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Egy napra amolyan miniállatkertté vál-

tozott a Pillangó park, az V. Sugárzoo 

Piknik alkalmából. A kutyák mellett 

ugyanis amerikai szalagos ölyvvel, afri-

kai uhuval, emuval, nyuszival, kacsák-

kal és kiscsirkékkel is találkozhattak 

azok, akik kilátogattak a parkba. A már 

hagyománnyá vált programon az ér-

deklődők megismerhetik a kedvtelésből 

tartott állatok valódi igényeit, tulajdon-

ságait, és azt, hogy a gazdáknak hogyan 

kell felelősséget vállalniuk kedvencü-

kért. A pikniken elhangzottak szerint  

a lelkiismeretességhez hozzátartozik az 

is, hogy mielőtt valaki úgy dönt, hogy 

kisállattartásra vállalkozik, végig kell 

gondolnia, mennyi ideje van, és egy-

általán: van-e ideje arra, hogy állatot 

tartson a lakásában. Az idei programon 

interaktív előadás volt a városi kutya-

etikettről és a futtatói tapasztalatokról.  

A piknik egyúttal kiváló lehetőséget 

nyújtott a kerületieknek egy egész napos 

családi kikapcsolódásra.          3. oldal

Családi piknik háziállatokkal

Több mint 800 diák végez idén a Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ 

tankerülete és a Budapesti Műszaki 

Szakképzési Centrum által működ-

tetett intézményekben. Az érettsé-

gi vizsgák május 7-én kezdődtek,  

és június 29-ig tartanak majd, az írás-

beli vizsgák pedig május 4. és má-

jus 28. között zajlanak.          7. oldal

Elballagtak a végzősök
Nyolcadikos korában jelentkezett ifjú 

polgárőrnek Elinbi Benjamin. Mint 

mondta, vidéki ismerőseitől hallott 

először a polgárőrségről. A kame-

runi apa és magyar anya gyerekét 

gyakran éri szóbeli atrocitás bőrszíne 

miatt, de azt mondja, bár dühítik a be-

szólások, ma már mégis higgadtan keze-

li az indokolatlan sértéseket.   13. oldal

Megvalósult vágy

Lapok

Online tiltakozás indult a Pillangó park 

már korábban, a környéken lakók bevo-

násával egyeztetett és véglegesített ter-

vei ellen, a fák és madarak védelmében. 

A petíció megfogalmazóihoz csatlako-

zott a CivilZugló Egyesület, amely la-

kossági fórumot is szervezett a parkba. 

A csaknem kétszáz érdeklődő részvéte-

lével lezajlott fórumon a polgármester 

ismét elmondta, hogy egyes fákat az ál-

lapotuk miatt kell kivágni, és nem azért, 

mert parkolót vagy bármi mást szeret-

nének a helyükre. Egyébként pedig 325 

fával pótolják a kivágottakat.  
5. oldal

Petíció után fórum



2 2018. május 17.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

A Mező-nap a Dr. Mező Ferenc 

szellemi olimpiai bajnokról el-

nevezett zuglói általános iskola 

legnagyobb ünnepe. Ezen az ese-

ményen a résztvevők nemcsak  

a névadóra emlékeznek, hanem 

az év folyamán legjobban teljesítő 

diákok és pedagógusok is elisme-

résben részesülnek.

A nagy létszámú iskolában a Mező-na-

pot május 15-én rendezték. Az esemé-

nyen részt vett többek között három 

olimpiai bajnok, Sákovicsné Dömölky 

Lídia, Gedó György és Martinek János. 

Az ünnepi műsort követően átadták 

az iskola elismeréseit, a Dr. Mező Fe-

renc-díjat, -jelvényt, -oklevelet, -em-

lékérmet és -tiszteletjelvényt, majd a 

díjazottak – pedagógusok, közalkal-

mazottak, szülők és diákok – az olim-

piai bajnokokkal közösen megkoszo-

rúzták az iskola aulájában elhelyezett  

Dr. Mező Ferenc-emléktáblát. 

Riersch Tamás    

A Varga Márton Kertészeti és 

Földmérési Szakgimnázium és 

Kollégium díszkertjében és mú-

zeumában tartottak helytörténeti 

sétát május 14-én.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely programján megjelenteknek az 

iskola növénygyűjteményét és japánkert-

jét Gódorné H. Zita szaktanár mutatta 

be. A kertlátogatás során az érdeklődők  

a növényritkaságokon túl egyebek mel-

lett megtekinthették a csak Magyarorszá-

gon előforduló szentendrei rózsát. Emel-

lett azt is megtudhatták, hogy a japánkert 

életutat ábrázol, a pünkösdi rózsa pe-

dig az egyik legrégebbi kultúrnövény. 

Fónod Attila múzeumvezető az iskola 

történetével ismertette meg a rendez-

vény résztvevőit. A pedagógus tájékozta-

tójából az is kiderült, hogy Varga Márton 

1925-ben hozta létre a Székesfővárosi 

Kertészképző Iskolát, amelyet két évtize-

den át irányított. A második világháború 

alatt a növényzet súlyos károkat szen-

vedett. Az intézményt fennállása óta 

többször átszervezték 

és átnevezték, de a fel-

adata mindig ugyanaz  

maradt.                         PD

Mező-nap

Helytörténeti séta a japánkertben

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

Korszerű 
kismamák

A születés hete alkalmából ingyenes előadá-

sokkal, tanácsadással készültek a Zuglói Baba-

hordozó Klub tagjai. A szervezők hordozóesz-

köz-próbával is segítették az érdeklődőket 

május 9-én a Dzsumánia Kreatív Játszóházban. 

– A korszerű csecsemőgondozással ismer-

tetjük meg a résztvevőket, azt szeretnénk, 

ha a szülők már nem vallanának elavult néze-

teket – mondta Mátyus Éva speciális hordo-

zási tanácsadó, a klub egyik szervezője. Mint 

fogalmazott, a szoptatás fontosságát, a vá-

laszkész gondoskodást, vagyis a baba igénye-

inek megfelelő gondozást helyezik előtérbe.  

– Ha testközelben van a kicsi, előbb érezzük 

a jelzéseit, szükségleteiket pedig akkor elé-

gítjük ki, amikor igénylik, nem hagyjuk őket 

sírni. A szoptatás nemcsak az etetést jelen-

ti, hanem nyugtat, altat, fájdalmat csillapít 

– magyarázta. Az egész napos programon  

a családdá válásról, az újszülött babák hordo-

zásáról és a kineziológiai szalagról is hallhat-

tak előadást a jelenlévők.               Potos Rita 

Táncfotó-kiállítás a ZIC-ben 

A Siker ritmusa címmel nyílt fotó-
kiállítás a Zuglói Ifjúsági Centrum 
(ZIC) Mini Galériájában a tánc vi-
lágnapja alkalmából.

A fotókiállítást Balogné Kalina Zsu-
zsanna, a ZIC tagintézmény-veze-
tője nyitotta meg, aki beszédében 
kiemelte: a tárlat célja, hogy a tánc 
világnapja alkalmából bemutassa 
Katona Szilvia táncpedagógus és 
tanítványai munkáját, valamint elért 
eredményeiket.

A tárlatnyitón az Alfa Dance cso-
port növendékei közül Penyó Jáz-
min, Újvári Zita, Nagy Csenge, Pál 
Júlia, Tompa Szófia, Érci Jázmin 
és Szirmai Lili, valamint Pál Sarolta 
énekes lépett fel.

