A tervszámo-

kat olyan magasra emelték, hogy azokat 

csak a lakások méretének és komfortjá-

nak csökkentésével lehetett teljesíteni. 

Az új elvárásnak megfelelően a Kerepe-

si úti telepen két háromemeletes tömb-

ben 160 „Cs” (csökkentett értékű) lakást 

kellett kialakítani, amelyekben nem 

volt fürdőszoba. Ezt az építészek tömb- 

mosodával és közös zuhanyfürdőkkel 

igyekeztek pótolni. 

Szocreál jegyek

A Kerepesi úti lakótelep 1954-ben in-

dult építése 1959-ben fejeződött be. 

A házak, amelyek magukon viselik  

a szocreál stílusjegyeit, már az építke-

zés befejezésekor idejétmúltnak szá-

mítottak, pedig a tervezők mindvégig 

visszafogottan kezelték a homlokza-

tokat. Azt viszont a lakótelep pozití-

vumaként kell megemlíteni, hogy az 

udvarok tágasak, zöldfelületei élhető 

környezetet biztosítanak. A házak ár-

kádos folyosói, átjárói pedig kifejezet-

ten hangulatosak. 

A lakótelepen az épületek kapubejá-

ratait domborművek díszítik, ezeket 

Bolgár Judit, Farsang György, Hajdú 

Sándor, Huszár Imre, Kárpáti Anna, 

Konrád Sándor, Kucs Béla, Kühner Ilse, 

Oláh Sándor, Turcsányi Árpád, Szan-

dai Sándor és Varga Miklós készítet-

ték. A reliefek között vannak egyedek  

és több helyen ismétlődők is.

Sok volt a fiatal

A frissen épült lakótelepek között 

egyesek magasabb státuszúak voltak, 

ezeknél az egyetemi végzettségűek 

aránya jóval meghaladta a budapesti 

átlagot. A Kerepesi úti lakótelep ilyen 

szempontból alacsonyabb státuszúnak 

számított. 1960-ban a lakóknak csak  

a 9,4 százaléka rendelkezett felsőfokú 

végzettséggel, ugyanakkor 60,9 száza-

lékának csak alapfokú iskolája volt. 

Munkavégzés szerint a bérlők 55,5 

százaléka fizikai, 37,4 százaléka szel-

lemi dolgozó, míg 5,9 százaléka nyug-

díjas volt.

A lakótelepen sok volt a gyerek és a fi-

atal, a lakóknak csupán 5,1 százaléka 

volt 60 év feletti, míg a 0–14 év közötti-

ek aránya elérte a 30,7 százalékot. 

Papp Dezső

A Kerepesi úti lakótelep
Zuglóban számos különböző korszakban épült lakótelep található, ezek egyike a Kerepesi út–Nagy Lajos király útja–Bánki Donát utca–Róna 

utca által határol Kerepesi úti lakótelep. A mintegy 1600 lakásos negyed 1954–1959 között készült, és a korszak egyik legjelentősebb budapesti 

lakásépítése volt.
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Generációs barátságok
A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Árnyaskert Idősek Klubja és az Aprófalva Óvoda köz-

vetlen szomszédjai egymásnak a Bánki Donát utcában. Ez azonban még nem jelentené, hogy  

a két eltérő generációt foglalkoztató intézmény aktív baráti kapcsolatot ápoljon egymással. Pedig 

így van. Az ovisok több éve járnak már karácsony előtt betlehemezni az idősek klubjába. Ez az 

együttműködés 2015-ben tovább erősödött, amikor az ovi élére Kuzma Orsolya, a klubéra pedig 

Ilcsik Gáborné került. A két vezető felismerte a generációk közötti kapcsolatban rejlő lehetősé-

geket – például a szociális viszonyok erősítését –, és újabb alkalmakat kerestek, hogy a generá-

ciók találkozhassanak egymással. A betlehemezés mellett azóta tavasszal is átmennek az ovisok  

az idősekhez, ahol táncos, énekes műsorral hívják fel a figyelmet a jó idő beköszöntére. És ez 

a kapcsolat idén februárban még tovább erősödött. Ezúttal ugyanis a klubtagok hívták meg az 

ovisokat, hogy meséljenek és bábozzanak nekik. A helyszínen megtudtuk, hogy a rendezvényre 

heteken át készültek az idősek, akik a február 15-i mesenapon saját készítésű bábokkal és dísz-

letekkel adták elő a nagycsoportos óvodásoknak a „Mese a fekete varázslóról” című történetet.  

A két vezető a rendezvény végén úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen hagyományt teremte-

nének az idősek meséléséből, és a jövőben újabb lehetőségeket is keresnek majd a generációs 

barátságok erősítésére.                           Riersch Tamás

Huszonötödik alkalommal szer-

veztek sváb bált a Móra Ferenc 

Általános Iskolában. Az idei ren-

dezvény témája az állatok far-

sangja volt.

A sváb nyitótáncok után apró 

hernyócskák és pillangók, később vad-

állatok, majmok és pingvinek sajátítot-

ták ki a színpadot egy-egy vidám tánc 

erejéig. A háziállatokat a harmadikos 

gyerekek mutatták be a Brémai muzsi-

kusok mesefeldolgozásával, de a má-

sodikosoknak köszönhetően az állatok 

királya sem maradt ki a buliból.  

