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Több százan vettek részt a XIV. Zuglói 

Sportfesztivál és Patak-parti futáson.  

A nap egyik fő attrakciójának számító 

sportprogramon a legkisebbek 300, az 

alsósok 1000, a felsősök, a középiskolá-

sok és a felnőttek 2000, a legedzetteb-

bek pedig 5000 métert futottak. Azok 

is találtak maguknak programot, akik 

nem versenyeztek: a pálya körül fel-

állított sátrakban különböző bemuta-

tók, játékok várták az érdeklődőket. 

A fesztiválon tartották a sportpálya 

klubházának megnyitó ünnepségét 

is, amelyen Szekeres Pál miniszteri 

biztos, olimpiai bronzérmes, többszö-

rös paralimpiai bajnok azt mondta,  

az épület a közösség gyarapodását 

jelenti, s bízik benne, hogy sok kö-

zös élmény helyszíne lesz a ház, ahol 

nemcsak a zuglóiság, hanem a sport 

szeretete is összeköti az embereket.  

A megnyitón Balogh Róbert fotóiból nyílt 

kiállítás: a tárlat a sportpályán zajló ese-

ményekbe nyújt betekintést.    3. oldal

Mindannyian felelősek vagyunk 

egymásért, és tehetünk azért, hogy 

egy jobb világban éljünk. Erre ok-

tatja játékos formában a fiatalokat 

a Wallenberg Kocka-projekt, amely 

2014-ben indult útjára. Idén a zuglói 

Neumann adott otthont az egyik bu-

dapesti programnak, amelyet a Svéd 

Nagykövetség is támogatott.      8. oldal

Jobb ma egy karikatúra, mint hol-

nap egy diktatúra – vallotta egyebek 

közt Kaján Tibor. A két évvel ezelőtt 

elhunyt karikaturista művész azon-

ban nemcsak vicces vagy épp a közéle-

ti visszásságokat kigúnyoló rajzokat 

készített, hanem könyveket is illuszt-

rált. Emléktábláját egykori Örs vezér  

terei lakhelyén leplezték le.       2. oldal

Lapok

A Cserepesház idei gyermeknapi ren-

dezvényén a gyerekek kipróbálhatták 

a Kenderkóc Népi Játszóház ügyességi 

játékait, ingyen használhatták az ugrá-

lóvárat, tapsolhattak a bábos mesejáték 

szereplőinek, részt vehettek a kézmű-

ves-foglalkozásokon, játékos módon 

helytörténetet is tanulhattak, és az arc-

festésnek köszönhetően „harci díszbe” 

is öltözhettek. A gyermeknappal egy-

bekött Civil Napot rendezett a Család-  

és Gyermekjóléti Központ is. A szerve-

zők a Rákosszeg park zöldterületén vár-

ták az érdeklődőket.  
5. oldal

Sportfesztivál és futóverseny

Játékosan a jogokról A karikaturista emléke

A gyerekek napja
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Az óvodai bántalmazás megelőzésére indí-

tott, kísérleti NyugiOvi programot értékelték  

a projektben részt vevő gyermekintézmények 

pedagógusai május 24-én. A rendezvényen 

Szabó Rebeka alpolgármester azt mondta, örül, 

hogy a programban részt vevő pedagógusok nyi-

tottak voltak a konfliktuskezelés új módszereire.  

A tapasztalatokról az óvodapedagógusok el-

mondták, a projekt kabalafigurájának, az űrből 

érkezett, emberi szokásokat nem ismerő Szepi-

nek jó nevelő hatása volt, a részt vevő aprósá-

gok között kevesebb a konfliktus, könnyebben 

befogadják az új gyerekeket. Az ELTE kutatói 

által kifejlesztett módszer jól alkalmazható  

a viselkedészavaros, agresszív kicsik köré-

ben is. Az intézményvezetők azt is elmondták, 

hogy a projektet szeretnék folytatni, az óvodai 

nevelési programba beépítve valamennyi cso-

portra kiterjesztenék. A rendezvényen a prog-

ramban szereplő óvodai csoportoknak Szabó 

Rebeka az önkormányzat nevében egy-egy  

25 ezer forint értékű játékutalványt adott át.    (pr)

A két éve elhunyt zuglói karikatu-

rista emlékét megörökítő táblát 

Örs vezér terei lakhelyének falán 

leplezték le.

Az emléktábla-avatáson megjelenteket 

Bognár Nándor újságíró köszöntötte, aki 

kiemelte: Kaján Tibor nemcsak karika-

túrákat készített, hanem könyveket is 

illusztrált. A grafikus munkái közül töb-

bet külföldi gyűjteményekben őriznek.

Karácsony Gergely polgármester ava-

tóbeszédében úgy fogalmazott, Kaján 

Tibor művészete olyan nyelv, ame-

lyet a világon mindenhol megértenek.  

A karikaturista élete nagy részét dikta-

túrákban töltötte, azonban az általa kép-

viselt műfaj demokratikus és mindenki 

számára befogadható, ugyanakkor  

a hatalom torz tükrét mutatja.

Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók 

Országos Szövetségének elnöke azt 

mondta, Kaján Tibor ironikus, fanyar, 

groteszk és elgondolkoztató rajzai idő-

tállóak, a mai világban is megállják  

a helyüket, mert a politika árnyoldalait 

és az emberi butaságot ábrázolják.

Az aranytollas, Pulitzer-emlékdíjas és 

Táncsics Mihály-díjas grafikus, karika-

turista emléktábláját Karácsony Ger-

gely és Hargitai Miklós 

leplezte le, majd koszo-

rúzta meg.     

Papp Dezső

A jelenlévők életkorához, igé-

nyeihez alkalmazkodva jógáznak  

a Zugkertben. A heti rendszeres-

séggel megtartott program ingye-

nes, a szervezők mindenkit várnak. 

A belépő adomány, én például legutóbb 

egy fej salátát vittem az oktatónak, de 

az sem baj, ha valaki semmit sem hoz, 

ám mindenkinél legyen polifoam vagy 

pokróc – mondta Bartha Szilvia, a ZUG 

Közösségi Kertekért Egyesület elnöke. – 

Azt szeretnénk, ha minél több embert 

kicsalogathatnánk a szabadba. A kert 

mellett, egy elkülönített, zárt, tiszta, 

nyugodt parkban sportolni különle-

ges élmény – fogalmazott. Az egyórás 

jóga szerdánként 18 órától kezdődik, 

az eseményt minden héten meghirde-

tik (a tervek szerint július közepétől 

augusztus végéig szünetet tartanak) az 

egyesület közösségi oldalán, ahonnan  

bárki tájékozódhat.                 Potos Rita

Rendszeres jóga a Zugkertben 

A foglalkozások az önkormányzat tá-

mogatásával, a Zuglói Közbiztonsági 

Non-profit Kft. szakmai segítségével 

valósultak meg. A programban a Mó-

kavár, a Csicsergő, a Meseház, a Pöt-

tömpark és a Bóbita Óvoda vett részt.

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

Egyre népszerűbb 
az adománybolt

A kicsiket arcfestés, kreatív foglalkozások, játé-

kok fogadták, a felnőtteknek elsősegély-bemu-

tatót, szűrővizsgálatokat szerveztek a Magyar 

Vöröskereszt Adományboltjába (Bosnyák utca 

3.) május 25-én. 