A gyerekek tánctréningjeit, versenye-
it és Katona Szilvia versenyzőmúlt-
ját felelevenítő kiállítás június 30-ig  
tekinthető meg a ZIC-ben.        PaD
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A már hagyománnyá vált program-

nak két célja van: az egyik, hogy az 

emberek megismerjék a kedvtelésből 

tartott állatotok valódi igényeit, tu-

lajdonságait, felelősséget vállaljanak 

kedvenceikért, a másik, hogy a kerü-

letben élőknek családi kikapcsolódást 

nyújtsanak a parkban. Szabó Rebeka 

alpolgármester, a piknik fővédnöke kö-

szöntőjében arra biztatott mindenkit, 

hogy menhelyről fogadjanak örökbe 

állatokat, ha pedig mindenképpen ra-

gaszkodnak ahhoz, hogy tenyésztőtől 

vásárolják meg azokat, akkor megbíz-

ható, leinformálható helyet keressenek. 

A kutyafuttatók közösségi tervezésével 

kapcsolatban elmondta, a tavaly ősszel 

elindított program keretein belül az 

EB OVO Egyesülettel együtt végigjárják  

a kerület kutyafuttatóit. – Felmérjük az 

állattartók igényeit, de várjuk azokat 

is, akiknek nincs kutyájuk, hiszen a bé-

kés együttélésre törekszünk – fogalma-

zott az alpolgármester, aki hozzátette:  

a tervek szerint ősszel kerül a képvise-

lő-testület elé az az előterjesztés, amely 

a futtatókkal kapcsolatos változtatások 

javaslatait tartalmazza. Egy ingyenes 

kiadványt, kisokost is szeretnének, 

amelyben minden fontos, kutyákkal 

kapcsolatos információt összegyűjte-

nek. Az alpolgármester a Pillangó park 

felújításáról is beszélt, a témával kap-

csolatban egész nap kérdezhettek tőle 

a résztvevők. Hiábavalónak bizonyult  

a többszöri lakossági egyeztetés, miután 

sokan a kész tervek láttán jelezték, hogy 

elégedetlenek a futtatók miatt. Csonka 

Berta, az EB OVO Egyesület elnöke azt 

kérte a gazdiktól, hogy csatlakozzanak 

a Pillangó parki kutyások csoportjához, 

közösségként egyeztessenek. – Koráb-

ban a felmérésekből az derült ki, hogy 

sokan szeretnének zárt futtatót, de töb-

ben megijedtek, hogy megszűnik majd 

a szabad kutyázás. Azt szeretnénk, 

ha az is megmaradna – magyarázta. 

A programon interaktív előadást tar-

tott Baráth Ágnes, a Panelkutya Egye-

sület elnöke – a városi kutyaetikettről 

és a futtatói tapasztalatokról beszélge-

tett az érdeklődőkkel. – Az udvariasság, 

a tisztelet és a kommunikáció nagyon 

fontos. Mindenkinek ugyanolyan joga 

van használni a kutyafuttatót, ugyan-

akkor alkalmazkodni kell egymás-

hoz. Gyerekeket pedig ne engedjünk 

be, mert veszélyes. Az is egyértelmű, 

hogy nem mindenki szereti a kutyákat.  

Figyelnünk kell a szomszédok jelzé-

seire, a lift, a lépcsőház és a folyosó 

pedig nem az a terület, ahová a kutya 

piszkíthat. Sőt a kerítések töve sem az 

– foglalta össze az elnök, de kitért arra 

is, hogy a házi kedvenc kiválasztásánál 

mérlegelni kell, hogy mennyi időnk 

van foglalkozni a kutyussal. 

A kis és nagy testű, különböző faj-

tájú ebek mellett más állatokkal is 

találkozhattak, ismerkedhettek az 

érdeklődők. A gyerekek kiscsibék-

kel, kacsákkal, emukkal, nyuszikkal 

találkozhattak, a bátrabbak azonban 

karjukra vehették Dévát, a hibrid 

ölyvet (amerikai szalagos 

álölyv és vörösfarkú ölyv keresztező-

dése), és barátkozhattak egy afrikai 

uhuval, Szirával is. A kihívásra vá-

gyók pedig tombolaszelvényt kaptak, 

ha mind a 22 kiálló sátrát végigjárva, 

ott a feladatokat megoldva megsze-

rezték a pecséteket, 

de idén sem maradt el  

a kutyák trükkversenye 

és szépségversenye. 

 Potos Rita

A kutyák mellett amerikai szalagos ölyvvel, afrikai uhuval, emuval, nyuszival, kacsákkal és kiscsirkékkel  

is találkozhattak azok, akik május 13-án kilátogattak a Pillangó parkba. Az V. Sugárzoo Pikniken a felelős 

állattartás állt a középpontban. 

A lelkiismeretes állattartásra hívták fel a figyelmet
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-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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A széles körű közösségi tervezés, a kü-

lönböző médiafelületeken közzétett tá-

jékoztatók ellenére a lakosság ismeretei 

hiányosnak bizonyultak, sok téves infor-

máció keringett a parkfelújításról. Emi-

att indítottak online petíciót környékbeli 

lakók a fák kivágása ellen és a parkban 

fészkelő madarak élőhelyének megóvá-

sáért. A tiltakozáshoz csatlakozott a Civil- 

Zugló Egyesület is, amely végül lakossági 

fórumot szervezett a parkba. 

Az online petíciót elindító Balta Flóris  

a fórumon jelezte, hogy időközben meg-

ismerte a terveket, és sok szempontból 

megnyugtató választ kapott. A védett 

madarakkal kapcsolatosan Szabó Re-

beka alpolgármester elmondta: egyet-

len olyan fát sem vágnak ki, amelyen 

állatok fészkelnek. Karácsony Gergely 

polgármester közölte: egyes fákat az ál-

lapotuk miatt kell kivágni, és nem azért, 

mert parkolót vagy bármi mást szeret-

nének a helyükre. Egyébként 325 fával 

pótoljuk a kivágottakat – tette hozzá  

a polgármester, aki arra is rávilágított, 

hogy a térkő burkolatot a meglévő csa-

pások helyére szeretnék elhelyezni.

A fórumon jelenlévők sérelmezték, 

hogy a parkban sok a kábítószer-

használó és a hajléktalan. A lakosok 

ugyanakkor több padot és szemetest  

szeretnének. A gyepesítést viszont nem 

tartják jó ötletnek, úgy vélik, elég lenne, 

ha locsolnák a meglévő füves területet.

A park felújításával szemben indult til-

takozáshoz csatlakozó CivilZugló Egye-

sület elnöke, Várnai László képviselő 

arról beszélt, hogy az ott élők a lakóte-

lepi részek és a sportpályák felújítását 

is hiányolják, miközben néhányan azt 

is nehezményezik, hogy nem tudtak  

a lakossági egyeztetésekről.

Karácsony Gergely polgármester emlé-

keztetett, hogy az első közösségi terve-

zést 2016. április 5-én tartották, amelyet 

még hat követett, és online kérdőíven is 

kikérték a lakosság véleményét a terve-

zés előtt. Így a park megújításának ter-

ve hosszú és részletes egyeztetési folya-

mat részeként készült el. A hét lakossági 

egyeztetésen több százan vettek részt,  

a terv minden egyes eleme a fórumokon 

és a kérdőíves közvélemény-kutatáson 

beérkezett vélemények alapján készült 

el, a Zuglói Lapok pedig a tervezés idő-

szakában összesen 23 alkalommal írt  

a lakossági fórumokról és a tervekről – 

fűzte hozzá.