Az iskola valamennyi nemzetiségi osz-

tálya részt vett a műsorban, és a test-

vérintézmény, az Óperenciás Óvoda 

nagycsoportosai is felléptek.

– Minden évben új tematika köré szervez-

zük a bált, de az állatok farsangja visszaté-

rő téma – mondta Némethné Korom Edit, 

az iskola idegen nyelvű munkacsoportjá-

nak vezetője.  – A majmok és a pingvinek 

tánca öt évvel ezelőtt is nagy kedvenc volt.  

A rendezvényt, amelyen Hajdu Flórián 

alpolgármester és Timler János, a Zuglói 

Német Önkormányzat elnökhelyettese is 

részt vett, a tombolahú-

zás után közös éneklés és 

sváb táncház zárta.  

Forrai-Kiss Krisztina

Állati bál a Mórában

A kerület védjegyének számító 

versenyt idén február 10-én ren-

dezték meg a Dr. Mező Ferenc 

Általános Iskola tornatermében. 

Pontosabban a Tücsöktanya Óvo-

da pedagógusai (és természetesen 

az örökös fő szervező, Nászné Szij-

jártó Erzsébet, a Mókavár Óvoda 

pedagógusa) rendezték a verse-

nyeket, amely intézmény csapata  

a tavalyi verseny abszolút győzte-

se volt, így hagyományosan a ren-

dezés jogát is kiérdemelte. 

Az idei Ovi-kupa már a 22. volt, és azok 

a gyerekek, akik 1996-ban, az első ilyen 

eseményen még versenyzőként szerepel-

tek, ma már szülőként biztatták a gyer-

mekeiket a lelátóról.

A kerületi önkormányzat az elmúlt 

22 évben mindig is fontosnak érezte  

a program támogatását. Ennek köszön-

hetően február 10-én csaknem kétszáz 

gyerek versenyzett az iskolai tornate-

remben. Idén, immár 16. alkalommal 

Martinek János olimpiai  és világbajnok 

öttusázó, jelenlegi szövetségi kapitány 

volt a rendezvény zsűrielnöke, illet-

ve a program sportszakmai vezetője. 

A kiváló sportoló sok éven át kötődött 

Zugló sportéletéhez, ennek tiszteletére 

a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola tor-

natermét néhány éve róla nevezték el.  

A mintegy kétszáz gyereket nem egyszer-

re, hanem négy turnusban versenyez-

tették. Így a csapatokat biztató szülők is 

elfértek a lelátón, és a gyerekeknek sem 

volt elviselhetetlenül hosszú a program.  

Az Ovi-kupa minden évben tematikus. 

Idén a téli olimpiára tekintettel „biat-

lon, lesiklás, síugrás, korcsolya, jégko-

rong, curling és bob” versenyszámokban 

kellett versenyezniük a gyerekeknek.  

A turnusokat  

a Tücsökta-

nya, a Nap- 

s u g á r , 

 

az Aprófalva és az Óperenciás Óvoda 

csapatai nyerték, az abszolút győztes (és 

a jövő évi rendező) pedig idén is a Tü-

csöktanya lett. A részt vevő gyerekek az 

elismeréseiket olyan neves sportolóktól 

vehették át, mint Kasza Róbert és Tibolya 

Péter világ- és Európa-bajnok öttusázók, 

Sors Tamás, Csuri Ferenc és Meilinger Csa-

ba paralimpiai bajnok és paralimpiai részt 

vevő úszók. A versenyt a kerületi önkor-

mányzat is támogatta, az általuk felajánlott 

különdíjakat Hajdu Fló-

rián és Rozgonyi Zoltán 

alpolgármesterek adták át  

a gyerekeknek.              RT

Zuglói Ovi-kupa

Aktuális   Aktuális   
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Hagyomány lett a 
megemlékezésből

Nagy volt a nyüzsgés február 9-én a Róna utca –  

Varsó utca találkozásánál levő apró kis téren. 

A tragikus körülmények között elhunyt zuglói 

autó- és motorversenyző, Kesjár Csaba barátai, 

pályatársai és tisztelői (köztük Talmácsi Gábor 

világbajnok motorversenyző, illetve a másik 

motoros legenda, Drapál János rokonai) már 

második alkalommal lepték el a névtelen köz-

területet. A németországi Norisringen rendezett  

Forma–3-as autóversenyen 1988. június 24-én 

végzetes balesetet szenvedett legendás sportoló 

tavaly lett volna 55 esztendős, ez pedig ismét az 

emlékére irányította figyelmet. A zuglói önkor-

mányzat tavaly októberben döntött arról, hogy  

a lakásához közeli Róna utca és Varsó utca ta-

lálkozásánál lévő névtelen közterületet Kesjár 

Csabáról nevezi el. Döntés született arról is, hogy  

a téren egy Kesjár-emlékművet is felállítanak majd. 

