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Várhatóan április közepén adják át a ki-

vitelezőknek a Pillangó parkot, amelyet 

9 hónap alatt, 464,5 millió forintért újí-

tanak fel. Ezzel a ciklus legnagyobb be-

ruházása veszi kezdetét a kerületben. 

A közpark renoválását a lakosság bevo-

násával tervezték meg. A munkálatok 

során kibővül a játszótér, új sétányok 

létesülnek, a régiek pedig megújulnak. 

Több lesz a parkolóhely, kiépül a közvi-

lágítási és a locsolórendszer, valamint 

futókört és pétanque-pályákat is kiala-

kítanak. A megújuló parkban új köztéri 

bútorokat helyeznek el. A zöldfelület 

fákkal, cserjékkel, valamint változatos 

növényekkel gazdagodik. A korábban 

jelzett lakossági igényeknek megfelelően 

rendezvénytér, grillezésre, illetve padok-

kal és asztalokkal ellátott, piknikezésre 

alkalmas terület lesz a parkban. Több te-

repdombot is építenek, amelyeken nyug- 

ágyakat állítanak fel. A zuglóiak várható-

an jövő tavasszal vehetik majd birtokba  

a felújított Pillangó parkot.              3. oldal

Pillangó park: jön a felújítás

Nem elég magasak a fekvőrendőrök, 

nincs megfelelő közvilágítás, túl nagy 

az autóforgalom, kevés a parkoló, sok 

a veszélyes kereszteződés – a többi kö-

zött ezeket a problémákat emelték ki 

a résztvevők a Törökőrrel kapcsolatos 

első közösségi tervezésen. A március 

21-i programon a lakók közlekedési 

szakértőkkel, a Zuglói Városgazdálko-

dási Közszolgáltató Zrt. és a Budapesti 

Közlekedési Központ munkatársaival, 

valamint a Törökőr Tanácsadó Testü-

let tagjaival együtt kerestek megoldást  

a problémákra. 
5. oldal

Már tervezik Törökőrt

Jézus feltámadásának ünnepére negy-

ven nappal húsvét előtt, a nagyböjttel 

kezdődött a készülődés, nagyszomba-

ton pedig a Páduai Szent Antal-plébá-

niatemplomban az esti vigíliaszertar-

táson ünnepeltek a hívők. A gyerekek 

a nagyhéten múzeumpedagógiai napo-

kon ismerkedhettek meg az ünneppel 

és a húsvéti népszokásokkal.        9. oldal

Húsvét
Zuglóban indította útjára kampányát  

a Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány.  

A szervezet munkatársai előadással és in-

teraktív kiállítással készültek a Civil Ház-

ban tartott rendezvényre. Az epilepszia 

tudatosságának nemzetközi napján egy 

szimulációs dobozban azt is megtapasz-

talhatták az érdeklődők, hogy mit él át egy 

beteg a nagy rohama alatt.            12. oldal

Ne görcsölj!

Lapok
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Március 23-án a Zenezóna Művészeti és Oktatási 

Alapítvány ünnepélyes keretek között átadta az 

első zeneszobáját a zuglói Mozgásjavító Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

EGYMI és Kollégium számára. Az alapítvány már 

több zenei programot is megvalósított kétéves 

működése során. A 2016-ban indult „Hangsze-

ressss” bemutatósorozat programjával érkeztek 

a Mexikói úti Mozgásjavítóba is, ahol megtapasz-

talták, hogy az intézményben tanuló mozgás-

korlátozott fiatalok számára milyen komoly ne-

hézséget jelent a zenei különórák látogatása.  

Az intézmény új  zeneszobájában elektromos do-

bok, digitális zongorák, akusztikus és elektromos 

gitárok, basszusgitárok, erősítők, fejhallgatók, 

mikrofonok és kottatartók várják a zenélni vágyó 

fiatalokat – mondta Kékkői 

Zalán, az alapítvány kuratóri-

umának elnöke a megnyitó 

ünnepségen.            (riersch)

Az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc huszártábornoka,  

a honvédsereg lovassági fő-

felügyelője tiszteletére az Eg-

ressy tér 7. szám alatt állítottak  

emléktáblát.

Az ünnepségen Hajdu Flórián alpolgár-

mester elmondta, Répásy Mihály volt  

a forradalom és szabadságharc egyet-

len olyan tábornoka, aki nem élhette 

meg az események végét, 1849 nyarán 

a kolerajárvány áldozata lett. 

A március 21-i avatóünnepségen má-

sok mellett részt vett Sógor László ön-

kormányzati képviselő, Salamon Lajos 

a XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltópa-

rancsnokság alezredese és Sautek Sán-

dor tűzoltó őrnagy, valamint Martinkó 

Károly, az emléktábla kihelyezésének 

kezdeményezője.            Potos Rita

48-as Hőseink címmel nyílt kiállí-

tás a Zuglói Civil Házban március 

23-án. A tárlat olajnyomatok, fest-

mények, grafikák, fényképek, kora-

beli könyvek és kiadványok segítsé-

gével eleveníti fel a forradalom és 

szabadságharc hőseinek életét. 

A Budapesti Városvédő Egyesület 

vándorkiállítását Ráday Mihály el-

nök nyitotta meg, aki beszédében 

kiemelte: az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc a magyar történe-

lem egyik legnagyszerűbb fejezete. 

Ennek a fontos eseménynek ugyan 

Kossuth Lajos az eszményképe, azon-

ban mellette számos magyar és ide-

gen ajkú, de a szívében magyarrá 

lett személy vált a szabadságharc 

hősévé. Közülük többnek is az ara-

di vesztőhelyen ért véget az élete.

Millisits Máté, a Samodai József Zug-

lói Helytörténeti Műhely vezetője 

felszólalásában a legérdekesebb kiál-

lítási tárgyakra hívta fel a rendezvé-

nyen megjelentek figyelmet. Ezek kö-

zött volt egy ritkaságszámba menő, 

Kossuth által dedikált fénykép is.

Az eseményen Dóka Attila és Kovács 

Sára Dizna adott műsort.              PaD 

Felavatták Répásy Mihály emléktábláját 

Vándorkiállítás a forradalom hőseiről

Középpontban az apák
Idén sem maradt el az apák napja: 
a Zuglói Civil Házban megrendezett 
egész napos családi programon az 
apukákat ünnepelték március 24-én.

Évről évre egyre több résztvevő-
je van a már hagyománnyá vált 
programnak – mondta a szervező 
Családcentrum Alapítvány család-
terapeutája. – A gyerekek számára 
nagyon fontos az apukájuk. A terá-
piák során kiderül, hogy a kicsiknek 
nem számít, ha késő este ér haza 
az édesapjuk, akkor is meg akarják 
várni – magyarázta Somogyi Tímea.

Az egész napos, ingyenes rendez-
vényre arcfestéssel, lufihajtogatás-
sal, kézműveskedéssel és bemuta-
tókkal készültek a szervezők.      PR

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

Tehetséges  
neumannosok

A zuglói Neumann János Számítástechni-

kai Szakgimnáziumban hagyomány, hogy  

a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási 

nap programját a diákönkormányzat szervezi.  

A Neumann-napot idén összevonták a szintén 

hagyományos iskolai Tehetségnappal, így a 

játék és a szórakozás mellett a szakmai kihí-

vások, a vetélkedők és a versenyek is erre a 

napra fókuszáltak. A március 28-i neumannos 

Tehetségnapon bemutatkozott például az a 15 

diák, aki egy multinacionális informatikai cég 

patronálásával két innovációs programban is 

részt vesz. Egyrészt egy virtuális szabaduló-

szobát, másrészt pedig egy programozható 

okosotthont terveznek. A program során ki-

emelten kezelik a diákokban rejlő tehetség kibon-

takoztatását, amit egyébként a nagyvállalatok is 

támogatnak. A tehetségnapon is több cég képvi-

seltette magát, hogy közvetlen 

módon is bemutatkozhassa-

nak a jövő informatikusai előtt.         

Riersch Tamás

Örömzene a Mozgásjavítóban
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A Városliget után a kerület második 

legnagyobb közparkjának, a 6,5 hektá-

ros Pillangó parknak a felújítását Ka-

rácsony Gergely polgármester kezde-

ményezte még 2016-ban. Az 1962–1970 

között épült, 1255 lakásos lakótelepet is 

magában foglaló, 1991-ig Varga Gyula 

András nevét viselő közterületet létre-

hozása óta átfogóan nem fejlesztették. 

Ennek következtében a terület állapota 

leromlott, ami szükségessé tette a fel-

újítását. 

Modern fogadótér

A Pillangó park rekonstrukciójával 

kapcsolatban az önkormányzat a MI-

ZUglónk program keretében kikérte  

a lakosság véleményét, majd ennek 

szem előtt tatásával készíttette el az 

S-Tér Kft.-vel a megvalósítási tervet.  