A szervezők este hattól éjfélig egészséges 

falatokkal – almával, uborkával, répával, sajttal 

– és limonádéval kínálták az érdeklődőket, akik 

50 százalékos kedvezménnyel vehették meg az 

átválogatott, jó minőségű termékeket. A Magyar 

Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet XIV. 

kerületi szervezője azt mondta, azért fontos az 

Adományboltok éjszakája, mert a program által 

még többen megismerik az üzletet. – A nyitás 

óta folyamatosan nő az adományozók és a vevők 

száma, már vannak törzsvásárlóink, de nagyon 

sok az árunk, így még több embernek tudnánk 

olcsó termékeket biztosítani – fogalmazott Bo-

hácsné Vilimek Ágnes. Az adománybolt bevé-

teléből pedig rászoruló családokat támogat a 

Magyar Vöröskereszt.                  (potos)

Kevesebb a konfliktus a gyerekek között

Pünkösdi királyt  
választottak

Egy héten keresztül hangolódtak 

a pünkösdre a Zuglói Hétszínvirág 

Óvodában. A tavasz egyik legna-

gyobb ünnepéhez kapcsolódó népi 

hagyományokkal ismerkedtek a ki-

csik, és dalokat, verseket tanultak, 

kézműveskedtek. A programot záró 

Áldás együttes kétórás interaktív fel-

lépésére saját készítésű koronával ér-

keztek. A gyerekek több csoportban, 

az életkoruknak megfelelő előadást 

hallgattak, s május 15-én megválasz-

tották az ovi pünkösdi királyát is.   PR

Inkább egy karikatúra, mint egy diktatúra
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A legkisebbek 300, az alsósok 1000,  

a felsősök, a középiskolások és a felnőt-

tek 2000, a legedzettebbek pedig 5000 

métert futottak, de azok is találtak 

maguknak programot, akik nem ver-

senyez-

tek. A színpadon és a pálya körül felál-

lított sátrakban különböző bemutatók, 

játékok várták az érdeklő-

dőket. Bátki László, 

a sport-

fesztivált szervező Zuglói Sport- és 

Rendezvényszervező Non-Profit Kft. 

ügyvezetője köszöntőjében arra biztat-

ta a gyerekeket és szüleiket, hogy minél 

több sportágat próbáljanak ki a nap fo-

lyamán. Rozgonyi Zoltán alpolgármes-

ter pedig kifejtette, reméli, hamarosan 

bővítik a sportolási lehetőséget a Mo-

gyoródi úti pályán, és köszönetet mon-

dott a már hagyománnyá vált program 

megálmodójának, Rátonyi Gábornak. 

A felsősök startja után, az ovisok ered-

ményhirdetése előtt a résztvevők megis-

merhették a decemberben kiadott Zugló 

a sportváros című könyvet is, amelyet az 

egyik szerző, Hencsei Pál mutatott be  

a közönségnek. A 300 oldalas kiad-

vány a kerület sportéletét 

(egyesületeket, 

létesítményeket, emléktáblákat, szobro-

kat, csaknem 500 sportolót) mutatja be. 

A május 19-i programon tartották a sport-

pálya klubházának megnyitó ünnep-

ségét, amelyen Szekeres Pál miniszteri 

biztos, többszörös paralimpiai bajnok azt 

mondta, az épület a közösség gyarapodá-

sát jelenti, s bízik benne, hogy sok közös 

élmény helyszíne lesz a ház, ahol nem-

csak a zuglóiság, hanem a sport szeretete 

is összeköti az embereket. Rozgonyi Zol-

tán megköszönte Szekeres Pálnak, hogy 

évekkel ezelőtt, még államtitkárként se-

gítséget nyújtott a klubház megépülésé-

hez. A megnyitón Balogh Róbert fotóiból 

nyílt kiállítás: a tárlat a sportpályán zajló 

eseményekbe nyújt betekintést. 

A sportfesztivált a délutáni eső sem mos-

ta el – az Animal Canni-

bals koncertjét a klub-

házban tartották meg.

Potos Rita 

Ismét összehozta a zuglóiakat a sport: több százan vettek részt a XIV. Zuglói Sportfesztivál és Patak-parti futáson. A verseny a közös bemelegítés 

után az óvodások futamával kezdődött. 

Az új szabályzat tervezetéről tar-

tott lakossági fórumot az önkor-

mányzat május 24-én. Mint elhang-

zott, Zugló alapvető érdeke, hogy 

év végéig megszülessen az új ren-

delet, különben az általános érvé-

nyű országos építési előírások lesz-

nek mérvadóak a kerületben is. 

Barta Ferenc, Zugló főépítésze elmondta, 

hogy jogszabályváltozások miatt olyan 

új, helyi építési szabályzatot kell készí-

teni, amely összhangban van a főváros 

építési rendeletével.  A főépítész arról is 

beszélt, hogy a zuglóiak augusztus végéig 

elektronikus és postai levélben mondhat-

ják el véleményüket az interneten, illetve 

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-

tán megismerhető tervezetről. A fórum 

résztvevői egyebek mellett a zöldterüle-

tek és a fák védelmével, valamint a par-

kolási kérdésekkel kapcsolatban mond-

ták el a álláspontjukat. Kérdés hangzott 

el továbbá a társasházak lakásszámbő-

vítése esetén fennálló parkolóhely-léte-

sítési kötelezettségről. Azt is kérték, hogy  

a besorolási övezetek határa ne szelje 

ketté a telkeket.                     Papp Dezső

Tájékoztató az új kerületi építési szabályzatról

Több százan álltak rajthoz az idei Patak-partin
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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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Az öt éve működő alapítvány székhelye 

először a Fővárosi Állat- és Növénykert-

ben volt, majd a városligeti felújítások 

kezdetekor a Postás Sporttelepen találtak 

új otthonra. Amikor egy év után – szintén 

építkezés miatt – onnan is távozniuk kel-

lett, felkeresték Zugló Önkormányzatát. 

– Az önkormányzatnak lehetősége van 

arra, hogy közfeladatot ellátó tevékeny-

ség céljára ingyenesen adjon haszná-

latba területet – tájékoztatta lapunkat 

Szabó Rebeka alpolgármester, az előter-

jesztés benyújtója. – A Zabszalma Alapít-

vány így kapta meg határozatlan időre  

a közel 3800 négyzetméteres telket.

Ennek fejében havonta 40 alkalom-

mal kell térítésmentesen biztosítaniuk 

egyéni vagy csoportterápiát a kerületi,  

gyógypedagógiai ellátást igénylő gyere-

kek számára. Az ingyenes foglalkozáso-

kon – amit a tankerület támogat anyagi-

lag - jelenleg az EGYMI diákjai vesznek 

részt, de Karácsony Gergely polgármes-

ter azt mondta, szeretné, ha később 

még több zuglói iskolából és óvodából 

járhatnának a terápiákra.

Suri Szilviától, az alapítvány vezetőjé-

től megtudtuk, egy foglalkozás 30-40 

perces. Attól függően, kinél mit kell 

fejleszteni, számolnak, labdáznak, 

mondókáznak, báboznak a gyerekek-

kel, akiknek minden feladatot lóháton  

kell teljesíteniük.

– Jelenleg több mint százan járnak hoz-

zánk, főleg autizmussal, figyelemzavar-

ral küzdő, értelmileg vagy mozgásuk-

ban korlátozott, illetve hiperaktív vagy 

nem látó, nem halló gyerekekkel foglal-

kozunk – részletezte a gyógypedagógus, 

lovasterapeuta, aki hozzátette, óráikon 

minden zuglói gyerek kedvezményesen 

vehet részt. 

A 10 éves Milán óvodáskora óta jár az  

EGYMI-be. Az autista, Asperger-szindrómás 

kisfiúnak Tádé a kedvenc terápiás állata.

– Eleinte fel sem mert ülni a lóra, most 

pedig imád idejárni – büszkélkedett 

Békési Marika, Milán édesanyja. – A te-

rápia rengeteget segít a mozgáskoordi-

nációján, amellett, hogy a szabályok be-

tartására – ami nehezen megy az ezzel  

a betegséggel küzdő gyerekeknek – szin-

tén inspirálja a közeg. Itt van, akire fi-

gyelnie kell, és együtt kell működnie egy 

másik élőlénnyel, jelen esetben Tádéval.

Forrai-Kiss Krisztina  

Négy különlegesen kiképzett fjordi ló, Bandita, Tádé, Mami és Juci segítségével mutatták be a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény kis diákjai, hogy mit tanultak az elmúlt hónapokban a Zabszalma Alapítvány óráin. A lovasterápiával foglalkozó csapat februárban 

költözött a Tengerszem utcai területre, amelyet a kerületi önkormányzattól kapott használatra, cserébe a zuglói gyerekek gyógypedagógiai oktatásáért.

