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A Fővárosi Közgyűlés rendelete értelmé-

ben várhatóan júliustól változnak a par-

kolási díjtarifák, az év második felében 

pedig kezdődhet a fizetőparkoló terület 

bővítése. Az eddigi zónahatárok közvet-

len szomszédságában elviselhetetlen 

lett a zsúfoltság, ami miatt a lakosság 

azt kérte az önkormányzattól, hogy több 

helyen legyen fizetős a parkolás. Hajdu 

Flórián alpolgármester tájékoztatása 

szerint a bővítést az önkormányzat telí-

tettségi vizsgálata után javasolták. A Fő-

városi Közgyűlés május 30-i ülésén fo-

gadta el Zugló javaslatát a fizetőparkoló 

övezet bővítésére. Ahogy a fenti térké-

pen látható, a közeljövőben elsőként 

a Bosnyák tér és környéke az Egressy 

útig, később a Thököly út és az Erzsébet 

királyné útja közötti terület, harmadik 

ütemben pedig az Erzsébet királyné út-

jától a Kacsóh Pongrác útig terjedő rész 

válik fizetőssé. A zónák külső határa  

a Lőcsei út, illetve a Bosnyák tér környé-

kén a Fűrész utca lesz.          3. oldal

Változások a fizetőparkolásban

Idén is indult a Kihívás Napja elneve-

zésű tömegsportnapon Zugló: a szerve-

zőknek ezúttal 11 100 embert sikerült 

megmozgatniuk legalább egy negyed- 

órára. A három központi helyszínen 

zajló megmérettetésen az ovisoktól  

a nyugdíjasokig minden korosztály kép-

viseltette magát, a legtöbben a Mogyo-

ródi úti pályán sportoltak.             15. oldal

Ötödik lett a kerület
Befejeződött a kutyafuttató-roadshow. 

A 14 állomást érintő program célja 

az volt, hogy a helyi közösségek ötle-

teit, javaslatait meghallgatva felmér-

jék a futtatókkal kapcsolatos igénye-

ket. Szabó Rebeka alpolgármester azt 

mondta: a tervek szerint ősszel kerül 

a képviselő-testület elé a fejlesztéseket 

tartalmazó átfogó javaslat.    8. oldal

Kutyafuttatók

Lapok

Nem tervezik újra, de az elmúlt idő-

szakban felmerült legújabb lakossági 

óhajok figyelembevételével módosítják  

a Pillangó park fejlesztési terveit. Arról 

is döntés született, hogy a terület köz-

biztonságának javításáért körzeti meg-

bízotti és rendészeti irodát alakítanak ki 

a parkban. A képviselő-testület úgy dön-

tött, hogy egy külön e célból felállított 

bizottság egyeztessen a kivitelezővel  

a tervek módosításáról az időközben fel-

merült lakossági elképzelések alapján.  

5. oldal

Módosulhatnak a 
Pillangó park tervei



2 2018. június 14.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

A gyerekek kézműveskedek, a fel-

nőttek a kerttel ismerkedtek a júni-

us 9-i Kertünnepen. 

– Sokan kíváncsiak a tevékenységünkre, 

ezért szerveztünk egy napot, amikor min-

denki bejöhet, és körbevezetjük a ZUG-

kertben – mondta Honyek-Bartha Szilvia, 

a ZUG Közösségi Kertekért Egyesület elnö-

ke. A kicsiknek játszóházat és kézműves-

foglalkozást szerveztek, a batyus pikniken 

pedig bárki zenélhetett, énekelhetett. A jó-

gával záródó programon minden vendég 

megkapta a ZugKonyha 

című, a kerttagok által ösz-

szeállított receptfüzetet.        

     Potos Rita

A CivilZugló Egyesület szervezé-

sében ismét kifestették az Erzsé-

bet királyné útjánál lévő vasúti 

aluljárót.