A felújítási munkák elvégzésére a ke-

rület közbeszerzési pályázatot írt ki, 

amelynek nyertese a Parkfenntartó Ker-

tészeti és Szolgáltató Kft. és a DeerGar-

den Kertészeti és Szolgáltató Kft. lett.

– A területet április közepén adjuk át  

a kivitelezőnek – tájékoztatott Nap-

holcz József, a Főmérnökség fejlesz-

tési és beruházási csoportvezetője.  

– A munkálatok a tervek szerint kilenc 

hónapot vesznek majd igénybe, és nettó 

464,5 millió forintba kerülnek. A telje-

sen felújított közparkot várhatóan jövő 

tavasszal vehetik birtokba a zuglóiak – 

jegyezte meg a csoportvezető.  

A kivitelezés több ütemben valósul 

meg. Ennek során a szükséges helyeken 

locsolórendszert telepítenek, a bizton-

ság növelésére pedig az egész park te-

rületén kiépítik a közvilágítást. Elkészí-

tik továbbá a fő- és melléksétányokat, 

a kerékpárutat, a gumiburkolatú fu-

tókört, valamint a pétanque-pályákat. 

Ezenfelül megújítják a növényzetet, két 

zárt kutyafuttatót, illetve kerékpártá-

rolót létesítenek, kihelyezik továbbá  

a parkberendezési tárgyakat, és kibőví-

tik a játszóteret is.  

– A megújuló közpark metróállomás 

felőli oldalán egy tágas, modern, pa-

dokkal és információs táblákkal ellátott 

fogadótér épül. Itt helyezik el Kelemen 

Zénó Munkácsy-díjas szobrászművész 

Pillangó című alkotását is – magyarázta 

Napholcz József, hozzátéve: a fogadó-

térből indulnak majd a park fősétányai, 

amelyek leágazásai elve-

zetnek a sportpályákhoz, a lakóházak-

hoz, a parkolókhoz és a játszótérhez is. 

Játszótér- és parkolóbővítés

A beruházás során mintegy 300 m2-rel bő-

vül a parkolók felülete. Ezen túlmenően  

a lakosság igényének megfelelően rendez-

vényteret, grillezésre, illetve padokkal és 

asztalokkal ellátott, piknikezésre alkalmas 

területet létesítenek. Emellett a park több 

pontján is terepdombot építenek, amelye-

ken nyugágyakat állítanak fel. A sétányo-

kon számos kisebb teresedést alakítanak 

ki, ezeken, illetve az utak mentén közel 

100 új köztéri ülőbútort helyeznek el. 

A parkban az eredeti helyén marad Pa-

pachristos Andreas Család című szobra, 

azonban a szomszédságában kerékpár-

tároló állvány épül.

A kivitelezés nem érinti a sportpályákat, 

viszont a játszótér területe nagyobb lesz, 

és új funkciókkal is kibővül. A gyerekek 

által használt övezet a korábbinál sok-

kal biztonságosabbá válik, ugyanis a kü-

lönböző korosztályoknak szóló játékok 

alatti terület öntött gumi-, illetve ütés-

csillapító homokburkolatot kap.  

Többszintű növényzet

A kivitelezés során több tucat 

elöregedett és beteg fát vágnak 

ki. A park egyik pontján pedig túltelepítés 

miatt ritkítják meg a faállományt, hogy  

a növényzet zavartalanul fejlődhessen.

– Mire befejeződik a felújítás, több mint 

300 új fával lesz gazdagabb a Pillangó 

park – mondta Firnigl Anett, a Főmér-

nökség Fejlesztési, Beruházási Csoport-

jának kertészeti, zöldfelületi referense, 

hozzáfűzve: ez közel kétszer annyi fa, 

mint a kivágottak száma.

A referens arról is beszélt, hogy a park- 

felújítással átalakul a terület vegetáci-

ója. A különböző cserjék telepítésével  

a korábbitól eltérően egy többszintes 

növényállomány jön létre. A fauna bő-

vítésével megújul a park füves felüle-

te is, így minőségi zöldfelület fogadja 

majd a területet felkeresőket.

– A park a Kerepesi úti és a Róna utcai ol-

dalán biodiverz növényzetet kap – infor-

mált Firnigl Anett, kiemelve: ezek olyan, 

szárazságot, árnyékot vagy éppen nap-

sütést tűrő növényfajták, amelyek nem 

igényelnek locsolást és külön gondozást. 

A referenstől továbbá azt is megtudtuk, 

hogy a Pillangó park közutak menti sáv-

jában a Fővárosi Önkormányzat Tízezer 

új fát Budapestre! programja keretében 

frissülnek meg a fasorok.        

Papp Dezső

Várhatóan április közepén kezdődik a ciklus legnagyobb beruházása, a Pillangó park felújítása. A lakosság bevonásával megtervezett közpark  

renoválása során kibővítik a játszóteret, új sétányokat létesítenek, a régieket pedig felújítják. Növelik a parkolóhelyek számát, futókört és pétanque- 

pályákat is létesítenek. Kiépítik továbbá a közvilágítást és a locsolórendszert, valamint a parkban új köztéri bútorokat helyeznek el. Emellett fákat, 

cserjéket, biodiverz növényeket telepítenek, illetve minőségi zöldfelületet hoznak létre. 

A hónap közepén kezdődik a Pillangó park felújítása



4  2018. április 5.    Zuglói LapokKépviselők, fogadóórák  

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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Elkezdődött Törökőr közösségi tervezése

A konzultáció az Újvidék tér és a Bölcsőde 

utca környékének bejárásával kezdődött, 

majd az Arany János Általános Iskola ebéd-

lőjében folytatódott, ahol négy csoportra 

bontva Törökőr azon területeiről beszél-

gettek, ahol az előzetes felmérés alapján 

elkészült közlekedési problématérkép  

a legnagyobb gondokat mutatja. Az iskola 

környékén reggelente kialakuló kaotikus 

helyzet (túl sok autó, szabálytalan parko-

lás) megszüntetésére azt javasolják, hogy 

az intézmény előtt csak ledobózóna legyen. 

Ezt azt jelenti, hogy a szülők csak addig 

állhatnának meg, amíg a gyerekük kiszáll 

az autóból. Parkolót a tér másik oldalán,  

a zöldterületből lecsípve alakítanának ki. 

A jelenlévők sérelmezték, hogy a Bölcsőde 

és az Emma utcai intézményeket (bölcső-

de, óvoda) veszélyes megközelíteni:  

a bölcsődéhez csak az egyik irányból ve-

zet járda, az utcára pedig parkolási kor-

látozást vezetnének be. Az Emma utca és  

a Szugló utca kereszteződését megemel-

nék, és időszakos parkolási korlátozást ve-

zetnének be, a Fűzfő utcában pedig útbur-

kolati jelekkel szabályoznák a parkolást. 

Az Újvidék teret kettévágó Szugló utcát 

szakaszosan emelnék ki, hogy megtör-

jék az autósok lendületét. A szabálytalan 

parkolást felfestéssel és táblákkal szün-

tetnék meg, a gyalogos közlekedést zeb-

rák felfestésével tennék biztonságosab-

bá. Elhangzott az is, hogy a környéken 

működő cégek saját területükön belül 

oldják meg munkatársaik parkolását. 

A Thököly út, Róna utca, Egressy út, Mexi-

kói út által határolt területet elemzők járdát 

szeretnének az Újvidék utcára, csillapíta-

nák a Szent Tamás utca átmenőforgalmát, 

és a troli útvonalát meghosszabbítanák – 

így kötnék össze a Stadionok megállót az 

Uzsoki Utcai Kórházzal. 

Mindegyik csoportban elhangzott, hogy 

rossz a közvilágítás, alacsonyak a fekvőren- 

dőrök. Abban is egyetértettek, hogy egy-

irányúsítani kellene az Újvidék teret, vala-

mint közlekedési lámpát kellene telepíteni 

a Róna utca, Szugló utca kereszteződésébe. 

A Sunrise projekt keretein belül megva-

lósuló mobilitási fejlesztésre 20 millió 

forint támogatást nyert az önkormány-

zat. – Most az ötletszakaszban vagyunk, 

még két workshop lesz. Azok után az 

összegyűjtött véleményeket a Törökőr 

Tanácsadó Testület értékeli, és tesz ja-

vaslatot arra, hogy melyek valósulja-

nak meg – magyarázta Csikai Mária,  

a lakossági részvételi program szakértője.

A következő közösségi tervezést április 

11-én a Szent István Király Zenemű-

vészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben tart-

ják (Columbus u. 11.). A szakemberek 

17.30-ra várják az érdeklődőket, a téma 

a kulturált parkolás, a babakocsis és ke-

rékpáros közlekedés lesz.       Potos Rita

Nem elég magasak a fekvőrendőrök, nincs megfelelő közvilágítás, túl nagy az autóforgalom, kevés a parko-

ló, sok a veszélyes kereszteződés – a többi között ezeket a problémákat emelték ki a résztvevők a Törökő-

rrel kapcsolatos első közösségi tervezésen. A március 21-i programon a lakók közlekedési szakértőkkel, 

a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ munkatársaival, vala-

mint a Törökőr Tanácsadó Testület tagjaival együtt kerestek megoldást a problémákra. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS E/2018

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET

A CIVIL SZERVEZETEK (EGYESÜLETEK,  EGYHÁZI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK) 2018. ÉVI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
a zuglói civil szervezetek programjaihoz való hozzájárulás, mely a civil szerve-
zetek fejlődését, társadalmi szerepvállalásának támogatását szolgálja.