Civil Napot és egyben gyermeknapot rendezett a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ má-

jus 26-án a Rákosszeg park zöldterületén. Az önkormányzat által támogatott program célja volt, 

hogy a Rákosszeg park 4. szám alatti BMSZKI Családok Átmeneti Otthonának lakóit összehozza  

a környéken élőkkel, erősítse a szomszédok közötti kapcsolatot, megismertesse a civil szerveze-

tek munkáját az állampolgárokkal, illetve hogy a gyermeknap alkalmából tartalmas programokat 

szolgáltassanak az alsórákosi családoknak. A Civil Nap egyben annak a négy hónapos prog-

ramnak – az Emmi által kezdeményezett kábítószer-prevenciós pályázatnak – a záróeseménye 

volt, melyet a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ és az önkormányzat közösen nyert meg. 

A Rákosszeg parki eseményen a cirkuszos foglalkozástól kezdve a gyermekmotoroztatáson ke-

resztül a jógáig számtalan színes programmal várták a szervezők az érdeklődőket. A vendégeket 

ebéddel is megkínálták, a rendezvényt a Purga zenekar koncertje zárta.                RT

A Cserepes Kulturális Nonprofit 

Kft. (korábban csak Cserepesház) 

több mint két évtizede rendez 

már szabadtéri gyereknapi prog-

ramot a zuglói (és nem zuglói) 

gyerekeknek. 

A Füredi utcai lakótelepen található 

művelődési háznak ez egyben az esz-

tendő egyik fő szabadtéri programja 

– a másik az augusztus végi nyárbú-

csúztató rendezvény, de az nem ren-

delkezik ilyen régi hagyományokkal 

–, melyre mindig színes programokkal 

készülnek a szervezők. Idén is jól szó-

rakoztak a Cserepesház melletti zöld-

területre kilátogató érdeklődők, akik 

szerencsére május utolsó szombatján 

is sokan voltak, köszönhetően annak, 

hogy a hónap végi szeszélyes időjárás 

ezen a napon a jobbik arcát mutatta.  

A rendezvényen a gyerekek kipró-

bálhatták a Kenderkóc Népi Ját-

szóház ügyességi játékait, ingyen 

használhatták az ugrólóvárat, meg-

tekinthették belülről az egyik zug-

lói rendőrautót, tapsolhattak a bá-

bos mesejáték szereplőinek, részt 

vehettek a kézműves-foglalkozáso-

kon, játékos módon helytörténetet is 

tanulhattak, és az arcfestésnek köszön-

hetően „harci díszbe” is öltözhettek.  

A programok egyaránt népszerűnek 

bizonyultak.                   Riersch Tamás

Ingyenes lovasterápiával gyógyulhatnak a gyerekek 

Civil gyereknap AlsórákosonHagyományos programok a Cserepesnél

A zuglói gyereknapi rendezvényekről készült további képek  
a qr-kóddal elérhető galériában tekinthetők meg.
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– Gratulálunk a születésnapja alkal-

mából. Hogy van, mi újság önnel?

– Köszönöm az érdeklődést, megvagyok. 

Már ahogy ebben a korban meglehet az 

ember. Sajnos minden mozgás fáraszt 

már, ezért általában csak ücsörgök ott-

hon, pedig valamikor nagyon dinamikus 

életet éltem. Ennek a visszahúzódásnak 

a hátterében egyrészt a betegségem, il-

letve a fiam közelmúltbeli halála áll.  

Ez utóbbit sosem fogom megemészteni.

– 85 év alatt sok rossz dolog történ-

het az emberrel. Az ön életében azért 

akadnak kellemes emlékek is.

– Az 1964-es olimpia kiemelkedő ered-

mény volt a pályafutásomban. Abban 

az időben vidéki származású kapusként 

bekerülni a válogatottba már önmagá-

ban is nagy szó volt. A tokiói olimpián 

három mérkőzésen védhettem (a többi 

meccsen Boros Ottó volt a kapuban),  

a belgák elleni 5-0-ra megnyert találko-

zón, majd az olaszok elleni 3-1-es győ-

zelem alkalmával, legvégül az olimpiai 

címet jelentő, szovjetek elleni meccsen, 

ahol az aranyért három góllal kellett 

nyernünk, az 5-2-es siker pedig olim-

piai bajnoki címet jelentett. De fontos 

emlékként élem meg, hogy 1958-ban 

hazatérhettem a kétéves ausztráliai em-

igrációból, s hogy újra magyar váloga-

tott vízilabdázó lehetett belőlem. Illetve  

a fiam, Ambrus Tamás sikerei is fonto-

sak voltak a számomra. Ő ugyanis ka-

pusként, illetve szakosztályvezetőként is 

sokat tett a Ferencvárosért.

– Apropó, Ferencváros Önnek a zöld-fe-

hér klub volt a második családja. 

– Egerben születtem, ott töltöttem az 

ifjúságomat, és ott lett belőlem vízilab-

dázó is. Innen egyből a Fradiba igazol-

tam, és az említett kétéves ausztráliai 

emigráción kívül csak a zöld-fehéreknél 

játszottam. Itt lettem válogatott játékos, 

ők segítettek haza 1958-ban is, amit öt 

bajnoki címmel és 55 válogatott mérkő-

zéssel, köztük egy sikeres olimpiai tor-

nával háláltam meg nekik.

– És hogy jön mindehhez Nixon ame-

rikai elnök?

– 1963 nyarán egy nyugat-európai tú-

rára mentünk a válogatottal. A bécsi 

expresszen megismerkedtem egy ame-

rikai fiatalemberrel, akiről kiderült, 

hogy Richard Nixon titkára. Az alelnök 

szintén a vonaton utazott. Nixon ké-

sőbb az egész csapatot meghívta egy 

pezsgőre. Amerikaiakkal barátkozni 

abban az időben nonszensz volt, hát 

még az USA egyik legbefolyásosabb 

emberével.

– Zugló is büszke lehet önre. Mióta  

él a kerületben?

– 1963-ban, újdonsült Európa-bajnok-

ként költöztem Zuglóba. Először a Vezér 

út–Egressy út sarkán található kis lakó-

telepre. Megjegyzem, a tokiói arany-

érmemet már zuglóiként szereztem. 

Később laktam a Vízakna, majd az Öv 

utcában is. Nekem Eger után a XIV. ke-

rület a második hazám.

– A 85. születésnapot nemcsak a ba-

rátokkal, hanem a családdal is együtt 

ünnepelheti. 

– A feleségemmel, Keresztes Mártával 

58 éve vagyunk házasok. Két év múlva 

tehát együtt fogunk jubilálni. Mint min-

den élsportoló, én is sokat köszönhetek 

neki, hisz ő teremtett biztos hátteret  

a sikereimhez. És nem mellesleg há-

rom gyermekemnek, két lányomnak és  

Tamás fiamnak is az édesanyja.  

Sajnos, a mostani jubileumon Tamás 

már nem lehet velünk, de szerencsére 

a lányaimmal és az unokáimmal együtt 

ünnepelhetek majd.

Riersch Tamás

Nixonnal pezsgőzött
Május 31-én ünnepli 85. születésnapját kerületünk egyik díszpolgára,  

az olimpiai bajnok vízilabdakapus, Ambrus Miklós. Ezen a nevezetes na-

pon barátai és tisztelői születésnapi ünnepséget szerveztek a számára, 

melynek helyszíne az Ybl Tervezőintézet egyik irodája. Mi nem sokkal  

az ünnepség előtt értük utol Ambrus Miklóst, aki az utóbbi időben meg-

lehetősen visszavonultan élt.

Interjú  
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Az 1880-as években nagyarányú út- és 

lakásépítés indult meg Zuglóban. Rövid 

időn belül szép házak álltak a Csömöri 

úton (1906-tól Thököly út) és az Erzsébet 

királyné útján. A parcellázást követően 

ekkoriban indult meg az Ilka utca kiala-

kítása is, ahol hamarosan nagypolgári 

lakások és villák váltották egymást. 