Ez utóbbi már nagyon előrehaladott állapotban 

van, Lengyel Géza szobrászművész, Csaba egyko-

ri barátja ugyanis már elkészült a művel, amelyet 

a hivatalos engedélyek megkapásáig Zuglóban,  

a Fogarasi út és az Örs vezér utca sarkán állítottak 

fel. Az idei Kesjár-megemlékezés a tavalyi kezde-

ményezés folytatása volt, melynek időszerűségét 

egy szomorú jubileum adta: június 24-én lesz har-

mincadik éve, hogy Kesjár Csaba nincs közöttünk. 

A baráti kör terve, hogy az emlékmű a jubileumig  

a végleges helyére kerüljön.              Riersch Tamás

Koncertek, bemutatók, tűzzsong-

lőrök és jégszobrász is várta  

a Borsnyák téri műkorcsolyapá-

lyára érkezőket. A Zuglói Kori no-

vember 26-tól február 5-ig kínált 

folyamatos sportolási és kikap-

csolódási lehetőséget a téli sport 

szerelmeseinek. 

Az ingyenesen használható korcsolya- 

pálya két óvoda és hat iskola diákja-

inak nyújtott lehetőséget arra, hogy 

a téren sportoljanak. – Nagy segítség 

volt, hogy a mindennapi testnevelés- 

órát az iskolához közel, szabad téren, 

igazi téli sporttal tudták megtölteni, 

ráadásul térítésmentesen bérelhettek 

korcsolyát is – mondta a programo-

kért felelős Zuglói Cserepes Kulturális 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, Garay Klá-

ra. Az oktatási intézmények hétköznap 

8-tól 14 óráig, a lakosok 16–19 óra kö-

zött és hétvégén használhatták a jeget, 

ahol egyebek mellett jégkorongkupa és 

különböző bemutatók voltak, a pálya 

mellett pedig a zuglóiak együtt hango-

lódhattak az adventre, és koncertek is 

szórakoztatták az érdeklődőket.  (pr)

Tízhetes programkavalkád, több ezer korcsolyázó a Bosnyák téren

A tragédiából is erőt merítenek
A zuglói Szent István Gimnáziumban lassan tíz éve hagyomány, hogy támogatják  
a humán területen is kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat. A támogatást biztosító 
Springer Éva Alapítvány 2008-ban alakult. Az előzmény egy tragikus esemény volt. 
Springer Éva ugyanis 1996 és 2002 között volt a zuglói intézmény tanulója. Elsősor-
ban humán területen jeleskedett, nem csoda, hogy bölcsész lett belőle. Egyetemi 
tanulmányainak azonban egy tragikus szén-monoxid-mérgezés korán véget vetett.  
Az alapítványt a családja és a barátai hozták létre, és ezzel 2009 óta minden eszten- 
dőben az istvános diákokat támogatják. Az idei Springer Éva-díjat Visy Tamás érde-
melte ki azzal, hogy az előző tanévben a német OKTV-versenyen első helyezést ért el.

Riersch Tamás

Olvasóink az eddiginél több képet is 
láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek 
online galériáit az írások mellett talál-
ható QR-kóddal érhetik el.

A zuglói önkormányzat 26 helyen biztosít ingyenes plakáthelyet az országgyűlési képviselő-választáson induló egyéni jelölteknek, 

illetve jelölő szervezeteknek. A kizárólag választási plakátok elhelyezésére szolgáló ideiglenes hirdetőtáblák, amelyeket forgalmas 

csomópontokban állítottak fel, az országgyűlési képviselő-választás napjáig, 2018. április 8-ig használhatók.

13.
8.

OEVK határok

plakáthelyek



10  2018. február 22.    Zuglói LapokKözlemények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BÉRLEMÉNYGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos 

feladatok.
• Lakások bérbeadási folyamatának előkészítése, lebonyolítása.

• Lakbér-felülvizsgálatok elvégzése.
• Értékesítésre kijelölt lakásokkal kapcsolatos feladatok.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, 

gazdaságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Vagyongazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

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

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

Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezésein 
túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egy-

séges adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy iga-

zolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbí-
rálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba véte-
léhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő 
álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjé-
nek tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével..

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”.

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

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ÉLELMEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• 25 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (óvodák, szociális 

szolgáltató) és 20 iskola gyermek- és felnőtt étkeztetéséhez kapcsoló-
dó tevékenységek munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok: 
• Napi létszámadatok kezelése a nyilvántartó szoftverben (kigyűjtés, 

összesítés, továbbítás az étkeztető cég számára).
• Megrendelések elküldése az étkeztető cég felé, a teljesítésigazolások 

kezelése (adatok kigyűjtése, összesítése, egyeztetése és elküldése) és 
a kapcsolódó számlákkal összefüggő ügyintézés.

• Webes befizetések nyomon követése, ellenőrzése.

• Különböző kimutatások készítése és leadása a társosztályok felé.
• Napi kapcsolattartás az intézmények ügyintézőivel és az étkeztető 

cég munkatársával.
• Szülőktől érkező kérdések, kérések és panaszok kezelése.
• Egyéb adatrögzítési, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok.

Pályázati feltételek: 
• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy 

középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

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

tatása.

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

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

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

• jó problémamegoldó, stresszkezelő képesség
• fejlett kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat el-

bírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vé-

teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének meg-
felelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység 
vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.

Illetmény és juttatások:

A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével;.