Pályázók köre:
• azok a civil szervezetek - egyesületek, -  egyházi célú civil szervezetek, 

(de ide nem értve érdekvédelmi szervezetek és politikai tevékenységet 
folytató szervezetek, civil társaságok), amelyeket a fővárosi törvényszék 
a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és létesítő 
okiratának (alapszabály, alapító okirat) megfelelő tevékenységüket tény-
legesen folytatják,

• Sportegyesületek csak abban az esetben nyújthatnak be pályá-
zatot, amennyiben pályázati programjuk kulturális tevékenységre 
irányul!

Egyéb jogosultsági feltételek:
• a/1. a támogatható civil szervezetek Zuglóhoz kapcsolódó vagy zuglói 

lakosokat érintő nyitott programokat szerveznek és az önkormányzat 
közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendel-
keznek, vagy

• a/2. más székhelyen bejegyzett, de tevékenységét kizárólag, vagy első-
sorban igazolhatóan Zugló polgárainak érdekében végzi,

• a pályázó szervezet (nek):
 – közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi  
    CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az  
     ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;
  – a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételeknek  
     megfelelően és határidőre elszámolt;
  – nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
  – sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.
• Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott 

határidőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor 
felmerülő hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 
évig az Önkormányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: 
(egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
a) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, kulturális és közművelő-
dési tevékenység, hagyományok ápolása;
b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése;
c) gyermekek valamint időskorúak üdültetése, táboroztatása, kirándulása 
költségek, mely az elnyert támogatás költségeinek maximum 40 % a lehet, 
d) társadalmi párbeszéd elősegítése;
e) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok;
f) tervezett programok megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
g) bérleti díjak költségei (csak abban az esetben, ha tervezett programhoz 
kapcsolódnak, pl. fesztivál, sportnap, ünnepség helyszíni bérlése stb.)
h) kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázati program-
mal kapcsolatos valamennyi média-kommunikációs költség)
i) programhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás költségeire (könyvelési díj), 
mely az elnyert támogatás költségének maximum 20-a lehet;
j) állatvédelemmel kapcsolatos tevékenység;

k) gyermekek illetve időskorúak oktatása, képzése;
l) tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, tehetségnevelés.

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A támogatás keretösszege 18.000.000 Ft. Egy pályázó legfeljebb 800.000 Ft 
támogatást nyerhet. A támogatási összeg a 2018. január 1. és 2018. decem-
ber 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek 
elszámolásához használható fel.
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 
30. nap, de legkésőbb 2019. január 31.
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének fel-
tüntetése szükséges. 

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a pályázók köréhez tartozó szervezetek 
programjainak megvalósítása során felmerült költségek finanszírozására for-
dítható. 
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, 
csak közvetlenül a programokhoz kapcsolódó költségek során keletkezett, a 
pályázó szervezet nevére szóló számlák vagy számlahelyettesítő bizonylatok 
kiegyenlítésére. Azon pályázó szervezet, amely a megpályázott programját 
valamely önkormányzati tulajdonú szervezetnél, vagy annak tagintézményé-
ben tartja a pályázat elbírálása során előnyt élvez.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet 
kitöltésével, valamint meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelke-
zésre. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu hon-
lapról.
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hi-
bás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a 
pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt boríték-
ban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai 
úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Melinda civilkoordinátornak 
címezve megküldheti.
A borítékra kérjük ráírni: „Civil pályázat C/2018”

Pályázat benyújtásának határideje:
postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat 
fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés 
nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:
a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet);
b) a hatályos létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített máso-
lata; (2018-ban csak abban az esetben, ha új pályázóról van szó, vagyis az 
Önkormányzathoz még nem nyújtottak be ez idáig civil pályázatot)
c) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonat;
d) 30 napnál nem régebbi NAV „0”-ás igazolás; vagy a NAV honlapjáról a 
Köztartozásmentes adózói adatbázisról való lekérdezés: http://nav.gov.hu/
nav/adatbazisok/koztartozasmentes 
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
f) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
g) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet)
h) országos vagy budapesti hatáskörű civil szervezet esetében, tagszervezeti 
igazolás.
Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtatha-
tó meg, minden sora kitöltendő! 

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja.
Hiánypótlásra a kiíró írásos értesítése (e-mail vagy e-mail cím hiányában postai 
tértivevényes levél) alapján egy alkalommal van lehetősége a pályázónak 5 mun-
kanapon belül. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a megadott 
határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. Az 
önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a 
támogatott szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, 
ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de tá-
mogatást nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság dönt. Kivéve alapítványok esetén, mely alapítványi támogatások a Képvi-
selő-testület soron következő ülésére kerülnek előterjesztésre. 
A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az 
elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az Önkormányzat 
hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely 
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormány-
zat csak bankszámlára utalással teljesít.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon mega-
dott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton  - tértivevényes 
levél  - történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon 
illetve a molnar.melinda@zuglo.hu címen kérhető.  

Budapest, 2018. április 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló  Önkormányzata Képviselő-testületének

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
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– Honnan ez az ötkarikás érdeklődés?

– Nincs ebben semmi rendkívüli, az 

ötvenes években engem is nagyon ér-

dekelt a sport. Nem csoda, hisz olyan 

színvonalú sporteseményeken nőttem 

fel, mint az 1952-es helsinki olimpia 

vagy az 1954-es berni labdarúgó-vi-

lágbajnokság. Emellett a rejtvény-

fejtés is a hobbijaim közé tartozott. 

Emlékszem, az első komolyabb nyere-

ményem a hatvanas évek közepén egy 

fényképezőgép volt. 1966-ban pedig 

szintén nyereményként a Kelet-Berlin-

ben rendezett súlyemelő-világbajnok-

ságra is kijutottam. A 70-es, 80-as évek-

ben a gyarapodó család és az egyetemi 

munka nem tette lehetővé, hogy a hob-

bimnak éljek, így egészen 1995-ig csak 

szemlélője maradtam a sportesemé-

nyeknek. Az atlantai olimpia előtt 

azonban a Magyar Olimpiai Bizottság 

ismét meghirdette ötkarikás szellemi 

vetélkedőjét, amelynek felhívása vélet-

lenül a kezembe akadt. A vetélkedőben 

végül a csapatommal harmadikok let-

tünk, a jutalmunk pedig egy egyhetes 

lausanne-i utazás volt.

– Ennek a vetélkedőnek volt az ered-

ménye az első könyve is.

– 1998-ban Olimpiai érdekességek 

címmel publikáltam először, mely 

témát azóta már trilógiává bővítet-

tem. Mindig is érdekeltek a számok és  

a teljesítmények mögött rejlő részle-

tek. A kutatás pedig egyetemi tanár-

ként a véremben volt.

– Az első könyvet azóta 26 kötet követte. 

Köztük az ön számára igen fontos „Zug-

ló, a sportváros” című munka.

– Ennek előzménye volt többek között 

a BVSC-Zugló centenáriumára társszer-

zőként írt könyvem, majd az Újpesti 

olimpikonok című munkánk, illetve  

a Zuglói Hajós Alfréd iskola 50. jubile-

umára készült emlékkönyv. Ezek után 

érthető, hogy szűkebb lakóhelyem, 

Zugló sporttörténetét is szerettem vol-

na könyvbe foglalni. Nagy örömömre 

ez ebben az önkormányzati ciklusban 

sikerülhetett, s hogy érdemes volt dol-

goznunk (az említett könyvnek há-

rom szerzője volt), azt jól bizonyítja, 

hogy az idei Ezüstgerely – Sport a ma-

gyar kortárs művészetben pályázaton  

a „Zugló, a sportváros” című könyv  

a sportirodalom kategóriában külön-

díjban részesült.

Riersch Tamás

Egy sportos kémikus
Hencsei Pállal sok mindenről el lehet beszélgetni, de két dologról,  

a szervetlen kémiáról és az olimpiatörténetről nem szabad vele vitá-

ba szállni. Ebben ugyanis biztos, hogy alulmaradnánk. Hencsei Pál 

ugyanis 1965 és 2008 között a Budapesti Műszaki Egyetem szervet-

len kémiai tanszékén tanított, és tudása az évtizedek alatt sok száz 

hallgató oktatása során gyarapodott. A több mint húsz éve Zuglóban 

élő nyugalmazott egyetemi tanár az olimpiatörténetben is hasonló 

jártasságra tett szert.

Interjú  
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A második világháború után a buda-

pesti lakáshiány enyhítésére állami 

keretből számos lakótelepet építettek. 