Teniszpályából házhely

Nem minden telket építettek be azon-

nal, voltak olyanok, amelyek évtize-

dekig üresen álltak. Ezek közé tar-

tozott az Ilka utca 41–45. alatti 1500 

négyszögöles ingatlan is, amelyen  

a tulajdonosa teniszpályát üzemelte-

tett, és csak 1914-ben kezdte árulni. 

1916-ban Obersohn Miksa vette meg  

a telket, amelyen házhelyeket alakított 

ki, és még abban az évben a 41. szám 

alatti több mint 2000 négyzetméteres 

telekre házat építtetett. 

Obersohn az ingatlant a következő év 

májusában eladta Balázs Béla Hugó 

gyáros, magyar királyi kormányfő-

tanácsosnak, aki a házat bérbe adta. 

A kormányfőtanácsos és felesége, 

Schuler Lujza az 1920-as évek elején 

döntött úgy, hogy az Obersohn-féle 

épületet lebontatja, és a helyére a sa-

ját ízlésüknek megfelelő villát épít-

tetnek. A tervek elkészítésével Hikisch 

Rezső építészmérnököt bízták meg.  

A statikai terveket Katona János készítette.  

Az építkezés 1922 márciusában indult, és 

decemberben fejeződött be. A kivitelező 

Molnár Sándor építési vállalkozó volt.

Klasszicizáló stílus

Az építész a XIX. században divatos 

vidéki nemesi kúriára emlékeztető, 

copf stílusú házat tervezett, amelyet az 

utcától 20 métere helyezett el a kert-

ben, egy 50 centiméteres feltöltésen.  

A földszintes, beton alapfalakkal ellá-

tott, téglafalazatú és vasbeton födémű 

villa hódfarkú cseréppel fedett, kon-

tyolt nyeregtetőt kapott.

A tervező az épületet a ház stílusának 

megfelelő belső spalettás ablakokkal 

látta el, amelyek külső szárnyai kifelé, 

míg a belsők befelé nyíltak.  

Az utcával párhuzamos, téglalap alakú 

villa főbejárata a bal oldalon volt. Emel-

lett az épületbe az előkertből és a hátsó 

kertből is be lehetett jutni. 

A ház utcai traktusában kapott helyet 

a szalon, az úriszoba, az ebédlő és két 

hálószoba. A főbejáraton belépőt egy 

előszoba fogadta, amelyet a hall, a tá-

laló, a ruhatár, a fürdőszoba, illetve 

másik két hálószoba követett. Az épít-

mény hátsó részében volt az inas és  

a komorna lakrésze. A szobákat tölgyfa 

parkettával, míg az egyéb helyiségeket 

mettlachi lappal burkolták. A háznak 

melegvizes fűtése volt, azonban a hall-

ban egy valódi kandalló is állt.  

Az alagsorban szoba-konyhás ház-

mesterlakás, cselédszobák, kony-

ha és kiszolgáló helyiségek voltak.

Az épület szépen díszített, vakolt hom-

lokzattal készült. Az utca felőli sarkait 

háromnegyed köríves bővítés zárta le. 

A lépcsőket haraszti kőből faragták. 

A ház utca felőli oldalán oszlopcsarnokos 

fedett terasz van, amelyen át az ebédlő-

ből a kertbe lehetett jutni. A balkon fö-

lött timpanon helyezkedik el, amelyben 

egy fekvő nőt ábrázoló dombormű lát-

ható. A parkosított kertet kovácsoltvas 

kerítés választotta el az utcától.

Villából bérház

Az építmény alig készült el, tulajdo-

nosai, hogy bérbe adhassák, 1923-ban 

átalakíttatták. A munkálatok során  

a házat több lakásra osztották, a ker-

ti traktus jobb oldalához pedig külön 

bejárattal rendelkező, kétszintes tolda-

lékot építtettek. Ennek a földszintjén 

előszoba, lakószoba, az emeletén te-

rasz, míg a tetőterében ruhatár volt. 

A bérlők között volt egyebek mellett Ha-

idekker Béla, a Magyar Fémlemezipar 

Rt. igazgatója, gróf Cziráky Lászlóné 

és dr. báró Dániel Tibor is. Ez utób-

bi személy volt annak a Horch 780-as 

autónak a tulajdonosa, amely az 1934-

ben készült Meseautó című filmben 

szerepelt. Az Est 1935 áprilisában arról 

számolt be, hogy Dániel a filmforgatás 

után jutalék fejében két autókereskedőt 

kért fel járműve értékesítésére. A meg-

bízottak bemutatták a kocsit Vincze 

Ernő bőrgyárosnak, aki 300 pengő ju-

talmat ígért a közvetítőknek, ha az üzlet 

létrejön. Az árban azonban a felek nem 

tudtak megegyezni, így az ügy elaludt. 

1935 áprilisában aztán Vincze a közve-

títők kihagyásával mégis megvásárol-

ta az autót. A vételár 8600 pengő volt.  

Az eladásról tudomást szerző autó-

kereskedők követelték a jutalékukat, 

azonban egyik fél sem fizetett, mert az 

üzletfelek úgy vélték, hogy az adásvétel 

nem a közvetítők útján jött létre. 

Az autókereskedők miután kinyomoz-

ták, hogy Vince tévesen csak 4100 pen-

gős vételárat írt az adóbevallásába, 

felkeresték Dánielt, és megzsarolták, 

hogy ha nem kapják meg a jutalékukat, 

feljelentik adócsalásban való közremű-

ködésért. Az eset után a gróf értesítette  

a bőrgyárost, aki azonnal befizette a 453 

pengős adókülönbséget. Közben a zsaro-

lók ismét jártak Dánielnél, aki megígérte 

nekik, hogy kifizeti a jutalékot. A pénz 

átadásakor azonban detektívek jelentek 

meg, és előállították a két autókereske-

dőt, akikről kiderült, hogy többszörösen 

büntetett előéletű egyének.   

A bérvillához kapcsolódik egy másik 

bűneset is. Ugyancsak a ház lakója volt 

Balázs László igazgató, akit 1933-ban 

a 8 Órai Ujság beszámolója szerint éjsza-

ka ismeretlenek telefonon életveszélye-

sen megfenyegettek, a garázsban álló au-

tójára pedig halálfejes cédulát helyeztek.

Balázs Béla Hugó 1933-ban hunyt el, az 

Ilka utcai ház a feleségére szállt, aki vég-

rendeleti úton Palik Egonnéra hagyta. 

A villát a második világháború után 

államosították, bal oldalának egy ré-

szét – vélhetően a főváros ostroma alatt 

elszenvedett sérülései miatt – lebon-

tották, a tetőterét később beépítették.  

A villa utca felőli kertjét leválasztották, 

és a mellette működő Vadvirág Bölcső-

déhez csatolták. 

Az Ilka utcában járó ma szinte semmit 

sem lát a fővárosi védettség alatt álló, 

felújított épületből, mert az szinte észre-

vétlenül bújuk meg a bölcsőde kertjének 

fái és a kerítésre rögzített nád mőgőtt.  

Papp Dezső

Nemesi kúria az Ilka utcában
A főváros terjeszkedésével a huszadik század hajnalán számos figyelemre méltó villát emeltek Zuglóban. Közülük az egyik legérdekesebb Balázs 

Béla Hugó Ilka utcában építtetett, nagyvárosi környezetben szokatlan, vidéki nemesi kúriára emlékeztető háza. Az 1922-ben létesített villát tulajdo-

nosai nem használták, átadása után többlakásos házra bontatták, és tehetős embereknek bérbe adták. A második világháború után államosított villa 

jellegzetes vonásait megőrizve ma is áll, kertjét azonban a szomszédságában működő bölcsődéhez csatolták.

Zuglói séták
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A Raoul Wallenberg Akadémia, amely 

valamikor az emberi jogok védelmére 

alakult Svédországban, 2014-ben útjá-

ra indította az úgynevezett Wallenberg 

Kocka-projektet. Ennek lényege, hogy 

minden évben harminc iskolát támogat-

nak, melyeknek 2x2x2 méteres fekete 

fakockákban kell saját elképzelésük alap-

ján feldolgozniuk az ENSZ által törvény-

be foglalt emberi jogok valamelyikét. 