A programon részt vett Hajdu Flórián al-

polgármester, Czeglédi János önkormány-

zati képviselő, Jónás Zoltán főmérnök, 

Megyeri Szabolcs főkertész és Tóth Csaba,  

a kerület országgyűlési képviselője is.

A Pillangó park felújítá-

sa a tervek szerint 2019 

nyarára fejeződik be.      

ZL/PaD/pr

Újabb lakossági fórum a Pillangó parkról
A Pillangó park felújítása során az egyik legfontosabb szempont a terület közbiztonságának javítása, amiben az ott élők és a tervezők is egyetér-

tenek. A már korábban, a környéken lakók bevonásával egyeztetett és véglegesített tervek ellen ugyanakkor többen is tiltakozni kezdtek. A lakó-

telepen élők közül néhányan az épületek közti területek és a sportpályák felújítását is hiányolják, de voltak, akik azt nehezményezték, hogy nem 

tudtak az elmúlt két évben lezajlott lakossági egyeztetésekről.

A Városliget után a kerület má-
sodik legnagyobb közparkjának,  
a 6,5 hektáros Pillangó parknak  
a felújítását Karácsony Gergely 
polgármester kezdeményezte még 
2016-ban. Az 1962–1970 között 
épült, 1255 lakásos lakótelepet is 
magában foglaló, 1991-ig Varga 
Gyula András nevét viselő közterü-
letet létrehozása óta átfogóan nem 
fejlesztették. Ennek következtében 
a terület állapota leromlott, ami 
szükségessé tette a felújítását.

– A lakosság akkor kezdjen gyanakod-
ni, hogy egy fa kivágása mögött hátsó 
szándék áll, ha annak a helyén vala-
milyen objektum épül – fejtette ki Bar-
dóczi Sándor tájépítész. – Abban az 
esetben, ha a fa helyén zöldfelület ke-
letkezik, akkor a fa kivágásának szak-
mai indoka volt. Ezek közé tartozik  
a fasűrűség vagy éppen a növény nem 
megfelelő egészségi állapota – tette 
hozzá a szakember.

– A Pillangó parkot sokszor összeha-
sonlítják a Városligettel, pedig jelentős 
különbség van a kettő között. A Város-
liget egy tervezett közpark, míg a Pil-
langó parkot a lakótelep megépítése 
után mindenféle koncepció és szakmai 
irányítás nélkül, társadalmi munkában 
ültették be erdészeti facsemetékkel – 
magyarázta Megyeri Szabolcs, Zugló 
főkertésze, hozzáfűzve: ezért alakult ki 
ligetes, de a fák számára kedvezőtlen, 
túlságosan besűrűsödött környezet, 
ahol a növények egymást nyomják el. 
Annak érdekében, hogy bizonyos szép 
és értékes faegyedek megfelelően fej-
lődhessenek, egy szakemberekből álló 
csoport végzett vizsgálatot és döntöt-
te el, hogy mely fákat kell kivágni – je-
gyezte meg a főkertész. 

Vitás kérdés volt még  

a kutyafuttató helye is, 

amivel kapcsolatban a fó-

rumon az EB Ovo képvise-

letében részt vevő Cson-

ka Berta közölte, hogy  

a két zárt kutyafuttatóról 

is többször egyeztettek  

a Pillangó parkban élők-

kel, a végleges tervek  

a beérkezett vélemények 

alapján alakultak ki.
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– Mióta él Zuglóban?

– Kisebb megszakításokkal közel ötven 

éve. Az első öröklakásunk a Csáktornya 

parkban volt.

– Kitől tanult fényképezni?

– Nem volt tanárom, az öcsémtől kapott 

kisfilmes Zorkij 4 fényképezőgép hasz-

nálatával autodidakta módon sajátí-

tottam el a fényképezést. A tanulásban 

sokat segített, hogy középiskolásként 

gyakran forgattam neves hazai, illetve 

külföldi festők albumait, képzőművé-

szeti kiállításokat látogattam, és ezek-

ből már ráéreztem a képformálás, 

kompozíció, a vizuális megjelenítés esz-

tétikai szabályaira. 

– Mely képeivel aratta az első sikereit?

– Kollégáim biztatására 1968-ban el-

küldtem a képeimet a Békéscsabai 

Premfotó Kiállításra, ahol a Requiem 

című művemmel második díjat nyer-

tem. A nemzetközi sikert a Vágta, Mar-

cel Marceau és a Kertész keze című ké-

peim hozták meg, amelyek bejárták az 

egész világot.

– Milyen területekre szakosodott?

– Kezdetben mindent lefényképeztem, 

aztán végül a tánc, az emberi test és  

a természet témáira koncentráltam. 

– Önt a világítás mesterének tartják, 

ki volt a tanítója?

– Nem volt mesterem, a táncelőadások 

előtti világításpróbákon ismertem meg 

a fények, illetve a derítés hatásait. 

– Tevékenységében kiemelkedő he-

lyet foglal el a tanítás.

– Oktatni, tanítani az Orwo-Pentacon 

Nemzetközi Fotópályázaton elért sike-

rem után kezdtem. Először fotóklubok-

ban tartottam előadásokat, majd 1984-

től hazai és külföldi érdeklődőknek 

vezettem alkotótábort. A hallgatóságom 

híremet vitte a világban és több hazai, 

illetve külföldi művészeti iskolába hív-

tak előadónak. 

– Hogyan született az emblematikus-

sá vált „ÚjraKépek” sorozata?

– A válásom idején nejlonzsákokban 

több tízezer filmtekercset vittem le  

a pincébe, amelyet elöntött a víz. Mielőtt 

kidobtam volna a tönkrement filmje-

imet, jó néhány kockát megnéztem,  

és ekkor megdöbbenéssel tapasztaltam, 

hogy a víznek és a penészgombáknak 

sikerült elvégezni mindazt a vizuális 

„roncsolást”, modern képformálást, 

amit évekig tartó kísérletezéssel sem 

tudtam elérni. Most végre sikerült! Ezek 

válogatásából állt össze az „ÚjraKépek” 

című kiállításom anyaga.

– Mikor lett sajtófotós?

– 1978-ban, még a csúcson befejeztem 

táncospályafutásomat, és a Lobogó 

című hetilapnál helyezkedtem el mint 

fotóriporter. Kitűnő újságírók társasá-

gában, velük együtt dolgozva tanultam 

meg a csapatmunkát, a sajtófotó lénye-

gét, amit később több hazai és külföldi 

lap megbízásából – a művészi munkám 

mellett – jól kamatoztattam. A fényké-

pezés mellett megtanultam írni, képri-

portjaim és könyveim szövegét már sa-

ját nevemmel jegyzem. 

Papp Dezső  

A kerület világhírű fotóművésze
A közelmúltban ünnepelte a világhírű zuglói fotóművész, Eifert János a 75. születésnapját. A ma is aktív 

művész a Honvéd Együttes táncosaként kezdett fotózni. 40 országban 231 önálló kiállítása volt, kétezernél 

több csoportos kiállításon szerepelt világszerte, több száz díjat, nagydíjat, különdíjat, diplomát érdemelt ki 

képeivel. Az elmúlt másfél évben pedig egyfajta világrekordot állított fel, a különböző nemzetközi pályáza-

tokon 1556 elfogadást és 131 díjat nyert.

Interjú  



7Zuglói Lapok     2018. május 17.    