A rendezvényen mintegy 30-an vettek 

részt, többségében szüleikkel érke-

zett gyerekek, akik színes rajzokkal 

díszítették a falakat. Várnai László,  

a CivilZugló Egyesület vezetője,  

a program szervezője elmondta, már 

negyedszer rendeznek aluljárófestést. 

Egy-egy ilyen „folyosót” általában 

háromévente kell  újrafesteni. Idén  

a MÁV is besegített, előre lealapozta 

az aluljárót, így a résztvevőknek ezút-

tal csak a színes motívumokat kellett 

felfesteniük a falakra.                      PD

Ünnepi piknik

Negyedszer festették ki az aluljárót

A tudósításainkhoz kapcsolódó képgalériákat a cikkek mellett található QR-kóddal érhetik el olvasóink.

Közösen a függőség 
megelőzéséért

A százéves Magdi 
nénit köszöntötték

Másodszor rendezték meg a szülők, a peda-

gógusok, a szakemberek és a gyerekek közös 

eszmecseréjét, a Párbeszéd a függőségről című 

konferenciát. A Zuglói Kábítószerügyi Egyez-

tető Fórum (KEF) által szervezett programon  

a kerületi kábítószerhelyzetről, a megelőzésről, 

a gyerek- és ifjúsági addiktológiai ellátásról,  

a függőségek pszichológiai hátteréről tartottak 

előadásokat, és interaktív műhelymunka ke-

retében belül beszélgettek a szülők, a család, 

valamint a pedagógusok szerepéről. Sokacz 

Anikó, a Zuglói KEF elnöke azt mondta, a tavaly 

elindított program célja, hogy összekovácsolja 

az érintetteket, a kerületben működő civil szer-

vezeteket, információt és segítséget nyújtsanak  

a szülőknek és a pedagógusoknak.      PR 

Rokonai, ismerősei, volt kollégái és az önkormány-

zat is köszöntötte századik születésnapján Ráskai 

Zoltánné nyugdíjas pedagógust június 6-án.

A házasságkötő teremben tartott születésnapi 

rendezvényen Magdi nénit a család részéről lánya, 

Ráskai Éva, míg ismerősei és a volt kollégái nevé-

ben Bauer Lászlóné és Sorki Dala Andor köszön-

tötte. Az önkormányzat születésnapi ajándékát 

Karácsony Gergely polgármester és Horváth Zsolt 

alpolgármester adta át az ünnepeltnek.

A rendezvényen Vavrinecz András, a Szent Ist-

ván Király Zeneművészeti Szakgimnázium hege-

dűszakos növendéke, Hadházi 

Levente énekes és Delényi Éva 

tárogatóművész adott műsort.      

PaD      

Képkiállítás otthontalan művészek munkáiból 

Miért olyan nagyszerű kép ez? címmel nyílt hajléktalan alkotók képeiből vándorkiállí-

tás a Zuglói Civil Házban június 1-jén.

A rendezvényt Szenográdi Réka, a Fedél Nélkül című kulturális és művészeti utcalap 

koordinátora nyitotta meg, aki kiemelte, a Menhely Alapítvány kiadásában működő 

lap 2004 óta hirdeti meg havi művészeti pályázatát az otthontalanok számára vers, 

próza és kép kategóriában.

A Fedél Nélkül alkotóinak vándorkiállításával, illetve munkáik nyomtatásban való 

megjelentetésével az a céljuk, hogy minél szélesebb körben figyeljenek fel a tehetsé-

ges hajléktalan művészekre.

A képzőművészeti kiállításon 15 fedél nélküli művész 43 alkotása tekinthető meg.  

A kiállításmegnyitón a Gepárd Retardieu zenekar lépett fel. A vándorkiállítás június 

25-ig tekinthető meg a Zuglói Civil Házban.            Papp Dezső
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− Zugló önkormányzata telítettségi vizs-

gálatot végeztetett, amelyre alapozva 

tanácsolta a parkolási övezet kibővíté-

sét – mondta lapunknak Hajdu Flórián 

alpolgármester. 