A program célja, hogy a diákoknak,  

fiataloknak ismereteket nyújtson az em-

beri jogokról és egyenjogúságról. Hogy 

megmutassa, mindannyian felelősek 

vagyunk egymásért, és tehetünk azért, 

hogy egy jobb világban éljünk.

Ezeket a kockákat aztán minden év au-

gusztusában Stockholmban egy nagy 

ünnepség keretében közszemlére teszik. 

A programba két éve már magyar isko-

lákat is bevonnak, sőt azóta már ameri-

kai, cseh, francia és szerb intézmények 

is foglalkoznak a kockával. 

– A magyar iskolák bevonását nem kell 

magyarázni – mondta Niclas Trouvé, 

Svédország magyarországi nagykövete 

–, hisz Raoul Wallenberg 1944–45-ben itt 

fejtette ki áldásos tevékenységét.

A hazai programot a Svéd Nagykövet-

ség is támogatja. Ennek köszönhetően 

tavaly két budapesti gimnáziumban, 

idén pedig egy fővárosi gimnáziumban, 

valamint a zuglói Neumann János Szá-

mítástechnikai Szakgimnáziumban fog-

lalkozhattak a diákok behatóan az em-

beri jogokkal. A kerületi középiskolában 

május 24-én tartották a Kocka-projekt 

bemutatóját, melyre nemcsak a svéd 

nagykövet, hanem számos svéd szakem-

ber is kíváncsi volt.

– Fantasztikus volt ez a munka – mond-

ta Mező György, a 10. évfolyamos in-

formatikai osztály pedagógusa –, hisz 

osztályfőnökként nekem is lehetősé-

gem nyílt a diákjaim véleményét ala-

posabban megismerni. A mi diákjaink 

a 7. cikkelyt, az úgynevezett törvény 

előtti egyenlőség jogát választották.  

Ehhez előbb átbeszéltük mind a har-

minc emberi jogot, a diákok több témá-

ban is prezentációkat készítettek, majd 

maguk szavazták meg, hogy melyiket 

szeretnék választani. Ezt követte a gyűj-

tőmunka, illetve az ötletelés, vajon ho-

gyan tehetjük az alapítványtól kapott 

kockát minél „emberségesebbé”.

A zuglói iskola udvarán felállított fa-

kockát május 24-én a svéd nagykövet, 

illetve a vele érkezett svéd szakemberek  

is megtekintették.

– Több tervünk volt, végül azt válasz-

tottuk, hogy egyik oldalon a hazai,  

a másikon pedig a nemzetközi törvény-

telenségeket, pontosabban példákat  

gyűjtsünk össze – mondta Nagy Ádám 

Zénó 10. évfolyamos diák. – A magyar és 

angol nyelven megfogalmazott esetekre 

rákoppintva működésbe hozzuk a jelző-

rendszert, azaz a falra rakott térképen 

ott villan fel a LED-es fény, ahol azt a tör-

vénytelenséget elkövették.

A térkép és a feliratok is fordítottak – tet-

te hozzá Tóth Zsombor –, ezzel is jelez-

ni kívántuk, hogy minden dolgot több 

szempontból is meg kell vizsgálni, mi-

előtt ítéletet alkotnánk.

– Az iskolánkban nem jellemző az em-

beri jogok lábbal tiprása, de az iskolából 

kilépve mi is tapasztalunk ilyen eseteket 

– szólt hozzá Joó András diák is. – Az in-

ternet világában pedig már a nemzetkö-

zi példák is könnyen eljutnak hozzánk.

Menyhárt Erika igazgatónő elmond-

ta, hogy a kocka nyár végéig az iskola 

udvarán marad. A tanév során vala-

mennyi diákjukkal megnézetik, de sze-

retnének más intézményből is fogadni 

csoportokat. Ősztől majd a Metropoli-

tan Egyetemen láthatjuk az installáci-

ókat, illetve Svédországban is tervezik  

a bemutatásukat.              

Riersch Tamás

Játékos ismerkedés az emberi jogokkal 
Raoul Wallenberg a második világháború legszörnyűbb éveiben követségi titkárként dolgozott Magyarországon, 

és svéd papírokkal zsidók ezreit mentette meg a pusztulástól. 

Civil élet  
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A zuglói Cseperedő Óvoda peda-

gógusai minden májusban kerék-

pártúrát szerveznek a gyerekek-

nek és a szülőknek.

Az idei program május 25-én volt, s bár 

napközben sokat esett az eső, a délutáni 

napsütésben közel 150 kerékpáros kis-

gyerek és szülő indult el a nagy túrára, 

amely a Cseperedő Óvodától a Rákos-pa-

takig, majd annak mentén a Szugló ut-

cáig, onnan visszafordulva pedig ismét 

a Lengyel utcai óvodáig tartott. Ekkora 

mennyiségben óvodás kisgyerek csak el-

vétve szokott kerékpározni a kerületben, 

ezért a Cseperedő Óvoda biciklitúrájá-

nak útvonalát az előző évekhez hasonló-

an idén is a kerületi rendőrkapitányság 

járőrei és a Zuglói Önkormányzati Ren-

dészet munkatársai, illetve a kerületi 

polgárőrök biztosították. Május 25-én  

a két-, három- és négykerekű bicikliken 

és rollereken tekerő, hajtó gyerekeket és 

az őket kísérő szülőket hagyományosan 

Tomis Károly zuglói rendőr főtörzszász-

lós, körzeti megbízott (akinek gyermeke 

is az óvodába járt) vezette, aki előzetesen 

fel is készítette a túra résztvevőit a rájuk 

váró közlekedési helyzetekre. 

A túrát hét évvel ezelőtt egy egészség-

nevelési program ihlet-

te, és mára az oviban  

az egyik leginkább várt  

eseménnyé vált.

Kicsinyek kerékpártúrája 

Nagyon készültünk erre az eseményre – 

mondta Hudu Mariann, a zuglói iskola 

sorrendben ötödik igazgatónője –, a kol-

légák, a diákok és a szülők is komoly gyűj-

tőmunkákat végeztek annak érdekében, 

hogy minél szebb és gazdagabb emléket 

tudjunk állítani ennek az eseménynek.

A többnapos ünnepsorozat már má-

jus 7-én elkezdődött, amikor is három 

volt diáknak, illetve az iskola jelenlegi 

tanulóinak a munkáiból nyitottak kiál-

lítást. Amit egy hétre rá az igazgatónő 

által említett gyűjtőmunka eredmé-

nyeként egy iskolatörténeti tárlattal  

is kibővítettek.

– Iskolánkban nagy hagyománya van  

a nyugdíjas pedagóguskollégákkal való 

kapcsolattartásnak – tette hozzá az igazga-

tó. – Minden évben szervezünk nekik egy 

rendezvényt az iskolában. Idén, a jubile-

um alkalmából ezt az öregdiákokkal való 

találkozással is kibővítettük, melyre nagy 

örömünkre az intézmény korábbi igazga-

tói, Tímár Pál és Zölde Józsefné is eljöttek.

A jubileumi ünnepség csúcspontja a má-

jus 17-i gálaműsor volt, melyben az in-

tézmény korábbi és jelenlegi tanulói is 

felléptek. A Columbus utcai Zeneházban 

rendezett ünnepségen az önkormányzat 

nevében Karácsony Gergely polgármes-

ter köszöntötte az ünnepeltet. – Ma már 

a kerület kevesebb felelősséggel tartozik 

az iskolák iránt, lévén hogy a tankerüle-

tek lettek a fenntartók, de mi lélekben 

továbbra is gazdái szeretnénk maradni 

ezeknek a közösségeknek. Isten éltesse  

a Jókait! – mondta a polgármester.

A gálaműsor keretében adta át Házlin-

ger György, a Közép-Pesti Tankerületi 

Központ igazgatója a „Tankerület Leg-

kiválóbb Iskolája” díjat, melyet most 

alapítottak, és melyet a Jókai közössége 

vehetett át először.

A Jókai 60 programsorozat május  

18-án egy látványos gyereknappal zá-

rult, melynek két csúcspontja is volt. 