Május 4-én 10 órakor a Szent Istvánban 

és a Petrikben, 12 órakor a Telekiben, 

16.15-kor pedig a Radnótiban kezdőd-

tek az ünnepségek, ami jelentős torló-

dást okozott a környéken. Zuglóban ha-

gyomány, hogy a ballagási ünnepségen 

jutalmazzák a legjobb diákokat. A ke-

rületi középiskolák legmagasabb kitün-

tetései, a Szent István-, a Radnóti-díj,  

a Neumann-emlékplakett, a Lux Alfréd- 

és a Teleki Blanka-díj, a Pro Alma Mater 

díj idén is gazdára talált.  A Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ tankerü-

lete és a Budapesti Műszaki Szakképzé-

si Centrum által működtetett intézmé-

nyekben több mint 800 diák ballagott 

el. Ezenkívül a Varga Márton Kertészeti 

Szakgimnáziumban és az Európa 2000 

Gimnáziumban is ballagtak a diákok.

Az érettségi vizsgák május 7-én kez-

dődtek, és június 29-ig tartanak majd, 

az írásbeli vizsgák május 4. és május 

28. között zajlanak, az emelt szintű 

szóbeli vizsgák időpontja június 7–14., 

a középszintűeké pedig 

a június 18–29. közötti 

időszakra esik.             

 Riersch Tamás

Több mint nyolcszázan ballagtak

Május 3–4-én Zugló valamennyi középiskolájában elballagtak a 12. és 13. évfolyamos diákok. Ez a kerület bizonyos pontjain – például a Városliget 

környékén – komoly logisztikai feladatokat jelentett az intézmények számára.

FIGYELEM!  IDŐPONTVÁLTOZÁS!A Rákos patak menti nyílt futtató közösségi fórumának új időpontja  2018. május 23. szerda,  17:30 – 19:00 óra.
Találkozzunk  
a Miskolci és  

Mogyoródi út sarkánál!Gyertek el  
és tervezzünk együtt!   
Tegyünk közösen  
a felelős kutyatartásért!

Minden kutyafuttatónak 

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

SZERETNÉL TENNI A LAKÓKÖZÖSSÉGEDÉRT?
 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. 

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

PROGRAMOK:

futtatóval kapcsolatos 

fejlesztési igények 

felmérése

közösségi tervezés

kutyafuttató névadó

kutyás játékok
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A juharlevelű platán levelének ötkö-

rös levélállása van, és termése a buzo-

gány – mondták a gyerekek a séta első 

állomásának végén, de a törzséről is 

beszélgettek, és a juharról, valamint  

a platánról is szereztek ismereteket.  

A május 10-i, csaknem másfél órás prog-

ramon szó esett a geoládákról, a kacsák 

etetéséről, népdalénekléssel és róka-

vadászat közben pedig gyarapíthatták 

pontjaikat a kicsik. A nyertes Rózsa 

csapat vezetője Fodor Bíborka volt, aki 

nagyon megjegyezte, hogy nem szabad 

kenyérgalacsinnal etetni a kiskacsákat, 

társairól azt mondta, hogy nagyon jó 

egységet alkottak még annak ellenére 

is, hogy néha rosszalkodtak.

Már hagyomány, hogy a Zuglói Ifjúsági 

Centrum minden természetvédelmi na-

pon programokkal készül a kicsiknek.  

A sétát vezető Kerekes Éva természetvé-

delmi mérnök hangsúlyozta, igyekeznek 

a szabadban, játékos formában tanítani 

a gyerekeket, a környezettudatos gon-

dolkodásmód kialakítására törekszenek.

Potos Rita

Séta közben tanultak a kicsik 
Interaktív játékos ismeretterjesztő sétán tanultak a kicsik a juharle-

velű platánfa terméséről, a levélállásokról, de megjegyezték azt is, 

hogy nem szabad kenyérrel etetni a kiskacsákat. A Természetismeret 

óra a városligeti fák árnyékában című programon ötfős csoportokban 

versengtek a Liszt Ferenc Általános Iskola 1/c osztályos diákjai. 

Elindult a 2018-as komposztálási program

Százhatvan komposztkeret várta azoknak a zuglói családi és társasházaknak a lakóit, akik már 

jelentkeztek az idén is folytatódó komposztálási programra.

A regisztrációt követően Szilágyi László környezetvédelmi referens rövid tájékoztatást tartott  

a komposztálás szabályairól és a keretek összeszereléséről. Az előadásából kiderült, hogy egy 

átlagos magyar családnál 30 százalék szerves hulladék keletkezik, amit a szemétbe dobás he-

lyett célszerűbb komposztálni. Szilágyi László azt is elmondta, hogy a komposztálókeretek újra-

hasznosított műanyagból készültek, 0,6 köbméteresek, és könnyen összeszerelhetők.

Az ismertetőt követően az ingyenes komposztálókereteket az igénylők a Zuglói Városgazdálko-

dási Közszolgáltató Zrt. előtt vehették át. Az akcióval mintegy 70 kerületi háztatásban kezdődhet 

meg a komposztálás.

Az önkormányzat továbbra is várja a program iránt érdeklődők jelentkezését. Komposztkeret 

az oldal szélén található lap segítségével igényelhető. A projektről további információ Szilágyi 

László környezetvédelmi referenstől a szilagyi.laszlo@zuglo.hu e-mail-címen kérhető.

Zöld Zugló  
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Kép-
viselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú határozata 
alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyeket 
támogatni kívánja, a támogatási összeg megszerzéséhez 
az alábbi pályázati lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan 
rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő ér-
tékű jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot nem halad-
ja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, 
egészségi állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból 
egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban 
-az a személy, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szociális 

kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,
- a korábban kiírt pályázaton nyertes pályázó volt.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 53.) megta-
lálható formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy 
postán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármeste-
ri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2018. május 2. 
és 2018. szeptember 30. között, a határidő jogvesztő. A hatá-
ridőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől 
kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazolvány és a kére-
lem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban élő 
személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemiga-
zolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv 
által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláske-
resési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban 
részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési 
támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzel-
látásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és Vám-
hivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén 
annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói ítélet 
vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tény-
ről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak 
érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szü-
lő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.

Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek esetében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló iga-
zolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy bíró-
sági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben 
kérjük a képviseletre való  jogosultságot igazoló okiratot 
(gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt alakszerű 
meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb 2018. no-
vember ülésén bírálja el. A Bizottság szociális rászorultság 
megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a csa-
ládjában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság határozat-
ban dönt a támogatásban részesülők köréről és a támoga-
tás mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, a 
döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

Munkaközi tájékoztató Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet 
(ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatával készülő új kerületi építési szabályzat tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §-nak, vala-
mint Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 13/2017.(III.16.) önkormányzati rendeletben meg-
határozottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Zugló Ke-
rületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint 
Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 
19/2003. (VII.08.) sz. rendelet (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgála-
tával elkészült Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi 
építési szabályzatának tervezete.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése 
alapján a fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-

én hatályban lévő településrendezési eszközök – az orszá-
gos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusz-
tus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 
jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Ke-
rettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Sza-
bályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembe-
vételével – 2018. december 31-ig alkalmazható.

A rendezés célja, hogy ezen jogszabályi határidőig elké-
szüljön a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő „új” kerü-
leti építési szabályzat.

A kerületi építési szabályzat – a fővárosi településszerke-
zeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhang-
ban – megállapítja a táj, az épített- és a természeti környe-

zet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos 
területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes te-
rületek felhasználásával, az azokon való építés rendjével 
és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket a kerület 
teljes közigazgatási területére.