A lakásszám azonban nem tudott lé-

pést tartani a lakosság gyarapodásával, 

ezért újabb területeket jelöltek ki lakó-

negyedek létesítésére. A főváros vezeté-

se az 1960-as évek elején határozta el, 

hogy Zuglóban az Amerikai út – Ungvár 

utca – Kacsóh Pongrác út (1951-ig Kül-

ső Andrássy út) – Szuglói körvasútsor 

közötti keskeny sávban bérházakat 

és az állami tehervállalás enyhítésére 

OTP-öröklakásokat is építtet. 

Nívódíjas toronyház

A Kacsóh Pongrác úti lakótelep megter-

vezését a Budapesti Városépítési Terve-

ző Vállalat végezte. A terület beépítési 

tervét Mester Ákos, míg a házterveket 

Ágoston Miklós, Tarján László, Kökény 

Ágnes és Pomsár János készítette. 

1968-ban a lakótelep 17 szintes, 42. jelű 

toronyépülete elnyerte az építésügyi és 

városfejlesztési miniszter építészeti ní-

vódíját. A kitüntetést olyan létesítmény 

kaphatta, amely tükrözte a tervező és  

a kivitelező műszaki színvonalát, illet-

ve együttműködésük eredményességét.  

Az elismerésre csak olyan épület pályáz-

hatott, amely legalább fél éve használat-

ban állt, és bizonyította alkalmasságát.

A távfűtéses, zömében kétszobás laká-

sokkal rendelkező negyed építése két 

ütemben valósult meg. A Rákos-patakig 

terjedő belső része 1963–1968 között, 

míg a folytatólagos külső része 1972-ig 

épült fel. 

A terület beépítése alkalmazkodott  

a hely jellegéhez. A keskeny sáv miatt  

a házak többsége négyemeletes lett. 

Ezek blokkos szerkezetű, alagútzsalus 

technológiával épültek. Az Amerikai út-

nál, illetve a Nagy Lajos király útja és a 

Körvasútsor között viszont kilenc-, illet-

ve 10 emeletes pontházakat is emeltek. 

Az Írottkő parkban pedig kétemeletes 

kockaházak létesültek. 

A mintegy 3100 otthonos lakótelep kivi-

telezője az ÉM 42. és 43. számú Állami 

Építőipari Vállalat volt.

A Kacsóh Pongrác úti lakótelephez 

100 000 m2-es füvesített parkot építet-

tek. Ez ötmillió, míg az öntözőhálózat 

kivitelezése egymillió forintba került. 

Technológiai hiba

Az átadási határidők csúszása és a ki-

vitelezés minősége rengeteg problémát 

okozott. A gondokról a korabeli sajtó is 

beszámolt. A Népszava 1966. május 11-

én közölt riportot, amelyben megszólalt 

Paulov István, a XIV. kerületi tanács vég-

rehajtó bizottságának elnöke is.  „Kerü-

letünkben az ÉM 42-es és 43-as vállalata 

dolgozik, munkájukkal sem mennyiségi, 

sem minőségi tekintetben nem vagyunk 

elégedettek” – fogalmazott a városveze-

tő, hozzátéve: a házak átadása már egy 

éve csúszik, a minőségi hibák miatt pe-

dig több épület átvételét megtagadták.

A cikkből az is kiderült, hogy a legtöbb 

lakásban a ragasztott parketta néhány 

hét alatt feljött, a nyílászárók nem zár-

tak, a műanyag kilincsek letörtek, a für-

dőszobákban, illetve konyhákban foly-

tak a csapok, csepegtek a radiátorok, és 

több helyen beázás mutatkozott a rossz 

szigetelés következtében. 

A fentiek azonban csak „kisebb” prob-

lémának számítottak a Külső Kacsóh 

Pongrác úti kilencemeletes öröklakások 

kivitelezési hibáihoz képest, amelyek-

nek a híre az egész országot bejárta. 

Ezek építésének a lebonyolítását az OTP 

a Fővárosi Építőipari Beruházási Válla-

latra bízta. Az épületek tervezője a Bu-

dapesti Városépítési Tervező Vállalat, 

kivitelezője pedig a Budapesti Lakás- 

építési Vállalat volt. 

Az építkezés 1968 szeptemberében kez-

dődött meg. A házakat öntött kohóhab-

salak-betonból készítették, úgynevezett 

egyszemcsés öntött beton építéstechno-

lógiával. A műszaki átadás 1969 decem-

berében zajlott. Ennek során a kivitele-

ző szavatolta az épületek állékonyságát 

és minőségét. Nem sokkal később azon-

ban az összesen 51,6 millió forintos ér-

téket képező négy épület falain törések 

jelentek meg. 

A vizsgálatot végző Építéstudományi 

Intézet azt állapította meg, hogy a há-

zak szerkezeti falainak szilárdsága nem 

felel meg a követelményeknek, mert 

a kivitelező sorozatosan megszegte  

a technológiai előírásokat.  

Az épületeket egymillió forintos költ-

séggel megerősítették, de a hiba nem 

szűnt meg, újabb, összeomlással fenye-

gető faltörések keletkeztek. Ezek bizton-

ságos kijavításához a lakókat ki kellett 

költöztetni. A 236 családot átmenetileg 

az újpalotai és a Füredi utcai lakótelep 

bérlakásaiban helyezték el.  Az ügyben 

büntetőeljárás indult, amelyben szokat-

lan módon az építésügyi miniszter kér-

te a tettesek felelősségre vonását.

Az ítélet

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 1971 

márciusában kezdte a sok tekintetben 

különös bűnper tárgyalását. A Magyar 

Nemzet beszámolója szerint az ügynek 

hét vádlottja volt, közülük négyen ko-

rábban kiváló munkájukért különböző 

kitüntetésekben részesültek.  

A perben dr. Völgyesi Miklós tanácsa 

1972. június 29-én hirdetett ítéletet.  

A bíróság valamennyi vádlottat bűnös-

nek találta gazdálkodással kapcsolatos 

gondatlan kötelességteljesítés vétségé-

ben. Horváth Árpád volt főmérnököt 

40 ezer, Kosztrián János volt termelé-

si osztályvezetőt pedig 10 ezer forint 

pénzbüntetéssel sújtották. Sipos Sándor 

főépítésvezetőt egy év és hat hónap, 

míg Huszár László építésvezetőt két év 

szabadságvesztésre ítélték. Mindkettő-

jük büntetését öt év próbaidőre felfüg-

gesztették. 

A szerkezetek öntését irányító Csabai 

József művezető egy év és két hónap, 

Bollóg Pál művezető egy év és nyolc 

hónap, Zeke Bálint művezető pedig hat 

hónap börtönbüntetést kapott. 

Papp Dezső

A Kacsóh Pongrác úti lakótelep története
A fővárosi lakáshiány enyhítésére az Amerikai út – Ungvár utca – Kacsóh Pongrác út – Szuglói körvasútsor közötti keskeny sávban 1965–1972 között 

épült fel a Kacsóh Pongrác úti lakótelep. A területen többségében négyemeletes házak épültek, de itt emelték Zugló egyik legmagasabb létesítmé-

nyét is, amely 1968-ban építészeti nívódíjat kapott. Az elismerés ellenére a lakóházak többségénél súlyos problémát okozott a kivitelezés minősége. 

Négy épületnek még az alapját és a falait is meg kellett erősíteni a szakszerűtlen munkavégzés miatt, ezért hét személy ellen vádat is emeltek.  
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Az ördög nem alszik, gondolta 

Macsek Tibor, amikor felesé-

gével együtt elhatározták, hogy 

régi lakásriasztójukat korsze-

rűbbre cserélik a Lipótvár ut-

cai kertes házukban. Bár zuglói 

otthonuk környékéről mostaná-

ban nemigen hallottak hírt be-

törésről, úgy döntöttek, követik 

fiúk példáját, aki Fogarasi úti 

társasházi lakásában már ré-

gebben élt a kerület polgárai és 

intézményei számára nyitva álló 

havidíjmentes távfelügyelet le-

hetőségével. 

Az előrelátó nyugdíjas házaspár ingat-

lanába a Zuglói Közbiztonsági non-

profit Kft. szakemberei február végén 

szerelték be a helyi riasztó központot, 

a háziak legnagyobb megelégedésére. 

Közben megkapták az eszközök keze-

léséhez, működtetéséhez szükséges 

szakmai tanácsokat is. Hamarosan el-

utazunk, nyugodtabb az ember, ha tá-

vollétében biztonságban tudja a lakását 

– összegezte véleményét új szerzemé-

nyéről Macsek Tibor.

A ZKNP által üzemeltetett vagyonvé-

delmi távfelügyeleti rendszernek jelen-

leg közel kétezer zuglói ügyfele van. 

A Laky Adolf utcai Zuglói Rendészeti 

Központban üzemeltett távfelügyele-

ti központba beérkező jelekre a ZKNP 

munkatársai a szakmai előírásoknak 

megfelelően reagálnak, és ehhez mér-

ten teszik meg az adott helyzetben 

szükséges intézkedéseket. 