Egyrészt fellépett az iskolában a fia-

talok körében népszerű Animal Can-

nibals együttes, amely nemrég a Róna 

utcai iskolában forgatta egyik klipjét.  

Illetve a Közép-Pesti Tankerületi Köz-

pont ezen a napon adta át a régi gond-

noki lakásból kialakított könyvtárat, 

melyre azért volt szükség, mert az isko-

la tanulói létszáma az elmúlt években 

majdnem megduplázódott, így a régi 

könyvtárat is tanteremmé kellett átala-

kítani. Hudu Mariann igazgatónő sze-

rint az új könyvtárnál szebb születés-

napi ajándékot nem is kaphattak volna.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Hatvanéves a Jókai Mór Általános Iskola
Zugló oktatásának gazdagságát bizonyítja, hogy nincs olyan év, hogy valamelyik iskolája ne jubilálna. Idén 

a Jókai Mór Általános Iskolán van a sor, amely intézmény ebben a tanévben ünnepli a hatvanadik szüle-

tésnapját. A május közepén megtartott ünnepség természetesen több eseményből állt, ahogy az egy ilyen 

jelentős évfordulóhoz dukál.

Csaknem négyszáz tanulót és felkészítő tanárt díjaztak a Columbus utcai Zeneházban megrende-

zett Kiválóság Napon május 24-én.

A Kiválóság díjat azok vehették át, akik a tanév során a Közép-Pesti Tankerületi Központ által ren-

dezett tanulmányi versenyeken első helyen végeztek. A Columbus utcai Zeneházban megrendezett 

gálán a XIII. és a XIV. kerület alkotta tankerület 230 növendékét és 132 felkészítő 

tanárát díjazták csütörtökön.

A tervek szerint az elismerésről elnevezett Kiválóság Napot a jövőben minden 

tanév végén megrendezik.

Kiválóság díjat kaptak a legjobbak



10 2018. május 31.    Zuglói LapokKözlemények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ADMINISZTRÁTOR (ÜGYKEZELŐ)
munkakör betöltésére

HATÁROZATLAN IDEJŰ KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY KERETÉBEN

Feladat:
• Általános titkársági feladatok ellátása,
• Iratok iktatása a Hivatal által használt iratkezelő szoftverben,

• Részvétel a postázási folyamatokban,
• Nyilvántartások, kimutatások kezelése, készítése,

• Építéshatósági Osztály vezetői asszisztensi feladatok ellátása.

Alkalmazási feltételek:
• Középiskolai vagy gimnáziumi végzettség,
• Büntetlen előélet,

• Cselekvőképesség,
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

• Felhasználói szintű MS Office alkalmazások (ezen belül is különösen az 
Excel program ismerete). 

Előnyt jelent:
• Valamely tanúsított iratkezelő szoftver ismerete (preferáltan DMS-One 

Ultimate),
• Közigazgatási szervnél, vagy helyi önkormányzatnál ügykezelőként 

szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat,
• Ügykezelői alapvizsga,
• Ügyfélkapus regisztráció megléte, ügyfélkapu használatának ismerete,

• Irattározási ismeretek,
• Építésügyi ismeretek,
• Telefonos ügyfél kapcsolattartási ismeretek.

Elvárt kompetenciák: 
• Monotonitástűrő képesség,
• Felelősségtudat,

• Önállóság,
• Gyors tanulási és problémamegoldó készség,

• Együttműködési készség..

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-

CIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes 
adattartalommal és a megpályázott pozíció feltüntetésével,

• Motivációs levél,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok 

másolata,

• A Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről,

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyag-

hoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató 
megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges 
hozzájáruló nyilatkozatokat.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően 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: ,,adminisztrátor pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

HATÁROZATLAN IDEJŰ KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY KERETÉBEN

Feladat: Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányozandó 

iratok, döntések tervezetének elkészítése,
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtaga-

dása, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és 
kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének 

elkészítése,
• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések terve-

zetének elkészítése,
• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészítése,
• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozattételre 

való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szükséges iratok 
tervezetének elkészítése,

• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az 
előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése,

• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájé-

koztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése,
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehaj-

tás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének elkészítése,
• Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása,
• Nyilvántartások, statisztika vezetése..

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő terüle-

ten szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerke-
zetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 

településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség,

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy maga-
sépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben 

szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szak-
képzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség, vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

• Magyar állampolgárság,

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

Előnyt jelent: 
• Építéshatósági gyakorlat,
• ÉTDR, e-napló ismeret,

• Gyakorlott számítógépes ismeretek,
• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,

• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte,
• B kategóriás jogosítvány,

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Együttműködés és kapcsolatteremtő készség,
• Döntésképesség,

• Kommunikációs készség írásban és szóban,
• Konfliktuskezelés,

• Szakmai ismeret,
• Tanulási, fejlődés hajlam.     

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-

CIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes 
adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével,

• Motivációs levél,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok 

másolata,

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről,

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoz-
tató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
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: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin Osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

LAKÁSHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatok: Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos ügyintézés.
• Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előkészítése.
• Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, határozatok 

végrehajtása.
• Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése.

• Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése.

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

dományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű írásbeli kifejező készség.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.

• Precíz, önálló munkavégzés.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.

• Szakmai fejlődési igény.     

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

séges adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 
anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoz-
tató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
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: ,,lakáshasznosítási ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.

Az állások 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 állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.

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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– A Stefánia Szoborpark 

ötlete Klacsmann 

Pétertől, a Ma-

gyar Kultúra 

Egyesület el-

nökétől szár-

mazik – tájé-

koztatott 

Kiss József galériavezető, hozzátéve: az 

első tárlatot 2016. október 12-én nyitot-

ták meg. Azóta félévenként új köztéri 

szobrok kerülnek bemutatásra a tavaszi 

és az őszi tárlaton.

Kiss József azt is elmondta, hogy a kiál-

lításon a klasszikusak mellett láthatók 

avantgárd, posztmodern, kubista és 

konstruktivista művek, illetve a realiz-

mus jegyeit hordozó szobrok. A hazai 

és külföldi művészek alkotásaikat a leg-

különbözőbb hagyományos és modern 

anyagokból készítették. 

– Az április, illetve október elején ün-

nepélyes külsőségek között megnyíló 

kiállításokra a kortárs művészek pályá-

zat útján jelentkezhetnek, azonban be-

mutatásra csak a zsűri által jóváhagyott 

alkotások kerülnek – közölte a galé-

riavezető. – A tárlat szervezésekor 

külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy  

a neves szobrászok mellett kapjanak 

lehetőséget a bemutatkozásra a tehet-

séges pályakezdő művészek is – fűzte 

hozzá Kiss József.

A kiállított alkotások között számos fi-

gyelemre méltó található. Ilyen például 

Oláh Katalin Piétája. A művész megszo-

kottól eltérő feldolgozása a halott Krisz-

tus leplét ábrázolja. A fiatal szobrász, 

Szabó Menyhért Mementó elnevezésű 

hatalmas katonafeje már az anyaga 

miatt is különlegességnek szá-

mít. Az alkotás súlyos bronz vagy 

vasöntvénynek látszik, azonban 

megtapintva kiderül róla, hogy valójá-

ban könnyű, gumiszerű anyagból ké-

szült. A tárlat egyik látványossága Oláh 

Mátyás Teiresziasz című, színezett mű-

gyantából készült eredeti alkotása. A vak 

görög jóst ábrázoló szobor bronz máso-

lata a Kossuth téri metrómegállót díszíti. 

Ugyancsak különlegesség Móder Rezső 

Bartók és Kodály című, vasból formázott 

szobra. A mű egyes elemeinek megmoz-

gatásával fémfeldolgozó műhelyekben 

hallható hangok keletkeznek, ilyenkor 

az alkotó asszociációja szerint a zene-

szerzők „beszélgetnek egymással”.