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló kerületi építési szabályza-
tának tervezete 2018. május 14-től megtekinthető a www.zuglo.
hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatalban az Ügyfélszolgálaton és a Főépítészi Csoportnál.

A kerületi építési szabályzat tervezetére vonatkozó írásos vé-
leményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a 2018. 
május 14-i honlapon történő megjelenéstől számított 30 

napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Péter-
várad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában meg-
rendezésre kerülő lakossági fórumon is, amely 2018. május 
24-én 17:30 órakor kerül megtartásra a Zuglói Civil Házban.

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt ke-
rületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy 
a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai 
címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mel-
lett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát és 
a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

Karácsony Gergely
polgármester

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ
álláshelyre

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 másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

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

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

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

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 benyújtásának határideje: 2018. május 27.
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: ,,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..

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖZÚTKEZELŐ MÉRNÖK
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Közútkezeléssel összefüggő feladatok ellátása (üzemeltetési, 

karbantartási, fenntartási munkák ellenőrzése, burkolatbontási 
munkák engedélyezése, nyilvántartási feladatok).

• Útellenőri feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakma-

csoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, föld-
rajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

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

tatása.
• „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, illetve önkormányzati 

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

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

• 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 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. május 21..
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: ,,közútkezelő mérnök pályázat”.;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető ad a 06-70/421-5725 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.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok 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.).
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Tévhit, hogy csak napozás közben éghet 

le az emberek bőre, a mindennapok-

ban is használni kell a fényvédőszere-

ket, a gyerekek védelmére pedig külö-

nösen ügyelni kell. Dr. Schmidt Emese, 

a Zuglói Egészségügyi Szolgálat bőr- és 

nemibeteg-gondozójának vezető főor-

vosa elmondta, bizonyított tény, hogy 

a melanóma kialakulásában jelentős 

szerepe van a gyermekkori leégések-

nek. – Akár 10 perc is elég a bőrpírhez, 

az elsőfokú leégéshez. Fontos, hogy  

a víz, az izzadság lemossa a krémeket, 

ezért kétóránkénti használat aján-

lott. Aki ezt nem teheti meg, az szellős 

ruhával védje a testét, de a kézfejét,  

a lábát mindenképpen kenje be, és hasz-

náljon kalapot – magyarázta a főorvos, 

aki azt tanácsolja, hogy a gyerekek és 

világos bőrű felnőttek 50-es faktorszá-

mú fényvédőszereket használjanak, de  

a kevésbé érzékenyek is minimum 30-

as faktorszámúval kenjék magukat. 

Sokak figyelmét elkerüli a fül, a lábfej,  

a tenyér, a kézfej, a nyak hátsó részé-

nek megóvása, és azt is tudni kell, hogy 

az üvegen át is érvényesül az UV rák-

keltő hatása, ezért a sofőröknek is oda 

kell figyelniük. 

Dr. Schmidt Emese arra is rávilágított, 

hogy a strandokon, fürdőkben fokozot-

tan ügyelni kell a fertőzések elkerülé-

sére, ami saját papucs használatával, 

alapos zuhanyozással, antibakteriális 

fürdőgél használatával lehetséges. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

A mindennapokban is szükség van a fényvédőszerekre
Egyértelmű, hogy nyaralás, strandolás közben mindenki használ fényvédőszereket, ám a séták alatt, munkába, boltba menet közben is könnyen 

leéghet a bőrünk. Akár tíz perc elég ahhoz, hogy elsőfokú égési sérülést szenvedjünk.

Zsengén, nyersen, többször, kis 

mennyiségben fogyasztva a leg-

egészségesebbek a tavaszi és  

a kora nyári gyümölcsök, zöldsé-

gek. Ám az aprómagvas gyümöl-

csök problémát okozhatnak. 

Az eper, málna túlzásba vitt fogyasztá-

sa megterheli a gyomor- és bélbetegek 

szervezetét, náluk göcsöket, gyulladást 

okozhatnak. Ezért érdemes kikérniük 

a házorvosuk vagy egy dietetikus vé-

leményét, aki megmondja, hogy miből 

mennyit és milyen formában ehetnek 

– hangsúlyozta Imre Etelka dietetikus. 

A szezon gyümölcsei és zöldségei (sze-

der, eper, cseresznye, málna, retek, 

zöldhagyma, saláta) sok vitamint és 

ásványi anyagot tartalmaznak, ame-

lyeknek mértéke akkor a legmaga-

sabb, ha azokat nyersen fogyasztjuk, 

hiszen a hőkezeléssel a vízben oldódó 

vitaminok egy része elvész. – Nagyon 

kell figyelni arra, hogy alaposan, fo-

lyó vízzel mossuk meg a termékeket, 

így elkerülhető a hányás, a hasmenés,  

a gyomorrontás és a fertőzés. Szem 

előtt kell tartani azt is, hogy a meleg 

időjárás miatt a főtt ételek kevesebb 

ideig állnak el szobahőmérsékleten, 

különösen, ha tejjel, tejszínnel, tejföl-

lel készültek. Elkerülhető az ételmér-

gezés, ha az élelmiszereket egymástól 

elkülönítve, lefedve, hűtőben tároljuk 

– magyarázta a dietetikus. 

Ebben az időszakban terem a magas 

rosttartalmú gomba is, amit csak ellen- 

őrzött helyen szabad vásárolni, ha 

pedig valaki saját maga szedi, min-

denképpen mutassa meg szakem-

bernek. A gomba fogyasztása csak 

kis mennyiségben ajánlott, annak 

emésztése az egészséges szervezetet 

is megterhelheti. 

Beköszöntött a zsenge, tavaszi gyümölcsök, zöldségek szezonja 
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A városligeti kutyavilágnak soha 

nem volt még jobb dolga, mint 

most, hiszen rövid időn belül meg-

nyílik Budapest egyik legnagyobb 

kutyajátszótere a Hermina út és 

a Városligeti körút által határolt 

területen. Egy nagy zöld oázis jött 

itt létre a romos épületek helyén, 

ami a szabad kutyázás mellett ki-

váló színteréül szolgál a közös já-

téknak. A területet több szervezet 

és a hozzájuk tartozó négylábúak 

is tesztelték, és a képek, vélemé-

nyek tanúsága alapján örömmel 

fogadták. A kutyapark csak plusz, 

hiszen a kutyasétáltatás szabá-

lyai alapvetően nem változnak  

a Városligetben.   

A parkmegújítás keretén belül lebontot-

ták a Hermina úti volt állatorvosi rendelő 

romos és használaton kívüli épületeit, 

valamint eltávolították az épületek kö-

zötti és körülötti beton és aszfaltburko-

latot. Erre a területre épült az első ku-

tyaélménypark, amely több mint 5000 

négyzetméterrel növelte meg a park 

zöld területét. Kulcsár Edina tévés mű-

sorvezető hangsúlyozta: „Nagy öröm, 

hogy a romos épületek, amik itt a kutya-

park helyén voltak, lebontásra kerültek, 

és zöld övezet alakult ki a helyén. Sokat 

fogunk ide járni.”

A kutyás élménypark műszaki átadá-

sa-átvétele megtörtént és a próbaüzem 

keretében több szervezet is tesztelte ku-

tyáival a parkot, így ligeti kutyás szerve-

zetek mellett többek között a Pest Me-

gyei Kutató-Mentő Szolgálat, a „A kutya” 

magazin, vagy a WeLoveBudapest csa-

pata. Fekete András, a Pest Megyei Ku-

tató-Mentő Szolgálat önkéntese elmond-

ta: „Én úgy látom, hogy ez egy nagyon jól 

kialakított park, mi még nem láttunk ilyen 

felkészült és ennyire szépen összerakott 

kutyáknak szóló játszóteret.” 