A lakásban felszerelt eszközt a lakás tu-

lajdonosa a csak az általa és családtag-

jai által ismert négyjegyű kódszám be-

ütésével élesítheti, illetve kapcsolhatja 

ki. Élesített állapotban az érzékelők az 

ajtó nyitását, a lakásban történt moz-

gást azonnal jelzik a diszpécsernek, aki 

– a szituációnak megfelelően – értesíti  

a tulajdonost vagy megbízottját, illetve 

a rendőrséget. Ha a jelzésekből bűn-

cselekmény gyanúja is kikövetkeztet-

hető, akkor vagy rendőr és rendész, 

vagy rendész és a ZKNP munkatársá-

ból álló járőrpáros vonul ki a helyszínre.

A távfelügyeleti szolgáltatás havidíj-

mentes. Az ügyfelet csak a tulajdoná-

ban maradó eszköz ára és az egyszeri 

szerződéskötési díj terheli. Az érdek-

lődők a távfelügyeleti rendszer szol-

gáltatásairól a www.zknp.hu honlapon 

tájékozódhatnak, bővebb felvilágo-

sítást a +36 70  524 3693-es telefon-

számon, vagy a biztonsagtechnika@

zknp.hu email címen kérhetnek.  (X)

Egyre többen igénylik a havidíjmentes távfelügyeletet

Hirdetés
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Az önkormányzat és a Magyar Mező-

gazdasági Múzeum által szervezett 

programon 300 nagycsoportos tojás-

keresés közben, játékosan ismerke-

dett a húsvéttal, a népszokásokkal. 

A csaknem egyórás program végén 

a gyerekek képeslapot is készítettek. 

Húsvét előtt egy héttel, virágvasárnap 

kezdetét vette a nagyhét: a nagycsü-

törtöki esti misén az utolsó vacsorát 

elevenítették fel. Jézus halálának em-

léknapján, nagypénteken pedig nem 

tartottak szentmisét. Nagyszombaton  

a Bosnyák téri templomban is vigíliával 

(tűzszentelés, igeliturgia, vízszentelés, 

áldozati liturgia) kezdődött az ünnep. 

Ezt követte a feltámadási körmenet, 

amelyet idén a rossz idő miatt jelké-

pesen, a templomban tartottak meg.  

A hagyományos szertartások mellett 

idén sem feledkeztek meg a kicsikről: a 

húsvétvasárnapi mise és 

az ételszentelés után 

minden gye-

rek kapott 

csokitojást.

Potos Rita

Húsvéti hagyományok és meglepetések
Jézus feltámadásának ünnepére negyven nappal húsvét előtt – hamvazószerdán –, a nagyböjttel kezdődött a készülődés, nagyszombaton pedig  

a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-plébániatemplomban az esti vigíliaszertartáson vettek részt a hívők. A gyerekek a nagyhéten múzeumpedagógiai 

napokon ismerkedhettek meg a hagyománnyal és a húsvéti népszokásokkal.   

Húsvéti körkép
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS E/2018

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listá-
ja megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos olda-
lon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 
valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATOT HIRDET

ZUGLÓBAN HITÉLETI TEVÉKENYSÉGET KIFEJTŐ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja: 
Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének, egyházi 
épületek fenntartási és felújítási valamint média-kommunikációs költségeinek 
támogatásához.

Pályázók köre:
Azok a kerületi hitéleti tevékenységet kifejtő, az Országgyűlés által a 2011. évi 
CCVI. és a 2012. évi VII. tv. által elismert egyházak és egyházi jogi személyek, 
amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapsza-
bályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) rendelkez-
nek (a továbbiakban: kerületi egyházak), továbbá
• pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és 

dokumentálhatóan működnek;
• alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
• a zuglói lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.

Egyéb jogosultsági feltételek:
a pályázó szervezet (nek):
• közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek eleget tesz, és az 
ott megjelölt nyilatkozatot a pályázati eljárás során benyújtja;

• a múlt évi támogatásról a támogatási szerződésben rögzített feltételek-
nek megfelelően és határidőre elszámolt;

• nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása;
• sem lejárt hatályú vagy lejárt esedékességű köztartozása.

Azok a pályázók, akik a támogatási szerződésben meghatározott hatá-
ridőre nem számolnak el, valamint a pályázati elszámoláskor felmerülő 
hiánypótlást nem teljesítik, vagy határidőn túl teljesítik, 3 évig az Önkor-
mányzat által kiírt pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek: 
(egy pályázaton belül több tevékenység is megjelölhető)
a) Felújítás (a pályázatban bemutatandó a felújítási és beruházási célok meg-
jelölése az elvégzendő beruházások ismertetése és a megpályázott összeg 
felhasználásának terve)
b) Működési kiadás (a pályázatban bemutatandó működési költségek cél 
szerint felhasználása és a megpályázott összeg felhasználásának terve)
c) Kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázatban 
bemutatandó a pályázati programmal kapcsolatos valamennyi média-kom-
munikációs költség és a megpályázott összeg felhasználásának terve)

Pályázni kizárólag a költségvetési tervezetben meghatározott költsé-
gekre lehet.

Rendelkezésre álló forrás, megvalósítási időszak:
A pályázatok támogatási keretösszege 10.000.000 Ft. A támogatási ösz-
szeg a 2018. január 1. és 2018. december 31. között keletkezett és kiegyen-
lített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használható fel. 
A támogatás elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 
30. nap, de legkésőbb 2018. január 31.
Amennyiben a megpályázott program önrészt igényel, mértékének fel-
tüntetése szükséges. 

Támogatási alapelvek:
Jelen pályázati felhívás kizárólag a megjelölt támogatható tevékenységek 
körébe tartozó költségek finanszírozására fordítható. A támogatható tevé-
kenységek körén belül elszámolható költségeken kívül más költségre nem 
használható fel, így különösen:
programok szervezésével, megvalósításával kapcsolatos költségekre (egyhá-
zi célú civil szervezetek programjait a C/2017 felhívás támogatja)
A pályázaton elnyert támogatás továbbtámogatásra nem használható fel, 
csak közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
finanszírozása során keletkezett, a pályázó szervezet nevére szóló számlák 
vagy számlahelyettesítő bizonylatok kiegyenlítésére.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap és költségvetés-tervezet ki-
töltésével és meghatározott mellékleteivel együtt lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendelke-
zésre. Az űrlapok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu hon-
lapról.
A pályázati űrlap nélkül beküldött és hiánypótlást követően is formailag hi-
bás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázó a 
pályázati űrlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példányban zárt boríték-
ban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai 
úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Melinda civilkoordinátornak 
címezve megküldheti.
A borítékra kérjük ráírni: „Egyházi pályázat E/2018”

Pályázat benyújtásának határideje:
postán benyújtva: legkésőbb 2018. április 27. (péntek) (bélyegző napja)
személyesen benyújtva: 2018. április 27. (péntek) Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat 
fogadjuk be.
A határidőn túl érkezett és boríték nélkül beküldött pályázatok értékelés 
nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:
a) költségvetés-tervezet (1. sz. melléklet), melynek elválaszthatatlan részét 
képezi felújítási munkák esetén a tervezői költségbecslés vagy kivitelezői 
árajánlat;
b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet);
c) átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet);
d) ÁFA nyilatkozat (4. sz. melléklet)
Az adatlap, a költségvetés és a mellékletek formátuma nem változtat-
ható meg!

Pályázat kezelése:
A pályázatokat az önkormányzat iktatja és archiválja. Az önkormányzat a 
nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szer-
vezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. A benyújtott, de támogatást 
nem nyert pályázatokat az önkormányzat nem küldi vissza.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a csatolandó dokumentumok tekinteté-
ben hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat a határidőre benyújtott do-
kumentumok szerint kerül elbírálásra!

Pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság dönt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek 
nevét és az elnyert összeg nagyságát a Zuglói Lapok aktuális számában, az 
Önkormányzat hivatalos honlapján – www.zuglo.hu - valamint hirdetőtábláján 
is közzéteszi.

Kiegészítő információ:
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely 
feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormány-
zat csak bankszámlára utalással teljesít.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, a pályázati adatlapon mega-
dott e-mail címen keresztül, annak hiányában postai úton  - tértivevényes 
levél  - történik.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon 
illetve a molnar.melinda@zuglo.hu  címen kérhető. 

Budapest, 2018. április 

                                                               Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zugló  Önkormányzata Képviselő-testületének

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága

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, gaz-

daságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

tatása.
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 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 részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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 határideje: 2018. április 10.
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.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatai:
• hagyatéki eljárások lefolytatása.
Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, ter-

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgaz-
dasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga.

• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• vagyonnyilatkozat tétel.

Előnyt jelent: 
• közigazgatási szakvizsga • 1 év hatósági területen szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• problémamegoldás
• kommunikáció
• megbízhatóság

• stressz kezelés
• konfliktus kezelés

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók..
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon 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: ,,hagyatéki ügyintéző pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czakó Attila Osztályvezető nyújt a 872-9313-es telefonszámon..