A tárlaton megtekinthetők továbbá 

Mihályi Gábor híres bronzbiciklistái 

is, amelynek eredetije Lausanne-ban,  

az Olimpiai Székház előtt vannak ki-

állítva. Az alkotás látványossága, hogy  

a kerékpárok kerekei megfelelő szögből 

nézve az olimpiai öt karikát formáz-

zák meg. Igazi különlegesség Varkoly 

László Sárkányfeje, amelyet a művész 

elhasználódott és kidobásra ítélt eresz-

csatornák összeforrasztásával hozott 

létre. Oláh Mátyás Megállóban elneve-

zésű műgyanta szobra egy mindennapos 

mai jelenetet ábrázol, amint egy fiatal nő  

a bérletét veszi elő a járműre szállás előtt.

A Stefánia Szoborpark II. tavaszi tárlata 

ingyenesen tekinthető meg a HKK nyit-

vatartási idejében.       Papp Dezső

Szoborkiállítás a Stefánián
A közelmúltban nyílt meg a Honvéd Kulturális Központ (HKK) kertjében a Stefánia Szoborpark II. tavaszi tárlata, amelyen 30 hazai és külföldi művész 

40 alkotása tekinthető meg. A kiállításon a kortárs szobrászművészek zsűri által kiválasztott nagy méretű köztéri alkotásai láthatók. A reprezentatív 

tárlaton szinte minden szobrászati irányzat jelen van. Az ismert és pályakezdő művészek alkotásai között a hagyományos és a kísérletező jellegű 

művek egyaránt megtalálhatók. 

Kultúra
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Az úszás, a sok vízben töltött óra alatt 

felázik a hallójárat érzékeny hámréte-

ge, ami sérülékennyé válik. – A viszkető, 

érzékeny fület önkéntelenül is elkezdik 

piszkálni az emberek, ami gerjeszti a 

folyamatot, és megjelenik a fájdalom is. 

Szerencsés esetben 4–6 nap alatt megy-

gyógyítható az úszófül, de ha már sú-

lyosabb (rágásnál fájdalom is jelentke-

zik), akkor mindennapos gyógyszeres 

tamponos kezelés szükséges, és előfor-

dulhat, hogy antibiotikum, gyulladás-

csökkentő szedése is indokolt – mondta 

dr. Szendi László, a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat fül-orr-gégészeti szakrendelés 

vezető főorvosa. A fertőtlenített, klóros 

vizek miatt kiszáradhat a hallójára-

ti bőr, ami viszketést okoz, a jelenség 

gyógyszertárban kapható krémekkel, 

fülcseppekkel orvosolható, s megelőz-

hető a betegég kialakulása, de az is fon-

tos, hogy a fül mindig száraz legyen. Ha 

valaki úgy érzi, hogy fürdés, strando-

lás után víz ment a fülébe, a fülkagyló 

hátra vagy felfelé húzogatásával, vagy  

a feje oldalra fordításával kifolyathatja. 

– Fültisztító pálcikával csak a nedvessé-

get itassuk fel. Körkörös mozdulatokkal 

kell körbetapogatni, de ne a pálcikával 

akarjuk eltávolítani a fülzsírt vagy a vá-

ladékot, mert azzal csak ártunk – hang-

súlyozta a főorvos.              Potos Rita

Véget vethet  
a nyaralásnak az úszófül 
A kezdeti füldugulás, viszketés, érzékenység később hallójárati gyul-

ladáshoz (úszófül) vezethet, ezért már a kellemetlen tünetek megje-

lenésekor érdemes felkeresni a fül-orr-gégészt. Egyébként füldugó 

használatával, a fül tisztán és szárazon tartásával megelőzhető a fő-

ként nyáron jelentkező betegség. 

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

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
2018. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉGE ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSI ÖN-
KÖLTSÉG

INTÉZMÉNYI  
TÉRÍTÉSI DÍJ

Ebéd térítési díja naponta és személyenként 1 092 forint / ellátási nap 870 forint / ellátási nap

Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és személyenként 596 forint / ellátási nap 595 forint / ellátási nap

Napi 3 x-i étkezés 1 688 forint / ellátási nap 1 465 forint /ellátási nap

Étel szállítási díja alkalmanként 310 forint /alkalom 310 forint / alkalom

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 2 428 forint / gondozási óra 2 085 forint / gondozási óra 

Házi segítségnyújtás - szociális segítés 2 427 forint / gondozási óra 2 380 forint / gondozási óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 168 forint / ellátási nap 100 forint / ellátási nap

Nappali ellátás - Idősek nappali ellátása 2 280 forint / ellátási nap 1 845 forint / ellátási nap

Nappali ellátás - Fogyatékosok nappali ellátása 6 066 forint / ellátási nap 5 095 forint / ellátási nap

Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt 7 158 forint / ellátási nap 5 960 forint / ellátási nap

Fogyatékosok nappali ellátása 3xi étkezéssel együtt 7 754 forint / ellátási nap 6 560 forint / ellátási nap

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza

Egészség
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A körzeti megbízottak elsődleges fel- 

adata, hogy a körzetükben erősítsék  

a kapcsolatot a lakossággal. Többek kö-

zött az ott élő cigány (vagy roma) csalá-

dokkal is. A Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft. szakemberei ezt a rendőri 

igényt megismerve egy rendhagyó vál-

lalkozásba kezdtek. Május 16-án ugyan-

is a Laky Adolf utcai székházukban egy 

félnapos érzékenyítő programot szer-

veztek a kerületi rendőrök számára. 

– Megkerestük az UCCU Alapítványt, 

akiket már jól ismertünk – tudtuk meg 

Adler Katalin prevenciós koordinátor-

tól –, mert korábban már tartottak ro-

maérzékenyítő napot az egyik zuglói 

iskolában. Most arra kértük őket, hogy 

ezt a programjukat adaptálják a ren-

dőrök számára is.

Szénási Szilvia, az alapítvány ügyvezető 

elnöke elmondta, hogy számukra is újdon-

ság volt ez a felkérés, korábban ugyanis 

főleg az iskolákkal álltak kapcsolatban. 

– A rendőrökkel egyeztetve egy olyan 

programot állítottunk össze, amely 

leginkább érdekelte őket. Az érzé-

kenyítő nap témái között szerepel  

a magyarországi cigányság történe-

te, sok személyes történettel meg-

tűzdelve, a cigányságon belüli cso-

portok megkülönböztetése, illetve 

egy kis nyelvi blokkot is beletettünk.

A nyelv azért is sarkalatos kérdés, mert 

a rendőrök sokszor szembesülnek az-

zal a ténnyel, hogy nem értik az egymás 

között lovári nyelven beszélő személye-

ket. Adler Katalintól viszont megtudtuk, 

hogy a ZKNP – a májusi program foly-

tatásaként – ősszel két lovári-nyelvtan-

folyam elindítását is tervezi. Az egyik 

húszórás lenne, és az intézkedések 

szókincsére alapozna, a másik viszont 

nyolcvan órában már a középfokú lová-

ri-nyelvtudást is megcélozná.

A május 16-i eseményen meglepően sok 

rendőr vett részt, akik jó hangulatban 

töltötték el ezt a különleges délelőttöt az 

alapítvány önkénteseiből álló előadók-

kal. A nap záróeseménye egy tradicio-

nális cigány ebéd elfogyasztása volt.

Apropó, cigány szó! Mint kiderült, Ma-

gyarországon ezt az elnevezést a cigá-

nyok is gyakran használják. Nem úgy, 

mint a Balkán egyes országaiban, ahol 

ez a megnevezés sértésnek számít.  

Az egyébként görög eredetű cigány meg-

nevezést viszont nem a cigányok adták 

maguknak, hanem mások ragasztották 

rájuk. A roma elnevezést éppen ezért 

egy 1971-es nemzetközi konferencián 

legalizálták, azóta hivatalosan használ-

ják, és ma is diplomatikusabbnak tartják 

a cigánynál.                Riersch Tamás 

Tévhitek és előítéletek nélkül
Melyik a helyes: a roma vagy a cigány megnevezés? Honnan ered ez a nép, hányféle csoportja van, mik  

a szokásaik, és mi a különbség a lovári és a beás nyelv között?  Ezekre a kérdésekre keresték a választ a 

zuglói körzeti megbízottak, akikről azt kell tudni, hogy többségük életvitelszerűen a kerületben lakik, több 

évtizede szolgálják már Zugló közbiztonságát, ebből következően elhívatottan végzik munkájukat.
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ELADÓ a Rákosmezei téren (Egressy út-Cinkotai út 
kereszteződés) virágboltként működő pavilon. Érdek-
lődni lehet: 06-70-516-59-29.