Civil egyeztetés
A park fejlesztésével kapcsolatban  

a Liget Budapest Projekt kiterjedt társa-

dalmi egyeztetéseket folytatott, amiben 

több, mint ötven kutyás civil szervezet 

vett részt, köztük az EB-OVO Egyesület, 

a ZöldEb Egyesület és az Országos Ál-

latvédőrség Alapítvány is. Csonka Berta 

az EB-OVO Egyesület vezetője a tesz-

telés során elmondta: „Nagyon nagy él-

mény volt ezt látni, hogy megvalósult és 

úgy valósult meg, ahogy terveztük.”

Az első közparkról  
készített tanulmány
Az EB OVO Közhasznú Egyesület a Vá-

rosliget átalakítása kapcsán a Liget Bu-

dapest Projekt megbízásából egy közvé-

lemény‐kutatáson alapuló tanulmányt is 

készített, amelyben a Városligetet rend-

szeresen használó kutyatartók jelenlegi 

helyzete, parkhasználati szokásai, illetve 

jövőbeni igényei mutatkoztak meg. Ez a 

tanulmány a kutyapark tervezési folyama-

tának egyik fontos „tanácsadója” volt, így 

a kutyák vidámparkja objektív adatok és 

szakmai rálátás alapján tudott elkészülni. 

A tanulmányból kiderült, hogy a Buda-

pesten élők 25 százaléka kutyatartó, így 

minden negyedik fővárosi lakóra jut egy 

kutya. Ezeknek a négylábúaknak a le-

mozgatására, a jogszabályokat alapul 

véve, nagyrészt a kutyafuttatók állnak 

rendelkezésükre, ami jól mutatja ezeknek 

a telítettségét, illetve szükségességét. 

Ügyességi pálya
Az 5280 m2 alapterületű, négy kapuval is 

ellátott kutyapark a funkciójához mérten 

három területből áll össze. Az első rész a 

Pántlika étteremnél található. Egy dombos 

terepplasztikákkal megformált felszínű 

ügyességi pálya, ahol ugratók, hidak és 

rejtett alagutak várják a négylábúakat, de 

szlalom elemekkel és ugratópályákkal is 

tesztelhetik rátermettségüket. Az ügyes-

ségi pálya központi részén egy 60m2-es 

homokos felület is épült, ahol az ásás örö-

meinek hódolhatnak a házi kedvencek. 

Kutyapancsoló
Az ásás végén, a nyugati oldalon egy 70 

m2 területű kutyapancsolóban tudnak 

hűsölni, vagy pihenni az ebek, ami fő-

leg a forró nyári napokon mutatja majd 

meg praktikus mivoltát. Ez a kifejezetten 

négylábúak számára létrehozott vizes 

élménytér 10 cm és 20 cm mélységű 

medencékből áll össze, aminek az al-

ján egy-egy leürítő van beépítve, ahol  

a víz elfolyik, majd távozik a csatornába.  

A medencék bazalt beton burkolattal 

készülnek, ami geotextillel van elválaszt-

va a termőtalajtól.

Labdázó, futtató
A Hermina úthoz közelebbi részen egy 

hatalmas füves területet alakítottak ki 

a rehabilitáció során a nagy mozgá-

sigényű kutyáknak, akiket a Városligeti 

körút felőli kijáratnál egy kerti csapnak 

köszönhetően akár ott helyben le is 

csutakolhatja a tulajdonosuk. A közvi-

lágításnak köszönhetően a terület éj-

szaka és télen is alkalmas lesz a kései 

látogatásokra. A kompromisszumok és 

egyeztetések mellett, a beruházás során 

természetesen a gazdik kényelmére is 

gondoltak, akik támlás padokon pihen-

hetnek, míg kedvenceik az új pajtásaik-

kal rohangálnak. 

Tudnivalók
A park nyitvatartását a kutyások szokása-

ihoz igazították: éjjel-nappal látogatható 

lesz, a használata természetesen ingyenes. 

A parkban kutyaitatók, és az ürülék össze-

gyűjtésére szolgáló zacskók és szemete-

sek támogatják a felelős kutyatartókat.

Pünkösdkor nyílik meg Budapest legkomplexebb kutyaparkja a Városligetben

Fizetett hirdetés

Fekete András Phobossal tesztelte az ügyességi pályákat

A ligeti kutyás szervezetek észrevételeikkel segítették a tervezéstKulcsár Edina kis kutyusával, Fifikével
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– Az édesapám kameruni, az édesanyám 

magyar. Mi a húgommal itt születtünk 

Budapesten, és mindig itt éltük az életün-

ket. Ennek ellenére gyakran tesznek sértő 

megjegyzéseket rám. Különösen akkor, ha 

felnőtt polgárőrökkel, netalán rendőrök-

kel valamilyen jogsértés ügyében lépünk 

fel. Én azonban megpróbálom minden 

esetben lepergetni magamról a sértéseket, 

amely védekezésem mára rutinná vált. 

Azt azonban nem tagadom, hogy utólag 

nagyon dühös tudok lenni az ilyen meg-

jegyzések miatt – mondta a fiatalember.

Benjamin nyolcadikos korában jelent-

kezett ifjú polgárőrnek. Mint mondta, 

vidéki ismerőseitől hallott először a pol-

gárőrségről, ami rögtön felkeltette az 

érdeklődését. Az interneten keresgélve 

hamar rátalált a III. kerületi szervezet-

re, ahová be is adta a jelentkezését. 

– Egy évig dolgoztam ott, ám időközben 

a központi rendezvényeken megismer-

tem a zuglói szervezet működését, barát-

ságba kerültem az itteni polgárőrökkel, 

ezért az áthelyezésemet kértem. Nagyjá-

ból másfél éve teljesítek szolgálatot Zug-

lóban, és mondhatom, az első pillanattól 

kezdve nagyon jól érzem itt magamat.

Elimbi Benjamin ma már heti rendsze-

rességgel lát el szolgálatot a kerületben. 

Persze sosem egyedül, hanem mindig 

egy felnőtt polgárőr, rendész vagy rendőr 

társaságában. Iskolai tanulmányai miatt 

leggyakrabban hétvégenként vagy a szü-

netekben látni őt a zuglói közterületeken.

– Néhány évnyi polgárőrösködés alap-

ján elmondhatom, hogy példás az az 

együttműködés, ami a kerületben a köz-

biztonsági szervek között tapasztalható. 

Ez olyannyira szimpatikus számomra, 

hogy elhatároztam, érettségi után rend- 

őrnek jelentkezem, és ha majd lehet,  

Zuglóba kérem magam.

Pontos adattal nem rendelkezünk,  

de nagy valószínűséggel Elimbi Ben-

jamin az egyetlen színes bőrű polgárőr 

ma Magyarországon. De a rendőrség ál-

lományában is sokáig kellene kutakod-

nunk, hogy egy hozzá hasonló afrikai 

származású egyenruhás rendőrre vagy 

nyomozóra bukkanjunk.

Riersch Tamás

Gyerekkora óta polgárőségre vágyott
Elimbi Benjamin egy feltűnően higgadt és megfontolt fiatalember. Éppen olyan, amilyennek egy polgárőrt el 

tudunk képzelni. A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjú polgárőr tagja többször szembesült 

már azzal, hogy az intézkedés alá vont személyek a bőrszínére gúnyos, sokszor sértő megjegyzéseket tettek.