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,élelmezési ügyintéző pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KONTROLLER 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális 

és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési 
munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok:
• Tervezés.
• Eredeti és módosított előirányzatok rögzítése.
• Előirányzat-átcsoportosítások elvégzése.
• Előirányzat-felhasználás követése, ellenőrzése.

• Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.
• Adatszolgáltatás, jelentéskészítés.
• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési 

szervek munkatársaival.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai 

tapasztalat.
• Microsoft Excel táblázatkezelő haladó szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete..

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság
• nagyfokú elemzőkészség

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat el-

bírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vé-

teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének meg-
felelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység 
vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,kontroller pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) pénzügyi-pénzforgalmi munkafolyamataiban való aktív részvétel.
Feladatok:
• Beérkező számlák számszaki és formai ellenőrzése, utalványozási 

előtti érvényesítése.
• Beérkező számlák kontírozása és rögzítése az integrált pénzügyi nyil-

vántartási rendszerben. 

• Banki utalási csomagok előkészítése, az átutalások elindítása és el-
lenőrzése.

• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési 
szervek munkatársaival.

Pályázati feltételek: 
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-

mányi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki 

ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőfokú végzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Legalább 4 év szakterületi tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy iga-

zolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat el-

bírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vé-

teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének meg-
felelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység 
vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző pályázat”;

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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Fokozatosan eltűnik a burko-

lat az Ötvenhatosok tere par-

kolónak használt területéről, 

és egy időre átveszik a terepet  

a munkagépek, hogy aztán két 

év múlva egy különleges, par-

kosított tetejű épület simuljon 

a tájba, az új Néprajzi Múzeum. 

Ezzel együtt megújul a Rondó 

zöld felülete is, az eredeti ter-

vek szerint egészítik ki a nö-

vényzetét, és alakítják családi 

pihenésre alkalmas területté. 

Így jön létre fokozatosan han-

gulatos közösségi térként  

a Városliget régi-új kapuja a Vá-

rosligeti fasor folytatásaként. 

Jelenleg is zajlanak a közmű kiváltási 

munkálatok és a résfal építés előké-

szítése a Városliget melletti Ötvenha-

tosok terén az új Néprajzi Múzeum 

építkezésén. A parkolónak használt 

terület burkolatát már felszedték, 

menetrend szerint halad az új múze-

um és zöld közösségi tér építése. 

A 145 éves Néprajzi Múzeum párat-

lan etnográfiai gyűjteménye most 

először kap olyan épületet, melyet 

úgy terveztek meg, hogy létrehoz-

za a 21. századi látogatói élményt. 

A múzeum egy korszerű, min-

den szempontból világszínvonalú,  

a szakmai követelmények, valamint 

gyűjteményi és látogatói igények 

szerint kialakított 34.000 négyzet-

méteres épületben kap új és végle-

ges otthont a Városliget szélén, az 

egykori lebetonozott parkoló helyén. 

Új múzeumépület a Liget Budapest 

Projektben

A Liget Budapest Projekt keretében 

a múzeum tervezésére meghívásos, 

nemzetközi tervpályázatot hirdettek, 

amelyen világhírű építészek szálltak 

ringbe. A győztesnek választott ma-

gyar építésziroda, a Napur Architect 

által tervezett múzeumépület lendü-

letes, ám mégis egyszerű vonalveze-

tésű, mely egyszerre veszi figyelem-

be a Városliget parki adottságait és  

a környező városi szövet kapcsolódá-

sait.   Az épület íves formája lehetővé 

teszi, hogy kapuként és átjáróként 

funkcionáljon a város és a park között. 

Az építmény 60 százaléka a terepszint 

alatt helyezkedik el, a felszín feletti 

részek pedig áttetszőségükkel, a tető 

parkosításával teszik léptékében is al-

kalmazkodóvá az új múzeumot. 

Az intézmény szomszédságában  

a Rondó is megújul

A Városliget egykori megálmodója, 

Nebbien, az 1800-as évek elején a park 

egykori főbejáratának tengelyében  

a Rondót helyezte el, mely valójában 

egy korzó volt, ahol a parkban tartózko-

dók sétálni, lovagolni, kocsizni tudtak. 

A 80 m sugarú gyepes teret utak vették 

körül, melyet fasorok és cserjecsopor-

tok szegélyeztek. A Rondót igencsak 

megviselte, átalakította a XX. század 

- a Sztálin szobor felállítása, a BNV 

rendezvényei, az Ötvenhatos emlékmű 

elhelyezése, és sorolhatnánk – így nap-

jainkra gyakorlatilag elveszítette egyko-

ri formáját és szerepét. 