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
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17–21 óra között az iskola művésze-

ti műhelyeiben, illetve az aulában,  

a tornateremben, az ebédlőben, de még  

a pincében is a távol-keleti ország kultú-

rája elevenedett meg. Az egyik teremben 

például Lóránt Attila, a National Geogra-

phic fotósa tartott vetítéses előadást indiai  

útjáról, míg a lépcsőfeljáróban Kon-

koly-Thege György, a híres utazó fotós 

munkáit lehetett megtekinteni. De a gye-

rekek – és a szülők – körében nagyon 

népszerű volt az indiai ruhaviseletek 

kipróbálása, az indiai teaház, illetve a 

sötétedés után a tornaterem falán lát-

ható fényfestés is. Emellett a diákok az 

indiai művészetekbe is belekóstolhattak, 

így mandalás agyagtálat, indiai karkötőt 

készíthettek, valamint a textilre való szi-

tázást is kipróbálhatták. Az indiai prog-

ramok hitelességét az Indiai–Magyar 

Baráti Társaság és a hazánkban működő 

Indiai Kulturális Központ biztosította. 

Nekik köszönhetően egy 

tánc- és egy tabla- (indiai 

dob) művész is fellépett  

a tornateremben.            

 Az oldalt összeállította: Riersch Tamás 

Varázslatos India a Munkácsyban
Másodszor csatlakozott a zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Művészetek Éjszakája programsorozathoz, 

és ennek apropójából másodszor alakult át egzotikus világgá a Csáktornya parki intézmény. A tavalyi dél-amerikai és amazóniai indiánhangu-

latot követően idén március 23-án a varázslatos Indiával ismerkedhettek meg a szülők és a gyerekek.

A zuglói Liszt Ferenc Általános 

Iskola története során már nem 

először lépett fel a Zeneakadé-

mia nemzetközi hírű koncert-

termében, ám a március 25-i 

koncert minden eddiginél kü-

lönlegesebb volt. A Hermina úti 

intézmény ugyanis idén ünnepli 

emelt szintű ének-zene oktatá-

sának ötvenedik évfordulóját, 

mely jubileumot a zeneakadé-

miai koncert tett igazán teljessé.

A jubileumi hangverseny védnöke  

a Liszt Ferenc- és Prima Primissima dí-

jas karmester, Záborszky Kálmán volt, 

a koncerten pedig az iskola valamennyi 

kórusa – a Campanella Kicsinyek Kóru-

sa, az Erdőzsongás Kiskórus, a Liszt Fe-

renc Gyermekkar és az Öregdiák Kórus 

és Szimfonikus Zenekar is – fellépett.

– A zenetagozat a Dózsa György úti ál-

talános iskolából költözött át az egykori 

Május 1. útra, a mai iskolaépületünk-

be – mondta Farkas Klára igazgatónő.  

– Az ének-zene profil elindításában ki-

emelkedő szerepe volt két karizmati-

kus egyéniségnek: Fazekas Pálné, Mara 

néninek, aki az alsó tagozatos tanu-

lókból létrehozta a Kicsinyek Kórusát,  

és Örkényi Albertné, Erzsike néninek, 

aki a Dózsa György útról a felsős osztá-

lyokkal együtt jött át a felső tagozatos 

kórus karnagyaként. 1968-ban hivata-

losan is ének-zene tagozatos általános 

iskola lettünk. Intézményünkben taní-

tott még Igó Lenke, Szabó Sipos Máté és 

Blazsek Andrea is.

A zuglói iskola 1987-ben vette fel  

a Liszt Ferenc Társaság támogatásával 

a nagy zeneszerző, Liszt Ferenc nevét.  

A kórusaik pedig az elmúlt évtizedekben 

többek között Delfoiban, egy egyházzenei 

fesztiválon, egy gyermekkari cserekon-

certen Pozsonyban, kórusfesztiválokon 

Belgiumban, Frankfurtban, Halléban 

szerepelhettek, felléphettek a dániai 

Legolandben, Drachtenben, Koppenhá-

gában és Olaszországban is. Többször 

meglátogatták Liszt Ferenc szülőházát az 

ausztriai Doborjánban, illetve tiszteletü-

ket tették sírjánál Bayreuthban. Ezeknek  

a szerepléseknek nagy része Konorót 

Gáborné, Teca néni nevéhez fűződik.

A Liszt Ferenc Általános Iskola napja-

inkban is méltóképpen folytatja a ha-

gyományokat. Az alsó tagozaton két 

párhuzamos zenei osztály van. 2010-től 

a nagy érdeklődésre való tekintettel két 

kicsinyek kórusa működik, a Campanella 

Kicsinyek Kórusa és az Erdőzsongás Kis-

kórus, amelyekben 2., 3. és 4. osztályos 

gyermekek énekelnek. Alapító karnagya-

ik dr. Ruzsásné Sebestyén Emília és Frim-

mel Zsófia. Mindkettő arany minősítésű 

kiskórus. A Liszt Ferenc Gyermekkarban 

az 5–8. osztályos tanulók énekelnek. A kó-

rus munkáját immár huszonkét éve Ko-

vács Katalin irányítja. A kórus 2012-ben 

a fővárosi Éneklő Ifjúság 

minősítő hangversenyen 

„Év kórusa” arany minő-

sítést szerzett.            

Átdalolt ötven év

Kultúra
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A legtöbben még mindig rángatózó, 

habzó szájú ember képét látják ma-

guk előtt, ha szóba kerül az epilep-

szia, pedig vannak rohamok, amelyek 

kifejezetten enyhék. Előfordul, hogy  

a betegek néhány másodpercig üresen 

néznek valamerre, vagy ráng az ujjuk, 

esetleg zsibbadás fut rajtuk végig. Óri-

ási az információhiány és számos elő-

ítélet él az epilepsziásokkal kapcsolat-

ban, éppen ezért az érintettek kevesen 

vállalják fel nyíltan a betegségüket.  

Az ismeretek hiánya, s mert Magyaror-

szágon csaknem 150 ezer embert érint 

a betegség, a „lila napon” megpróbál-

ják megszüntetni a még ma is erős elő-

ítéleteket, amelyek miatt az epilepsziá-

sok kirekesztve érzik magukat.

– A leggyakoribb tévhit, hogy a roham 

közben be kell nyúlni a szájukba, hogy 

ne nyeljék le a nyelvüket. Arra kell na-

gyon odafigyelni, hogy párnát vagy ru-

hát tegyünk a beteg feje alá, és távolítsuk 

el a környezetéből az asztalokat, a széke-

ket, a virágcserepeket, mert azokba bele- 

rúgva, azokat összetörve kárt tehetnek 

magukban. Nem kell megállítani a roha-

mot, hanem ha annak vége, az eszméle-

tét vesztett embert stabil oldalfekvésbe 

kell fektetni, továbbá ha magához tért és 

kéri, mentőt hívni – magyarázta Mészá-

ros László, az alapítvány alapítója, aki 

azt is kifejtette, az epilepsziások ugyan-

úgy dolgozhatnak, mint mások, csupán 

olyan munkakört nem tölthetnek be, 

ahol roham közben veszélyeztetik ma-

gukat vagy társaikat. 

Az előadás utáni interaktív kiállításon 

színes, az idegrendszert ingerlő képeket, 

ismert, a betegséggel élő ismert embe-

rek (Lewis Carroll, Elton John, Lil Way-

ne, Jason Snelling, Vincent van Gogh, 

Hugo Weaving, Fjodor Mihajlovics Dosz-

tojevszkij) gondolatait, epilepsziások 

első roham utáni érzéseit olvashatták  

a látogatók, képkirakózhattak, és egy 

speciális szimulációs dobozban azt is 

megmutatták a szervezők, hogy mit él-

nek át a betegek a nagy roham alatt. 

Potos Rita

Zuglóban indította útjára Ne görcsölj! elnevezésű kampányát a Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány. A szervezet munkatársai előadással és inter-

aktív kiállítással készültek március 26-án a Zuglói Civil Házban. A „lila napon” (az epilepszia tudatosságának nemzetközi napja) egy szimulációs 

dobozban azt is megtapasztalhatták az érdeklődők, hogy mit él át egy beteg a nagy rohama alatt. 

Még mindig szégyellik betegségüket az epilepsziások 

Gyertek el és tervezzünk együtt!   
Tegyünk közösen a felelős kutyatartásért!

Minden kutyafuttatónak 

saját házirendet!