 Orgazdaság gyanújával állítottak elő egy férfit a kerületben, aki azzal gyanúsít-
ható, hogy 5000 Ft-ért megvásárolt egy ismeretlen helyről származó mobiltelefont. 
A készüléket elmondása szerint egy ismeretlen nőtől és egy férfitól vette, akik állító-
lag találták azt. Már ennek gyanúsnak kellett volna lennie, ám a férfi ennek ellenére 
kifizette az 5000 Ft-ot a készülékért, amit így nála találtak meg a rendőrök.

 Egy ittas motorkerékpárost sikerült a rendőröknek megállítaniuk a Róna ut-
cában. A férfi és társa – szabálytalanul – együtt közlekedtek a motorkerékpáron, 
amikor a rendőrök megállásra szólították fel. A férfi azonban az egyértelmű jelzés 
ellenére is továbbindult, csak azután sikerült őt rendőri intézkedés alá vonni, mi-
után a motorjával elesett. A férfi láthatóan ittas volt, amit el is ismert, és, amit az 
alkoholszonda is igazolt.

 Az egyik városligeti szórakozóhelyen egy nő több vendégtől is értéktárgyakat 
próbált meg eltulajdonítani. Minden esetben kihasználva a sértettek figyelmetlensé-
gét, a táskájukból próbálta kivenni az értékeket. Volt olyan vendég, akitől ily módon 
nagy értékben lopott. Szerencsére a ténykedésére az üzlet személyzete is felfigyelt, 
akik értesítették a rendőröket, és a kiérkezésükig visszatartották a tolvajt.

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

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

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, 
ingatlanok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszi-
getelés, vízszigetelési munkák. Garanciával, reális 
áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-1-781-4021, Mo-
bil: 06-20-259-63-19

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

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

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

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

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, béle-
lését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752 

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

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

Redőnyszerelés, javítás, felújítás, gurtni csere, szú-
nyogháló, szalagfüggöny, harmonika ajtó szerelése, 
javítása, akár 24 órán belül, hétvégén is. Nagy Sándor, 
tel: 06-20-321-06-01.

Leányfalu strandjánál lévő kétszintes SORHÁZAS 
nyaralónkat elcserélnénk Bosnyák tér környéki tera-
szos lakásra. Tel: 06-20-356-59-62.

Lakóépület tervezés egyszerű bejelentéssel vagy 
építési engedélyezési eljárással, megbízható szakmai 
háttérrel és gyakorlattal. Tel.: +3620-345-18-95

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

Mérnök, tanár, orvos, ügyvéd és pap könyv hagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai tapasz-
talat. Tel: 06-30-877-1460, 06-1-78-79-282

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

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

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

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

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi munka-
körökre munkavállalókat keres:
• kertész
• villanyszerelő
• víz, gáz fűtésszerelő
• szobafestő
• segédmunkás építőipari és kertészeti területre
Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) 
a godo.hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.

ZUGLÓI PÉNZINTÉZET KERES telefonos munka-
társat és titkárnőt mellékállásba, a gyakorlat előnyt 
is jelent. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Érd.: Bánki 
Gábor, tel: 06-20-529-0869

Színvonalas kőbányai munkahelyünkre teljes munka-
idős (Pillangó metró megállóhoz közel), állandó munkára 
keresünk kertész végzettségű, józan életű munkatársat. 
Jogosítvány szükséges, bérezés megegyezés szerint. 
Lehetőség szerint 1-3 év tapasztalattal rendelkezők 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni önéletrajzzal a ketker-
teszkft@gmail.com e-mail címen vagy az alábbi számo-
kon +36 20 9340 369, +361 388 7153  lehetséges.

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

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

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

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

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

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát te-
kintse meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Kész-
pénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, brilles 
ékszereket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi por-
celánt, festményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöj-
jön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 51-
53. Üzlet telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. Gyűjtők 
gyűjteményét vásárolom.

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

NÉMETH MERCÉDESZ VÁRJA ZUGLÓI ANTIKVI-
TÁS üzletébe! Készpénzért vásárolunk antik, modern 
festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, kerámiákat: 
Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, régi bo-
rostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, 
Meiseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, könyveket 
stb. (Életjáradékot kötünk, teljes diszkrécióval, ügyvéd 
által.) XIV., Vezér út 148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 
06-70-398-8851

Amerikai magyar vásárol antik kis-és nagyméretű 
festményeket, portrékat, életképeket, Zsolnay- és 
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. Tel: 06-20-229-
7774. Email: jakabrobi2003@gmail.com

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, 
átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizá-
lása. Műtermünkben AZONNAL elkészülnek az igazol-
ványképek, portrék. Színes és fekete-fehér nyomtatás. 
Tarján fotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 
363-1170

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, 
MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, 
parkettacsiszolás, vízszerelés, csempézés, villanysze-
relés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, lakatos- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-
2505, 06-30-251-3800 

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

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, keríté-
sek, készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-
12-11

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós Tel.: 06-20-9777-150

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtéssze-
relés, 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, il-
lesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését és szigetelését 1 év garanciával. Felmérés díjta-
lan. Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, par-
kettázást vállalok, nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Takarítással és bútormozgatással. 

Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KA-
ZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény építés 
szakvélemény ügyintézés. Hívjon bizalom-

mal! Tel: 06-30-680-6814.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőre-
pedés, 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

Zuglói Kuckó Magánóvoda szeretettel 
várja óvodás korú gyermekek jelentkezé-

sét óvodai, illetve iskola előkészítő 
csoportjaiba. Jelentkezni lehet 

a 223-20-30-as telefonszámon Szabóné 
Barla Grétánál, az info@kuckomaganovo-

da.hu e-mail címen, illetve a 
www.kuckomaganaovoda.hu web oldalon. 

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL BÚTOROKAT, 
DÍSZTÁRGYAKAT, ÓRÁKAT, FESTMÉNYT, 
PORCELÁNOKAT, CSILLÁROKAT, KÖNY-
VEKET, CSIPKÉT, BIZSUKAT, ÍRÓGÉPET, 
VARRÓGÉPET, SZŐRMÉT, HAGYATÉKOT, 

TEL: 06-20-597-82-80.

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

Oktatás

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján 
2018. június 1-jei hatállyal megállapított szociális alapszolgáltatások, valamint 2018. szeptember 1-jei hatállyal megállapított 
gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjairól az alábbiakban tájékoztatom a kerület lakosságát. 
Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az ellátást igénybevevő/szülő 
által fizetett személyi térítési díjjal. 

Az Ön által ténylegesen fizetendő személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet szabályai szerint az intézmény vezetője 
állapítja meg, és arról Ön értesítést kap.