A Liget Budapest Projekt tájépítészeti 

tervei szerint a parkrész jövőbeli szerepe 

azonos marad az eredetivel: a sétát, pi-

henést fogja szolgálni, megújulnak a kö-

ríves utak, melyeket zöld szigetek fog-

nak körül, a most hiányos kettős fasora 

pedig újra teljes lesz. A jövőbeli funkciója 

az eredetivel lesz azonos: a sétát, pihe-

nést fogja szolgálni; visszaállítják a körí-

ves utakat, melyeket zöld szigetek fog-

nak majd körül. A Rondó kettős fasora 

jelenleg hiányos, éppen ezért a jövőben 

a fasorokat is kiegészítik majd. A belső 

gyepes körének helyreállítása az egyik 

legfontosabb feladat, továbbá rekonst-

rukcióként visszaállítanak a korábbi ki-

lenc félköríves „beharapásból” hetet, 

padokkal, cserjékkel, amely meghatá-

rozó eleme volt és lesz a terület belső 

zónájának. A megújult Rondó nagyobb 

hangsúlyt kap a Liget Dózsa György úti 

részén, hiszen ezt a területet körülfogja 

majd a Néprajzi Múzeum új épülete, ez-

által hangulatos közösségi térként „tér 

vissza” a Liget régi-új kapuja.

Épül a Városliget új kapuja

Rondó, forrás: Homologue

Néprajzi Múzeum, forrás: Napur/Pelaga
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A hidegben a legtöbben visszahúzód-

nak otthonukba, ha nem muszáj, nem 

mozdulnak ki. A fényhiány, a hőmérsék-

let-csökkenés miatt kisebb a motiváció 

a mozgásra, előtérbe kerülnek a nehéz, 

energiadús ételek, édességek, amelyek 

főként az év végi ünnepek alatt kerül-

nek terítékre. – A téli időszakban egyéb-

ként is jobban raktároz a szervezetünk, 

decemberben pedig több napig esznek 

sokat az emberek, így könnyen felsza-

ladnak a kilók – mutatott rá a problé-

ma forrására Imre Etelka dietetikus.  

Az elhízás rendszeres mozgással, mér-

téktartással, a bevitt ételek összetételére 

figyelve megelőzhető. Magas tápértékű, 

egészséges ételek készíthetők olyan sze-

zonális alapanyagokból, mint például a 

lencse, a szárazbab, a savanyú káposzta 

vagy a sütőtök. Ezek akkor is segítenek, 

ha már felszaladt pár kiló. Imre Etelka 

arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesz-

sziről érkezett zöldségek, gyümölcsök 

helyett a keveset utaztatott, szezonális, 

idényjellegű alapanyagok fogyasztása 

ajánlott. – Ilyen a fekete retek, a hagyma, 

a savanyú káposzta, a sütőtök és a cékla, 

amit a legtöbben csak savanyúságként 

ismernek. Nyersen reszelve kiváló sa-

látának, készülhet belőle főzelék vagy 

leves, de köretként, burgonya helyett is 

kiváló – mondta a szakember, aki azon-

ban rámutatott arra, hogy ha van rá le-

hetőség, a gyerekek otthon egyenek elő-

ször céklát, mert a kicsik nem szívesen 

fogyasztanak az óvodában, iskolában 

olyan ételt, amit nem ismernek.

A dietetikus a böjt jelentőségét is kiemel-

te: fontos tudni, hogy nem csak vallási 

okai vannak – nem véletlenül kezdő-

dik tél végén. A kevésbé vitamindús 

táplálkozás, a mozgáshiány, a lassabb 

anyagcsere miatt a hideg hónapok alatt 

a szervezetben felhalmozódnak a mé-

reganyagok. – Az idén február 14-től 40 

napon át tartó időszak alkalmas arra, 

hogy kipucoljuk a szervezetünket, és 

feltöltsük energiával, de nem kell, hogy 

drasztikus legyen a változtatás. Csak az 

tartsa a szigorú böjtöt, aki teljesen egész-

séges – hangsúlyozta a dietetikus. A be-

tegek, a kismamák, a szoptatós anyukák, 

a cukorbetegek és a vesebetegek ne böj-

töljenek, ugyanakkor egy-egy zöldség-, 

gyümölcs- vagy folyadéknapot ők is  

beiktathatnak.          Potos Rita

A hosszú, hideg és szürke téli hónapok nem csak az emberek kedélyállapotára hatnak – sokaknak az étkezési szokásai is megváltoznak. Akik nem 

figyelnek, könnyen elhízhatnak, ezért érdemes megválogatni, hogy miből mennyit esznek. 

Rost- és vitamindús étkezéssel orvosolható a téli elhízás 
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Szeptemberben költözött át az 

ideiglenes Bácskai utcai irodából  

a Nagy Lajos király útja 73–77. 

szám alá a ZKNP Parkolási Ügy-

félszolgálata. A 2018-ra szóló par-

kolási engedélyek kiadását 2017. 

december 11-én kezdték meg,  

s a mai napig folyamatosan, zökke-

nőmentesen folyik a lakossági, gyer-

mekszállítási, egészségügyi dolgo-

zóknak szóló, illetve a gazdálkodói 

parkolási engedélyek kiadása. 

Az ügyfélszolgálati iroda vezetője, Bán-

ki István tájékoztatása szerint 2018. 

február 16-ig összesen 4250 parkolási 

engedélyt adtak ki a kerületben. En-

nek zöme lakossági engedély (3278), 

melyet 2000 forint ügyintézési díj el-

lenében egy évre vehetnek igénybe 

az adott fizetőparkolási övezetben élő 

zuglói polgárok, és 100%-os parko-

lásidíj-fizetési kedvezményt biztosít.