– Rengeteg megkeresés érkezett a la-

kosoktól. Azt kérték, hogy több helyen 

legyen fizetőparkoló, mert rendkívül 

telítettek lettek az utcák a zónák határá-

nál. A kialakult helyzet megkeserítette 

az ott élők mindennapjait, sokszor nem 

tudtak megállni a lakásuk környékén,  

az utcájukat P+R parkolóként használók 

elvették előlük a helyet. Ezért készíttet-

tük a hatástanulmányt: a szakemberek 

úgy húzták meg az új övezet határát, 

hogy az autósok ne parkoljanak majd  

a környező utcákban, ne érje meg nekik 

az, hogy távolabb teszik le a kocsit – tet-

te hozzá Hajdu Flórián. 

A Mexikói út – Kacsóh Pongrác út – 

Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – 

Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri 

út – Lőcsei út – Bosnyák utca – Fűrész 

utca – Szugló utca – Lőcsei út – Egressy 

út – Nagy Lajos király útja – Thököly út 

által határolt területen több ütemben 

vezetik be a fizetőparkolást. 

– A Fővárosi Közgyűlés rendeletmódo-

sítását követően a kerület főmérnöksé-

ge elkészítteti a kiviteli terveket, ame-

lyeket engedélyeztetünk a Budapest 

Közút Zrt.-vel. Várhatóan a szeptembe-

ri képviselő-testületi ülésen döntünk  

a parkolóautomatákra vonatkozó köz-

beszerzési eljárás elindításáról. El-

sőként, előreláthatólag ősz végétől, 

a Csömöri út – Lőcsei utca – Bosnyák 

utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lő-

csei út – Egressy út – Nagy Lajos király 

útja közötti szakaszon kell fizetni a par-

kolásért. Ott is ugyanolyan automaták 

lesznek, mint amilyenek a kerület többi 

részén – magyarázta az alpolgármester, 

aki hozzátette, a zóna kibővítése nem-

csak a lakosság igényeit, kéréseit elégí-

ti ki, de a közbiztonság javításában is 

nagy szerepet játszik. 

A 2017-es évről szóló rendőrségi jelen-

tésből kiderült, hogy a parkolóőrök je-

lenlétének visszatartó ereje van, tavaly 

kevesebb bűncselekmény történt a fize-

tőparkoló övezetekben. 

A Mexikói út – Erzsébet királyné útja – Lő-

csei út – Telepes utca – Fűrész utca – Csö-

möri út – Thököly út, valamint a Mexikói 

út – Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szik-

szó park – Lőcsei út – Erzsébet királyné 

útja által határolt területeken várhatóan 

jövő év elejétől kell fizetni a parkolásért. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy azokra  

a területekre milyen automatákat tele-

pítenek. Az új parkolási övezet magában 

foglalja ugyan a Kacsóh Pongrác út Mexi-

kói út és Amerikai út közötti szakaszán ki-

jelölt P+R parkolót is, azonban az tovább-

ra is díjmentes marad.          Potos Rita

Módosította a parkolásról szóló rendeletét a Fővárosi Közgyűlés. Május 30-án Zugló javaslatát is elfogadták, amelynek értelmében a mostaninál lényegesen 

nagyobb lesz a fizetőparkolási övezet. A bővítés a Mexikói út – Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész utca – 

Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – Egressy út – Nagy Lajos király útja – Thököly út által határolt területet érinti.

Változnak a parkolási tarifák, bővülhet a fizetős terület

A Thököly úti fakivágási terv felül-

vizsgálatára és a döntés megváltoz-

tatására kérte Karácsony Gergely 

a főpolgármestert. A Fővárosi Köz-

gyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és 

Közterület-hasznosítási Bizottsága 

május 23-i ülésén adta meg a hoz-

zájárulást 17 fa, köztük 20 méteres 

egészséges platánok kivágására.

A főváros tulajdonosi bizottsága az út-

szakasz átépítése, a 72-es troli végállo-

másának áthelyezése és új megállóhe-

lyek kialakítása indokával adta meg  

a fakivágási engedélyt a Thököly út Me-

xikói út – Gizella utca közötti szakaszá-

ra. Ennek a döntésnek a felülvizsgálatá-

ra kérte Zugló polgármestere levélben 

Tarlós Istvánt.