A PROGRAMSOROZAT 
KÖVETKEZŐ  
ÁLLOMÁSAI:

2018. április 10. kedd,  17:30-19 óráig      Rákos-patak menti nyílt futtató, Gvadányi utca 13-15. között lévő szakaszon 
2018. április 17. kedd,  17:30-19 óráig      Kerepesi úti nyílt futtató,  a 78/g számmal szembeni  zöld sávban

FONTOS NEKED, HOGY HOL JÁTSZHAT A KUTYÁD?   
SZERETNÉL TENNI A LAKÓKÖZÖSSÉGEDÉRT?
 Folytatjuk a Szabó Rebeka alpolgármesterrel és az EB OVO Egyesülettel  

tavaly ősszel megkezdett kutyafuttató road-show-t! 
 Célunk, hogy a helyi közösségek véleményét meghallgatva és lehetőséget biztosítva  

a párbeszédre, felmérjük a kutyafuttatókkal kapcsolatos igényeket. 

PROGRAMOK:

futtatóval kapcsolatos 

fejlesztési igények 

felmérése

közösségi tervezés

kutyafuttató névadó

kutyás játékok

Gyere és mondd el, hogyan fejlesszük a 
futtatót, hova kerüljön új futtató,  

milyen szempontok kerüljenek be a 
házirendbe és hozd a kutyádat is! 

Egészség
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− A megalakulással az volt az elsődleges 

cél, hogy minél biztonságosabbá tegyék 

a kerület közlekedését.  A budapesten-

ten egyedülálló kezdeményezésnek 

számító munkacsoport megalakulása 

óta számos eredménnyel büszkélked-

het, melyek által biztonságosabbá vált 

a közlekedés Zuglóban. – A munkacso-

port egyik legfontosabb eredménye, 

hogy a baleset-megelőzés területén 

dolgozó szervezetek között szorosabb 

együttműködés alakult ki, aminek kö-

szönhetően évek, évtizedek óta fennálló 

zuglói közlekedésbiztonsági problémá-

kat tudtunk felszámolni – mondta Hajdu 

Flórián alpolgármester, a munkacsoport 

létrehozásának kezdeményezője.

Csak néhány példa az eredmények kö-

zül: a gyermekintézmények közelében, 

25 helyszínen a „kijelölt gyalogátkelő-

hely” jelzőtáblákat emelt fényvisszave-

rő képességű, különösen feltűnő sárga 

hátterűre (FLUO) cserélték. Jelenleg 

Zuglóban van a legtöbb FLUO hátte-

rű tábla a budapesti kerületek közül. 

Megoldódott többek között a Mogyo-

ródi út–Mexikói út kereszteződésének 

rendezése (amely ugyan átmeneti meg-

oldás, a végleges megoldás érdekében 

a főváros tehet lépéseket) és a Füredi 

úton, az IKEA áruház mögötti gyalo-

gátkelőhelyen a jelzőlámpás forgalo-

mirányítás kiépítése. Számos gyalogát-

kelőhely útburkolati jeleit felújították 

a kerületben, illetve több új gyalogát-

kelőhelyet is kialakítottak. Ahol pedig 

indokolt volt (Cinkotai út–Szugló utca 

sarok), ott elsőbbségadási táblákat he-

lyeztek ki. Ugyancsak a munkacsoport 

hatására korlátozott sebességű öveze-

teket alakítottak ki (most is folyamat-

ban van két ilyen övezet kialakítása).  

– A legfontosabb eredménynek azt tar-

tom, hogy az intézkedéseknek köszön-

hetően csökkentek a balesetek Zugló-

ban, amit a rendőrkapitányság éves 

statisztikái is alátámasztanak. Éppen 

ezért mindenképpen folytatni fogjuk 

ezt a programot, sőt, a munkacsoport 

az eddigi évi egyszeri alkalom helyett 

kétszer – tavasszal és ősszel is – összeül 

majd, hogy megvitassa az eredménye-

ket és a soron következő feladatokat.                        

 Riersch Tamás

Közbiztonság

Hatékony baleset-megelőzés

 Jó hír, hogy két dílert fogtak el a zuglói rendőrök. Az egyik férfi bizonyíthatóan 
december és március közepe között több alkalommal is ecstasytablettákat ér-
tékesített a kerületben. Méghozzá nem kis mennyiségben, alkalmanként ugyan-
is több száz darabot adott el a vevőjének. Az üzletet minden alkalommal egy 
Mályva utcai lakásban bonyolították le. A díler a kábítószereket darabonként 600 
és 650 forintos egységáron értékesítette. A zuglói rendőröknek azonban sikerült 
lecsapniuk rájuk. A dílernél tartott házkutatás során több száz kábítószergyanús 
tablettát, digitális mérleget, illetve nagy mennyiségű ismeretlen eredetű fehér port 
tartalmazó simítózáras nejlontasakot foglaltak le. A férfi ellen eljárás indult.
Ezzel az üggyel kapcsolatban kábítószer-kereskedelem gyanújával egy másik 
férfit is letartóztattak a kerületi rendőrök. A férfi szintén több alkalommal adott el 
nagyobb mennyiségben ecstasytablettákat Zuglóban. A nála tartott házkutatás is 
ezt igazolta, hisz a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, illetve azok csoma-
golására szolgáló tárgyakat, valamint nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. 

 Egy férfi, kihasználva egy pizzafutár figyelmetlenségét, a Pillangó utcában el-
tulajdonította az olasz tészta szállítására szolgáló autót. A pizzafutár siettében 
ugyanis az önindítóban felejtette a kulcsot, így a tolvajnak könnyű dolga volt.  
A futár azonban észrevette a lopást, és egy másik járművel azonnal a tolvaj után 
eredt. Menet közben értesítették a rendőröket, így közös erővel sikerült néhány 
sarokkal arrébb, a Fogarasi úton megállítaniuk a lopott járművet. A tolvajról az 
is kiderült, hogy az autót alkoholos befolyásoltság alatt vezette, így ellene több 
bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.

 A 75-ös trolibusz egyik vezetője szóváltásba keveredett egy utassal. A sofőr sze-
rint az utas ittas volt, és nem volt szállítható állapotban. Ezért felszólította, hogy száll-
jon le a troliról, aminek az utas nem tett eleget. Erre a vezető kiabálni kezdett vele, 
majd egy vasrúddal megfenyegette, végül pedig lábbal lelökte a férfit a járműről.  
A férfi az esés következtében nem sérült meg, a sofőr cselekedete azonban az uta-
sokban megbotránkozást keltett, ezért feljelentést tettek a kerületi kapitányságon.  
A sofőr ellen garázdaság bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.

Bűnügy

A Zuglói Közlekedésbiztonsági Munkacsoport 2015 májusában ala-

kult meg. A csoportot a Polgármesteri Hivatal, a XIV. Kerületi Rend- 

őrkapitányság, a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft., a Budapesti 

Közlekedési Központ és a Zuglói Önkormányzati Rendészet munka-

társai alkotják.

FIGYELEM!
TÁMOGATÁS 
DIÁKOKNAK

Nincs kedved. Nem érted. Unod. Nehéz. Eleged van.
Ugye jól jönne egy kis motiváció, biztatás? 

A zuglói önkormányzat mostantól havi 7000 
forinttal támogatja azokat a tanulókat, akik 

javítani tudnak jegyeiken. 
Pályázz, legyél te is azok között, akik a dicsőség mellett  

a pénzt is bezsebelik! 

A további részletek, feltételek és a tanulói támogatás  
kérelmezéséhez szükséges adatlap  

megtalálható a www.zuglo.hu honlapon.

JUTALOM A JOBB JEGYEKÉRT!

Információ: tamogatas@zuglo.hu
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LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást, 
laminált parketta lerakást, parkettajavítást, csiszolást, csem-
pézést, burkolást, kisebb munkákat is vállalok. Tel: 06-30-99-
07-423.

VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés, anód csere, HŰ-
TŐGÉP elektromos hiba javítás. Zuglói szerelő. Tel: 06-20-
461-9637.

VÍZ, FŰTÉS, SZANITER szerelést vállalok, minőséggel, 
gyorsan, garanciával. Hívjon bizalommal. Tel.: +36707010446

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

Fa-és műanyag redőny, reluxa, szalagfüggöny, roletta, 
napellenző, szúnyogháló készítése és javítása. Mrázik Csaba. 
Tel: 06-1-257-96-52,06-1-407-15-47, 06-30-632-22-16

TAVASZ VÉGI KÖLTÖZÉSSEL másfél szobás, 49nm2 es, 
5. emeleti, jó állapotban lévő lakás Zuglóban eladó. Irányár: 
19 millió Ft. Tel: 06-70-397-0353, Molnár. 

Ingatlant vásárolna? Eladna? Kérjen ingyenes konzultációt 
szakértőnktől! Sólyom Anikó. Tel: 06-20-421-14-63.

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

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt szaktanártól- 
Egyéni szintre szabott órák igényeseknek. Tel: +3620330-
2226. E-mail: colinaster@gmail.com

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szakszerű 
kezelése. TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is me-
gyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, 
javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai hara-
pásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Pető-
falvi, Ilosvai utca 25. 

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

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készítése, allergia-
mentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, Rá-
kospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormány-
zat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
álláshelyeket hirdet meg az alábbi munkakörökbe: Szociális 
gondozó ápoló, takarító. Önéletrajzokat azallas@bjhuman.
hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni a 413-3651-es telefonszá-
mon lehetséges.  