Az ügyfélszolgálati iroda munkatár-

sa, Kecskés Zsuzsa csoportvezető ar-

ról számolt be, hogy a kiadott engedé-

lyek év eleji kötelező megújítása miatt  

a kerületben élőket előre értesítették 

a zuglói médián, a honlapokokon és  

a közösségi médiafelületeken keresztül. 

Azoknak az ügyfeleknek, akik 2017-ben 

már rendelkeztek várakozási hozzájá-

rulással, elektronikus úton e-mail-ben, 

valamint SMS-ben és telefonon hívták 

fel a figyelmét a január 31-ei határidőre. 

Ezenfelül az ügyfélszolgálat munkatár-

sai decemberben, a két ünnep közötti 

időszakban, rendkívüli nyitvatartással 

várták az ügyfeleket. 

A többkörös értesítés eredményeként 

az érintett zuglóiak közel 95%-a vál-

totta már ki 2018-as várakozási hoz-

zájárulását, közel 1/3-uk elektronikus 

ügyintézéssel.  

A lakossági visszajelzések alapján so-

kan, különösen az Örs vezér tere kör-

nyéki övezetben élők fejezték ki örömü-

ket az új parkolási rendszer bevezetése 

miatt. Ennek oka, hogy rengeteg ott lakó 

ma már sokkal könnyebben talál par-

kolóhelyet a környéken: sok nem zuglói 

autós nem vállalja a fizetést azok közül, 

akik eddig kvázi P+R módon használták 

a területet.                        ZKNP/ZL

Egy ismerősöm ajánlotta, hogy pró-

bálkozzak a tűzoltóságnál – mond-

ta a kerületi tűzoltók doyenje. – Már  

a honvédségnél hivatásos sofőr vol-

tam, ezért nem esett nehezemre, hogy 

ismét egy egyenruhás szervezethez 

csatlakozzak.

Bagyinszki József tehát 1994-ben az 

Egressy úti tűzoltólaktanya C csoport-

jának gépkocsivezetője lett. Arról az 

egységről van szó, amelyik öt évvel ké-

sőbb, 1999. december 15-én hajnalban 

elsőként érkezett a lángokban álló Bu-

dapest Sportcsarnokhoz.

– Épp a szolgálatunk végén jártunk, már 

mindenki haza készült, amikor jött a ri-

asztás. Egész délelőtt oltottuk a lángokat, 

majd azt követően még jó ideig a helyszí-

nen töltöttük a szolgálatunkat. Az egyéb-

ként furcsa időszak volt: néhány héttel 

a BS pusztulását követően ugyanis a vá-

rosligeti Globe Színház is leégett.

A gépkocsivezetés komoly szaktudást 

és rutint igénylő munka. Mert hiába 

használ riasztások esetén megkülön-

böztető jelzést a tűzoltóautó, ez nem 

jelent automatikusan elsőbbséget  

a KRESZ-ben – mondta.

– Alaptétel, hogy nekünk csak akkor 

van elsőbbségünk, ha azt a forgalom-

ban közlekedők meg is adják nekünk. 

Ezt én is a magam kárán tanultam meg. 

Szerencsére ilyen kárból az elmúlt ne-

gyed században nem sok volt.

Az interjúnkat a nyugodtnak tűnő 

szombat délelőtt ellenére egy riasztás 

miatt kellett félbeszakítanunk. A C cso-

portot ugyanis sürgősen egy műszaki 

mentéshez riasztották. A XV. kerület-

ben az egyik lakótelepi lakásban rosz-

szul lett egy idős hölgy, akihez a zárt 

ajtón keresztül nem tudtak bejutni  

a mentősök. Ilyenkor a tűzoltóknak kell 

az ajtót felfeszíteniük. Mivel a hölgy ál-

lapota kritikus volt, Bagyinszki Józsefen 

is múlt, hogy a beteg időben orvosi se-

gítséget kapjon.              Riersch Tamás

Közbiztonság

Negyed század a kerületben
 Gépkocsilopás miatt indított 
büntetőeljárást a zuglói rendőrka-
pitányság egy férfi ellen. A gyanú-
sított február elején eltulajdonította 
munkaadója személyautóját –  
a kulcsot a tulajdonos távollétében 
a szobájában található mellény- 
zsebből vette ki –, amely járművel 
a szomszédos XIII. kerületben bal-
esetet szenvedett.

 A zuglói rendőrök tetten értek 
egy taxisofőrt, aki február elején 
az esti órákban a Kassai tér egyik 
háza előtt pénzért kábítószergyanús 
anyagot adott át egy másik ember-
nek. A rendőrök a taxisofőrnél ház-
kutatást tartottak, ahol újabb – kis 
mennyiségű – kábítószergyanús 
anyagra bukkantak. A férfi ezt köve-
tően a taxijából is ilyen kábítószer-
gyanús növényi anyagokat vett elő, 
melyeket önként átadott a rendőrök-
nek. A férfi ellen kábítószer-kereske-
delem miatt indult eljárás.