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

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

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

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.

Leinformálható nyugdíjas vállal otthonában KÖZ-
LEKEDNI KÉPES személynél hétfőtől-péntekig (4-5 
munkanap) napi 7-8 órában ÜGYELETET: Beteg el-
látásával kapcsolatos feladatok (orvos, gyógyszer, 
bevásárlás, stb.), SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSÜNK 
tárgyát képezik. Tel: 221-23-43 (üzenetrögzítőm a 6-ik 
csengetés után működik).

Takarítókat keresünk teljes-és részmunkaidőbe 
irodaépületek napi takarítására hétköznapokon. Sta-
bil, hosszútávú munka, 100%-os bejelentés. Kezdő 
kereseti lehetőség teljes munkaidőbe nettó 120 ezer 
Ft. Nyugdíjasok és pályakezdők jelentkezését is vár-
juk. Tel: 70/886-0608

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

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

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

Ha anyagi gondja van, kevés az élethez a nyugdíja, 
életjáradékot kötnék ingatlanjáért gyermekeim részé-
re. Készpénz plusz havi járadék ottlakás nélkül. Tel: 
+3620-941-6368 

UZSOKI KÓRHÁZ. 2018.V. 15-18. Méltóságteljes 
emberi szolgáltatást kaptam a kardiológiai sebésze-
ten. Köszönet az orvosoknak és a betegmegőrző nő-
vérek áldozatos, odaadó kimagaslóan jó munkájukért, 
tisztelettel, Vajda József.

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.

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FEST-
MÉNYEIT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, 
befektetők részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00 
Email: 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, bril-
les ékszereket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi 
porcelánt, festményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, 
jöjjön el hozzánk, vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 
51-53. Üzlet telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. 
Gyűjtők gyűjteményét 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

FELMENTEK AZ ÁRAK! Arany, ezüst, borostyán, drá-
gakő és régiség felvásárlás azonnali készpénzben, cím:  
13. kerület Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 06-
70-884-40-84.

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

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 

KIADÓ!130m2-es elegáns, 13 éve bevezetett, nagy 
vendégkörrel rendelkező Vezér úti test-és arckozme-
tika szalonomban kiadó egy külön bejáratú, világos, 
12m2-es helyiség csendes, egészség/szépségköz-
pontú (pld. reflexológia, természetgyógyászat, gyógy-
masszázs, stb.) tevékenység folytatására. A szalonban 
tágas váró, vendégöltőző, mosdó, zuhany használata 
is lehetséges. Érdeklődjön a  06/20/529-8850-es mo-
bilszámon.

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

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 

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

Ezermester lakásszerviz! Falfúrás, bútorszerelés, 
vízszerelés, villanyszerelés, mindennemű szerelés, 
javítás! Lakáskarbantartás! 06-30-960-4525, www.
999mester.hu

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

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

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.

INGATLAN ELADÁSÁHOZ SZÜKSÉGE 
lehet rám. Ingyenes konzultáció. 

Molnár Zsolt, tel: 06-70-948-74-10.

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

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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 

HIRDETMÉNY

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

CÍM TULAJDONI
HÁNYAD

HELYRAJZI 
SZÁM

ALAPTERÜLET 
(m2) RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ

VÉTELÁR
MEGHIRDETÉS 

DÁTUMA
AZ AJÁNLATOK  

BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Ilosvai S. u. 73. alagsor 4. 1/1 30712/1/A/4 21 raktár víz+csatorna közös költségben elszámolva, 
villanyóra leszerelve, gázellátás nincs 3 000 000 Ft + ÁFA 2018.05.22 2018.06.20.

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény  teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormány-
zat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.). • Az érvényes ajánlattétel feltétele (a havi bérleti díjra tett ajánlat és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezésén túl) a helyreállítási munkákra vonatkozó költségvetés benyújtása! Hirdetményekkel 
kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.
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Az idei ünnepen az olimpikonok közül 

hatan – Faragó Tamás, Csom István, 

Ihász Kálmán, Gedó György, Sákovics-

né Dömölky Lídia, Liu Shaolin Sándor 

–, a sportvezetők közül pedig a Ferenc-

város, a KSI SE és a Magyar Olimpiai 

Akadémia vezető tisztségviselői vettek 

részt. Az idén olimpiai bajnoki címet 

nyert Liu Shaolin Sándor meghívása 

azonban több szempontból is érde-

kes volt. Egyrészt az első magyar téli 

olimpiai aranyérmünket szerző rövid 

pályás gyorskorcsolyaváltó tagja né-

hány éve még az Őrnagy utca iskola 

diákja volt (az öccse, a szintén olimpiai 

bajnok Liu Shaoang idén érettségizik 

a Csanádiban, ő azonban nem tudott 

részt venni az ünnepségen), másrészt 

a Csanádi-napok egyik fontos eleme, 

hogy az iskola diákjai közül a legjob-

bakat elismerésben részesítik. Idén is 

díjazták a legjobb atlétát, birkózót, lab-

darúgót, vízilabdázót, ökölvívót, illet-

ve a legjobban teljesítő középiskolást.  

Az intézmény legrangosabb kitünteté-

sét, a Csanádi-díjat azonban a már em-

lített Liu testvérek vehették át. 

A zuglói sportiskolában nagy hagyo-

mánya van annak, hogy a tantermeket 

sportolókról nevezik el. Ma már gya-

korlatilag minden tanteremnek van 

egy névadója, akikben két dolog közös: 

egyrészt valamennyien kiemelkedő 

sportolók, másrészt mindannyian eltá-

voztak már közülünk. Idén azonban az 

Őrnagy utcai iskola történetében első 

ízben még élő – ráadásul nagyon is fi-

atal – olimpiai bajnokokról, Liu Shaolin 

Sándorról és Liu Shaoangról nevezték 

el az egyik második emeleti termet.

– Azért döntöttünk így, mert iskolánk 

történetében először fordult elő, hogy 

Liu Shaoang  személyében saját diá-

kunk olimpiai bajnoki címet szerezzen 

– mondta Rabi Ferencné igazgatónő. 

– Ráadásul éppen egy történelmi ara-

nyat, az első téli olimpiai bajnoki cí-

münket. S mivel a bátyja, Sanyi is csak 

nemrég ballagott el tőlünk, úgy véltük, 

ezzel a gesztussal méltó módon bú-

csúzunk el tőlük.

– Nagyon megtisztelő, hogy volt isko-

lánkban máris tantermet neveznek el 

rólunk – reagált minderre az egyik név-

adó, Liu Shaolin Sándor. – Ráadásul a ter-

met nagyon ízlésesen rendezték be, ahol 

a diákok is jól érezhetik majd magukat. 

Az már csak hab a tortán, hogy az 

említett diákok között van Liu Xhuan 

Léna, a két Liu fiú testvérhúga is, aki 

nem mellékesen maga is short tracke-

zik (ráadásul nem is rosszul), és akinek 

érthető okokból a bátyjai a legnagyobb 

példaképei. Ő és az osztálytársai május 

25-től immár a Liu fiúkról elnevezett 

tanteremben tanulhatnak majd, ami 

valószínűleg kellő motivációt jelent szá-

mukra a hétköznapokban is.  

Az oldalt összállította: 

Riersch Tamás

Liu Shaolin–Liu Shaoang tanterem Zuglóban
Idén a rossz idő a tornaterembe kényszerítette a hagyományos Csanádi-napot, amely ennek ellenére sem veszített színvonalából. A Csanádi Árpád 

Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola rendezvényeit ugyanis az olimpiai bajnokok és a sportvezetők is nagy létszámban szokták megtisztelni.
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