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ 
HÖLGY, kisebb nagyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 
06-30-294-22-27

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

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

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol színházak 
részére bútorokat, festményeket, órákat, ólomkristályokat, 
hangszereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, bőröndö-
ket, dísztárgyakat, hanglemezeket, könyveket, keleti tárgya-
kat, játékokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. 
Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-
27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FESTMÉ-
NYEIT 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@ne-
mesgaleria.hu

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

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

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjáradéki szer-
ződést kötne idős Hölggyel vagy Úrral. T.: 06-30-965-04-95

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

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

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, lépcső-
házak teljes körű takarítása. Reális áron. www.telekrende-
zes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

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

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, javítá-
sa. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 291-0081 
(19.00h-tól), 06-30-401-74-62

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

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna csere, 
lakásban és udvaron, kerti csapcsere ásással is. Csőfa-
gyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres keresése, ja-
vítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 06-30-914-35-88.

FODRÁSZ házhoz-kórházba ágyhoz is megy a 13.-14. 
kerületben. TEL: 06-70-267-43-07

LAPOSTETŐK hő-és csapadékvíz elleni szigetelése, bá-
dogos munkák kivitelezése, garanciával, referenciákkal. 
Kisebb javításokat is vállalunk. Tel:06-20-471-1870, 06-1-
273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK: homlokzafelújítást, 
festést, mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szigetelést és 
bádogozást. Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

MEGNYÍLT SZABÓSÁG, öltönyök varrása, alakítása, 
javítása. Kupa vezér út 9., 14. kerület. Érdeklődni: 06-20-
457-090.

Csinosítaná otthonát? Szobafestést-mázolást-tapétátá-
zást, villanyszerelést vállalunk. Tel: 06-1-2205731, 06-20-
99-46-279. 

Társasházkezelés! Szeretne egy jó közös képviselőt? 
Kérjen ajánlatot! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94, 06-1-
200-49-72.

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség
Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üve-
gezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befoga-
dására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-
9777-150

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 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) 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszo-
lás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciá-
val. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

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

Ezermester lakásszerviz! Falfúrás, bútorszerelés, vízszere-
lés, villanyszerelés, mindennemű szerelés, javítás! Lakáskar-
bantartás! 06-30-960-4525, www.999mester.hu

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zár-
nyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, készí-
tése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK 
BEKÖTÉSE, szerelt kémény építés szakvélemény 

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSSZOLGÁ-
LAT! 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

Lakásfelújítást generál kivitelezésben vállalunk 
víz-fűtés-gáz, villanyszerelés, festés, burkolás, 

kőműves munkálatok. 06-20-945-16-12, gekoge-
neral.hu, gekogeneral@gmail.com

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok. 10%-os hétvégi 

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

Amerikai magyar vásárol antik kis-és nagy-
méretű festményeket, portrékat, életképeket, 

Zsolnay- és ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. 
Tel: 06-20-229-7774. 

Email: jakabrobi2003@gmail.com

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Könyv

Állás

Oktatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások lefolyta-

tása, az eljárásokhoz kapcsolódóan előterjesztések elkészítése, ható-
sági ellenőrzések lefolytatása.

• Közútkezeléssel összefüggő feladatok ellátása.
• Útellenőri feladatok ellátása.

Pályázati feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szak-

macsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, 
földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés

• Magyar állampolgárság

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

folytatása.
•  „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett tapasztalat, illetve önkormányzati ha-

tósági ügyekben való jártasság.
• Mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy közlekedésmérnöki 

szakképzettség.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség
• kommunikációs készség írásban és szóban

• konfliktuskezelés
• szakmai ismeret.

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ápr 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: ,,műszaki ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető ad a 06-70/421-5725 telefonszámon..

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (LAKÁS OSZTÁLY)
munkakör betöltésére

Feladatok:
• A Lakás Osztály számlázási feladataihoz kapcsolódó adminiszt-

ráció ellátása.
• Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér-, közüzemi- illetve fűtés 

számláinak havi szintű karbantartása, kiküldés előtti felülvizsgálata.
• Adatrögzítés, adatellenőrzés, a számlázást érintő adatszolgáltatás 

az elektronikus nyilvántartási rendszerből, igazolások kiállítása.
• Az elidegenített lakásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés: 

egyösszegű végtörlesztés igazolások előkészítése, jelzálogjog és 
elidegenítési tilalom feloldásának előkészítése a végtörlesztett 
lakásingatlanok tekintetében.

Alkalmazási feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, 

közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
• A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, köz-
szolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika 
szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

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

folytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi 

szakképzettség
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeretek

• Hasonló területen és/vagy közigazgatásban szerzett legalább  
1 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• Precizitás, pontosság
• Megbízhatóság

• Elemzőkészség

Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezésein 
túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

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

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével. 
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportja részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pénzügyi ügyintéző (Lakás Osztály) pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36 1 872 9312-es telefonszámon..

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 
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A rendhagyó találkozás apropóját az 

adta, hogy a hajáról, bajuszáról és ener-

gikus pörgetéseiről ismert sportoló 

negyven évvel ezelőtt, 1978. március 

19-én nyert egyéni és páros Európa-baj-

noki címet a duisburgi asztalitenisz 

Európa-bajnokságon. Három nappal 

korábban pedig a Jónyer–Klampár–Ger-

gely trió a csapataranyat is begyűjtötte. 

Így az asztalitenisz-aranycsapat egyet-

len zuglói tagja pályafutása egyik leg-

nagyobb sikerét elérve három napon 

belül háromszoros Európa-bajnok lett.

– Annak a csapatnak mindegyik tagja 

zseni volt, de az egyéni Európa-baj-

noki cím egyedül nekem adatott meg 

hármunk közül – mondta az ünnepelt, 

aki azon a bizonyos Eb-döntőn éppen 

csapattársát, az egyéni világbajnok Jó-

nyer Istvánt győzte le. – Olyan volt az az 

Eb, mint egy magyar Tízek Bajnoksága.  

A nyolc közé jutásért Takács Jánost 

kellett legyőznöm, a negyeddöntőben 

kivételesen egy német következett, ám 

a döntőbe jutásért ismét magyar el-

lenfelem volt Kreisz Tibi személyében,  

a döntőben pedig Pista várt rám.

1978 Gergely Gábor nagy éve volt. Év ele-

jén Prágában megnyerte az európai Top 

12-t, majd jött a duisburgi Eb. Ugyaneb-

ben az évben klubcsapatával az orszá-

gos bajnokságot is megnyerte. Év végén 

pedig a válogatottal az Év csapata címet 

érdemelte ki, míg az Év sportolója válasz-

tásán a sportújságírók az abban az évben 

világbajnok Magyar Zoltán mögött a má-

sodik helyre rangsorolták.

– Nem vitás, hogy jó év volt, de én akkor 

is azt mondom, hogy a duisburgi Eb is 

csak egy fontos állomás volt a csapatvi-

lágbajnoki cím felé vezető úton. 

Az idén 65 esztendős Gergely Gábor ál-

tal említett csapatvilágbajnoki címre 

sem sokat kellett várni, egy évvel később 

ugyanis az észak-koreai Phenjanban  

a Jónyer–Klampár–Gergely trió pályafu-

tása csúcsára ért. Az utolsó világbajnoki 

címünk jubileuma jövőre lesz, amikor 

Gergelyék ismét reflektorfénybe kerül-

nek majd. Meg is érdemlik, hisz még ma 

is, ha pingpongsikerről akarunk beszél-

ni, csak őket tudjuk emlegetni.

– Hogy mikor lesz hozzánk hasonlóan 

sikeres generáció? Nem tudom, a sport-

ág is nagyon sokat változott, az ázsiai-

ak fölénye is nagyobb lett, és valami 

itthon sem stimmel. Én mindenesetre 

az akadémiámon mindent megteszek 

azért, hogy a jövő Gergelyeit, Jónyerjeit  

és Klampárjait felnevelhessem.

Gergely Gábor versenyzőként min-

dent megnyert, amit csak lehetett, Eu-

rópa-bajnoki címei mellett tagja volt 

az 1979-ben világbajnoki címet szerző  

magyar csapatnak, 1975-ben pedig Jó-

nyer Istvánnal párosban is világbajnok 

lett. Emellett a BVSC-Zugló csapatával 

számos bajnoki címet és egy BEK-győ-

zelmet ért el, ez utóbbit éppen a nagy 

rivális – Jónyert és Klampárt is soraiban 

tudó – Budapesti Spartacus ellen. Azóta 

sem volt ilyen kaliberű asztalitenisze-

zője Zuglónak.               Riersch Tamás

Háromszoros hurrá Gergely Gabinak
Az egyesület pingponglegendáját, Gergely Gábort köszöntötte a BVSC-Zugló ügyvezető elnöke, Szentpáli 

Gábor a zuglói klub asztalitenisz-szakosztályának vezetői, Herendi Iván és Lipovits Gyula társaságában.
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