 Két fiatal számítógépes játékok 
lemezeit tulajdonította el az egyik 
kerületi bevásárlóközpontból.  
A módszerük az volt, hogy látszó-
lag külön dolgozva, a polcról levett 
lemezeket a kabátjuk alá rejtett 
bélelt zacskókba helyezték. Ezzel 
akarták megtéveszteni az áruvé-
delmi kapukat. Ez sikerült is ne-
kik, szerencsére a biztonsági őrök 
éberebbek voltak, és megállították, 
majd a rendőrök kiérkezéséig visz-
szatartották a tolvajokat.

Bűnügy

Bagyinszki József tűzoltó főtörzsőrmester lassan negyed százada szolgálja már Zuglót. A C csoport gépko-

csivezetője 1994-ben lett a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának a tagja. Az elmúlt  

25 évben pedig sem az állomáshelye, sem pedig a beosztása nem változott.

Sikeres az ügyfélszolgálat: két hónap alatt több mint négyezer parkolási engedélyt adtak ki Zuglóban

Egyre népszerűbb a lakossági parkolási engedélyek elektronikus ügyintézése
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FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn 
belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-
531-4161.

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások 
készítését, javítását garanciával. Fogfehérítő sab-
lon és éjszakai harapásemelő készítése. Tel: 252-
40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.

Belső postaládás szórólapterjesztésre a kerület-
ben és a környékező kerületekben munkaerőt ke-
resünk. Tel: 06-70/513-78-85 

Közlekedni képes idősebb személy mellett-le-
informálható nyugdíjas-vállal heti 2-3 alkalommal 
4-5 órában mindenfajta vásárlást, ügyintézést, 
mosógépbe való mosást. Kisebb feladatmódosí-
tás személyes megbeszélésünk tárgya lehet. Vál-
lalok továbbá heti 1 alkalommal takarítást, vasa-
lást (NEM NAGYTAKARÍTÁST). Tel: 221-23-43 (6. 
csengés után üzenetrögzítő). 

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, ki-
sebb nagyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 
06-30-294-22-27

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol fest-
ményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, 
és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., 
porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka 
kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 100 forint-
tól 600 forintig/grammig, háború előtti katonai 
kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, 
hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 
ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 ezer 
forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés 
és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  
Tel: 06-20-358-8217.

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol 
színházak részére bútorokat, festményeket, órá-
kat, ólomkristályokat, hangszereket, papír régisé-
get, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísztárgyakat, 
hanglemezeket, könyveket, keleti tárgyakat, játé-
kokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatéko-
kat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. 
Tel: 06-30-419-27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek 
FESTMÉNYEIT keressük megvételre készpénzért 
gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria 1024. 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-
30-949-29-00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát 
tekintse meg az interneten (35 éves gyakorlat-
tal). Készpénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, 
ezüstöt, brilles ékszereket, kar-zsebórákat, boros-
tyánt, Herendi porcelánt, festményt, antik bútort, 
hagyatékot. Kérem, jöjjön el hozzánk, vagy hívjon 
bizalommal! Margit krt. 51-53. Üzlet telefon: 1-316-
3651. 06-30-944-7935. Gyűjtők gyűjteményét vá-
sárolom.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁRO-
LOK bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, antik órákat, stb. Teljes hagyatékot, 
első vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díj-
talan. Tel: 06-20-280-0151, email: herendi77@
gmail.com

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karban-
tartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Műtermünkben AZONNAL elkészül-
nek az igazolványképek, portrék. Színes és feke-
te-fehér nyomtatás. Tarján fotó, 1145 Thököly út 
150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjára-
déki szerződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 
06-30-965-04-95

Életjáradéki szerződést kötne idős személlyel 
lakásért ott-lakás nélkül ügyvédcsalád gyermeke 
részére. Készpénz vagy megállapodás szerint. 06-
30-822-80-50.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
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

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, reális áron. 
www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-
20-259-63-19

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

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, in-
gatlanok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszigetelés, 
vízszigetelési munkák. Garanciával, reális áron. www.telek-
rendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, intézmények, 
lépcsőházak teljes körű takarítása. Reális áron. www.
telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-
259-63-19

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELE-
FON azonnali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 
06-20-9608-141

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

Közös képviselet! Társasházkezelés! Kérjen ajánlatot! 
Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, laminált parketta lerakást, parkettajavítást, csiszo-
lást, csempézést, burkolást, kisebb munkákat is vállalok. 
Tel: 06-30-99-07-423.

BÚTORKÉSZÍTÉS. Egyedi bútorok készítése, beépített 
szekrények, konyhák. Felméréstől a beépítésig. www.
butorkesztites.iwk.hu Tel: 06-20-349-22-24.

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

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

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Egyéb
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 

üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós 
Tel.: 06-20-9777-150

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszere-
lés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, WC 
tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes kiszál-
lás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigete-
lés, kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. 
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-
30-734-0411 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parketta-
csiszolás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ab-
lakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás 
garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illeszté-
sét, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és 
szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth 
Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

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

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

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

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, kar-
nisok, bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 
06-30-457-2666, 06-20-514-7876 

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

tással. Tel: 06-30-422-1739

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőre-
pedés, duguláselhárítás azonnal. Min-

den 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

KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELT KÉMÉNY 
építés, kondenzációs kazánok bekötése, 

szakvélemény ügyintézés.  
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-680-6814.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

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

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

ÉLETJÁRADÉK! Anyagi segítségre szoruló 
nyugdíjasokkal, mint zuglói  

magánszemély, ügyvéd által elkészített 
életjáradéki szerződést kötnénk.  
Elérhetőségem: 06-20-777-25-67

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek 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 hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

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

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

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

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkezik,  
- a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét 
(142 500 Ft) nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül • a) öregségi nyugdíj, • b) rokkantsági ellátás, 

• c) házastársi pótlék, • d) rehabilitációs ellátás, • e) rokkantsági járadék vagy • f) korhatár 
alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.