Makranczi László
                            jegyző

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
– ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJA (NORMAKÖLTSÉG + ÁFA –FT–) –

NETTÓ BRUTTÓ (ÁFA-VAL)

ÓVODAI NAPKÖZIS ELLÁTÁS 344 Ft 437 Ft

tízórai 54 Ft 69 Ft

ebéd 236 Ft 299 Ft

uzsonna 54 Ft 69 Ft

ISKOLAI NAPKÖZIS ELLÁTÁS 422 Ft 536 Ft

tízórai 71 Ft 90 Ft

ebéd 280 Ft 356 Ft

uzsonna 71 Ft 90 Ft

GIMNÁZIUMI EBÉD 316 Ft 402 Ft

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS (NORMÁL) 320 Ft 405 Ft

reggeli 54 Ft 68 Ft

tízórai 6 Ft 7 Ft

ebéd 218 Ft 277 Ft

uzsonna 42 Ft 53 Ft

ÓVODAI ELLÁTÁS (normál, az egyes bölcsődékkel azonos  
épületben működő óvodák tekintetében)

320 Ft 405 Ft

reggeli 51 Ft 64 Ft

ebéd 218 Ft 277 Ft

uzsonna 51 Ft 64 Ft

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS (diétás étkezés) 400 Ft 510 Ft

reggeli 68 Ft 87 Ft

tízórai 8 Ft 11 Ft

ebéd 272 Ft 346 Ft

uzsonna 52 Ft 66 Ft

ÓVODAI ELLÁTÁS  (diétás étkezés az egyes bölcsődékkel azonos 
épületben működő óvodák tekintetében)

400 Ft 510 Ft

reggeli 64 Ft 82 Ft

ebéd 272 Ft 346 Ft

uzsonna 64 Ft 82 Ft

BÖLCSŐDEI KÜLÖN SZOLGÁLTATÁS

Időszakos gyermekfelügyelet (minden megkezdett óra) 354 Ft/óra 450 Ft/óra

Nyújtott nyitva-tartás (minden megkezdett óra) 354 Ft/óra 450 Ft/óra

Vacsora (nyújtott nyitva-tartás esetén) 189 Ft/adag 240 Ft/adag

KOLLÉGIUMI ÉTKEZTETÉS 866 Ft 1100 Ft

reggeli 118 Ft 150 Ft

tízórai 83 Ft 105 Ft

ebéd 299 Ft 380 Ft

uzsonna 90 Ft 115 Ft

vacsora 276 Ft 350 Ft

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 0 Ft/nap

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

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-
sel. Igény szerint kartondobozok. 10%-os 
hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 

06-1-280-2542
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– Békéscsabán születtem, Debrecenben 

nevelkedtem, és Nyíregyházán lettem 

kerekesszékes vívó – mondta Veres Ama-

rilla. – Ilyen távolságból nehéz lett volna 

hosszú távon BVSC-s sportolónak len-

nem. Hogy mégis az voltam egyszer, az 

annak köszönhető, hogy középiskolás-

ként az utolsó két évben kollégista vol-

tam a fővárosban, és akkor a BVSC-ben 

vívtam. Az érettségit követően azonban 

visszakerültem Debrecenbe, majd Nyír-

egyházára, és ott folytattam a pályafu-

tásomat. A mostani felköltözésemkor 

egyértelmű volt számomra, hogy ha már 

Budapesten sportolok, akkor azt a BV-

SC-Zugló színeiben teszem.

Veres Amarilla egy születési rendelle-

nesség miatt lett parasportoló. Világra-

jövetelekor ugyanis roncsolódtak a bal 

oldali idegszálai, ennek következtében 

fél oldalára lebénult. Hála azonban  

a gondos orvosi és szülői felügyeletnek, 

valamint a sok kipróbált gyógymódnak, 

különösen a Dévény Anna nevével fém-

jelzett gyógytornának, Amarilla kihever-

te a traumát, és a folyamatos kezelések-

nek köszönhetően mozgásán kevésbé 

látszik korábbi sérülése.

– Elsősorban a fáradékonyságomon ér-

ződik ez a gyerekkori rendellenesség. 

Nehezebben bírom a terheléseket, mint 

az ép emberek, ami jelentős mértékben 

befolyásolta a pályafutásomat.

Amarillát ugyanis a szülei úgy nevel-

ték, hogy egészséges, és ő eszerint is élte 

az életét. Kislányként még a balettel is 

megpróbálkozott, majd kosárlabdázott  

és zenét tanult. A vívással egy véletlen-

nek köszönhetően ismerkedett meg,  

a sportágat azonban, mint minden mást 

az életben, az épek között kezdte. 

– Nyíregyházán dolgoztam volt mes-

terem, Pákey Béla mellett edzőként, 

amikor találkoztam a kerekesszékes 

vívással. Miután a sportorvos is igazol-

ta, hogy az A kategóriába én is beférek, 

kipróbáltam, hogy mire lennék képes  

a kerekesszékben.

Azóta több mint három év telt el,  

és Amarilla sikert sikerre halmoz.  

A már említett riói paralimpián példá-

ul ő volt a befejező ember a lengyelek 

elleni bronzmeccsen, és így nagy szere-

pet vállalt a 45-44-es magyar sikerből.  

Ez év januárjában tért vissza a BVSC-hez.  

Azóta is remek formában van, az év 

első három világkupáján minden szám-

ban érmes lett, melyben elindult. Ilyen 

sorozatra talán ő sem számított. 

– Nekünk, kerekesszékes vívóknak már 

ősszel megkezdődnek a paralimpiai kva-

lifikációs versenyek. Célom, hogy kivív-

jam az indulási jogot Tokióba, és hogy  

a paralimpián is a lehető legjobban vív-

jak. Most mindent ennek rendelek alá – 

mondta a sportoló.            Riersch Tamás

Parasportunk erősödött
Régi-új vívóval erősített a BVSC-Zugló Vívószakosztálya, és ezáltal 

egy kiváló parasportolóval erősített Zugló is. Veres Amarilla, a Rió-

ban paralimpiai bronzérmes kerekesszékes női párbajtőrcsapat tag-

ja, a kardban és párbajtőrben többszörös világ- és Európa-bajnoki 

érmes, U23-as világbajnok sportoló pályafutása során másodszor 

igazolt a zuglói klubba. 
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XV. ÁRVAVÁR UTCA 1.

M Csodavár Budapest

NYÁRI
TÁBOROKKAL

Minden héten más, tematikus

vár a                                     !

TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Zuglóiak!

Az önkormányzat tájékoztató fórumot tart  
a kerületi új építési szabályzatáról.

A fórum ideje: 2018. május 24. 17:30
A fórum helyszíne: Zuglói Civil Ház, Csertő park 12.

A szabályzat tervezete a www.zuglo.hu oldalon 
elolvasható, továbbá az önkormányzat Péter-
várad utcai ügyfélszolgálatán is megtekinthető. 
A szabályzattal kapcsolatos észrevételeket 
május 14-től 30 napig küldhetik el a postai úton 
a Budapest 1145, Pétervárad u. 2, elektroniku-
san pedig a hivatal@zuglo.hu címre.

Várjuk Önöket és számítunk észrevételeikre!

FELHÍVÁS

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 2017-es évhez hasonlóan idén is várja az Önök 
emléktábla állításra vonatkozó javaslatait. 
A beérkező javaslatok összegyűjtése után a Képviselő-testület egy munkacsoport bevonásával a 2019. 
januári ülésén dönt a 2019-ben megvalósítandó emléktáblákról. 

Javaslataikat 2018. november 30-ig kérjük megküldeni Barta Ferenc főépítész alábbi elérhetőségeire: 
e-mail cím: foepitesz@zuglo.hu 
postai cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
  Barta Ferenc főépítész 
  1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

Kérjük, hogy a hozzánk küldött leveleikben az alábbi információk szerepeljenek:
a javaslattevő neve, elérhetősége (e-mail, telefon)
az emléktábla javasolt helye (indoklással)
az emléktábla kihelyezésének aktualitása
mi indokolja a kihelyezést, rövid ismertetőt az emlékezés tárgyát képező személyről, eseményről 

Várjuk javaslataikat! 
                                                                                                         Karácsony Gergely 
             polgármester 