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

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.

A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. napjáig nyújtható be az arra 
rendszeresített formanyomtatványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  ha-
táridőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. november 1-je és 2018. március 
15-e közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.

A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást 
követő hónap első napjától állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszol-
gálaton illetve postai úton lehet benyújtani. 
               Makranczi László
                                                                                                            jegyző 
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Liu Shaolin Sándor révén már az első 

versenynapon pontot szerzett a magyar 

csapat, miután az idősebbik Liu testvér 

az 1500 méteres A döntőt az ötödik he-

lyen zárta.

Liu Shaolin Sándor után Jászapáti Petra 

is pontot érő helyen végzett. A 19 eszten-

dős, Zuglóban élő sportoló ugyancsak az 

1500 méteres fináléban állhatott rajthoz, 

ahol végül a hatodik helyen ért célba.

A Keszler Andrea, Jászapáti Petra, Bács-

kai Sára Luca és Kónya Zsófia alkotta 

váltó a B döntőben ugyan a második 

helyet szerezte meg, de az A fináléban 

két együttest is kizártak, így a magyar 

csapat végül negyedik lett. 

További pont- és éremszerzésre lapunk 

megjelenésével egy időben, csütörtö-

kön lesz lehetőségük a magyar sporto-

lóknak, egyéniben 500, a váltóban pedig  

5000 méteren.     riersch 

(MTI Fotó: 

Czeglédi Zsolt)

Zuglói pontok Phjongcshangból
Jászapáti Petra és Liu Shaolin Sándor után a női váltó is pontszerző helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók versenyében a dél-koreai 

Phjongcshangban rendezett téli olimpián.

Amíg a világ túlsó felén téli olim-

pia zajlik, mi a legjobb magyar hó-

deszkással itthon beszélgettünk. 

Fehér Zsófia azonban még nagyon 

fiatal, így nem tragédia, hogy most 

még lemaradt az olimpiáról.

Számomra már az is nagy meglepetés és 

nagy megtiszteltetés volt, hogy a hazai 

szövetség engem választott meg a 2017. 

év legjobb magyar snowboardosának – 

mondta a Zuglóban lakó sportoló.

Zsófi Balassagyarmaton nőtt fel, amely 

város egyben határtelepülés is. Így 

gyakran átruccant a szüleivel a közeli 

szlovák hegyekbe, ahol nagyon hamar 

megtanult síelni.

– Ötévesen már jól snowboardoztam, 

ám hogy ebből komoly versenysport 

lett, az egy ausztriai tábornak és egy 

jó szemű edzőnek, Zarándi Andrásnak  

köszönhető. 

A magyar síelők és hódeszkások havas he-

gyek híján kénytelenek a szezont a szom-

szédos Ausztriában tölteni. Zsófi megpró-

bálkozott Ausztriában letelepedni, de egy 

idő után a honvágy és a családszeretete 

hazahozta. Ma már ingázik, de így is no-

vembertől március végégig szinte minden 

hétvégéjét Ausztriában, Szlovéniában, Né-

metországban vagy Csehországban tölti.

– Az első komolyabb versenyem a 2015-ös 

liechtensteini Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál volt, amit 2016-ban az Ifjúsági 

Téli Olimpia követett. Ez utóbbi versenyen 

súlyosan megsérült a lábam, ami miatt 

hosszabb kényszerszünet következett.

Zsófi felépült, és tavaly ismét deszkára 

állhatott, s mivel a cseh bajnokságban 

rendre jól szerepelt, beválogatták az 

ifjúsági világbajnokságra utazó csapatba 

is. Ez utóbbi versenyen nagy meglepetés 

volt Zsófi 22. helye, korábban ugyanis 

magyar snowboardos még sosem ért el 

ilyen jó eredményt világbajnokságon.

– Az edzőm, Bekényi Ádám is zuglói.  

Ő a Kaffka Margit Általános Iskola test-

nevelő tanára. Eredetileg freestyle-ozni 

szerettem volna, végül a boardercross-

nál maradtam. A sportág nálunk is egyre 

népszerűbb, a legutóbbi versenyre pél-

dául már 22-en utaztunk el.

S ha már a téli olimpiával kezdtük, zár-

juk is az ötkarikás játékokkal. A mostani  

phjongcshangi olimpiára egyetlen ma-

gyar hódeszkásnak sem sikerült kvalifi-

kálnia magát. Zsófi reménykedik ben-

ne, hogy négy év múlva ez már nem így 

lesz, ő mindenesetre mindent meg fog 

tenni annak érdekében, hogy kijusson 

a játékokra.                      Riersch Tamás

A legjobb magyar hódeszkás
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