Karácsony Gergely maga is fontosnak 

tekinti a közösségi közlekedés, azon 

belül is a környezetkímélő közlekedési 

formák fejlesztését, ugyanakkor ennél 

is fontosabbnak tartja a környezeti ér-

tékek védelmét. A polgármester sze-

rint kiemelten fontos a még meglévő, 

egészséges fák megtartása olyan te-

rületeken, ahol az átlagosnál is maga-

sabb az autóforgalom okozta környe-

zetszennyezés, ahol a környéken élő 

és közlekedő emberek életminőségét 

is jelentősen befolyásolná, ha ezeket  

a fákat elveszítenék.

A kivágásra ítélt 20 méteres platánok-

ról a szakvélemény is megállapítja, 

hogy kivágásuk nem egészségi állapo-

tuk, hanem kizárólag az útépítés miatt 

vált indokolttá. Ezeknek a fáknak az ér-

tékét a Főkert Zrt. is sok millió forintra 

becsülte, de Karácsony Gergely szerint 

az anyagi kárnál jóval nagyobb lenne 

az az eszmei kár, amit a 80-90 éves fák 

kivágásával a kerület és Budapest is el-

szenvedne.

Karácsony Gergely levelére és közle-

ményére a főpolgármester sajtóköz-

leményben válaszolt: ,,Tarlós István 

főpolgármester a Thököly úti fák ki-

vágásához bizottság által kiadott tu-

lajdonosi hozzájárulás tekintetében 

tájékozódik, és a Tulajdonosi, Gaz-

dasági és Közterület-hasznosítási Bi-

zottság elnökével való konzultációig 

a végrehajtást felfüggeszti.”      ZL

Karácsony Gergely kérésére egyelőre felfüggesztik a Thököly úti fák kivágását

Változnak a parkolási díjak

175 forintról 265 forintra emelke-
dik a parkolás óránkénti díja az Örs 
vezér tere környéki zónában. A Vá-
rosliget területén egységesen 350 
forint lesz a díjtétel. Az Ajtósi Dürer 
sor és a Kerepesi út közötti területen 
változatlanul 265 forintot kell fizetni 
a parkolásért óránként. A változás-
ra legkorábban július közepétől kell 
számítani. A tarifamódosulás felté-
tele ugyanis, hogy kihirdessék az 
erről szóló fővárosi rendeletet. Lap-
zártánkig ez még nem történt meg. 
A parkolási díjak módosulásáról  
a rendszert üzemeltető ZKNP a 

www.zugloiparkolas.hu 

weboldalon ad részletes tájékoztatást. 

A kedvezményes parkolási hozzá-
járulást évente fizető autósoknak 
nincs teendőjük.
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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 folyamatos bejelentkezés  
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.  

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
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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

Folyamatos bejelentkezés  
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján. 
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján. 
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

Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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 tanácskozás kezdetén Karácsony Ger-

gely polgármester arról tájékoztatta  

a képviselőket, hogy a Fővárosi Közgyű-

lés döntött a parkolási rendelet módo-

sításáról, elfogadták az önkormányzat 

kéréseit, és Zuglóban is bővül a fizető-

parkoló övezet. A változásokról, az új 

fizetőzónákról és a bővítés menetrend-

jéről későbbi ülésén dönt majd a kép-

viselő-testület. (A parkolási övezeteket 

érintő várható változásokról lapunk  

3. oldalán olvashatnak bővebben.)

A polgármester továbbá arról is beszélt, 

hogy a testület határozatának megfelelő-

en tárgyalás indult a BVSC Zuglóval a Mo-

gyoródi úti sportpálya üzemeltetésének és 

fejlesztésének a sportegyesület számára 

történő átadásáról. Karácsony Gergely 

szerint a megbeszélés eredményes volt, 

azonban a szerződés megkötése nehézség-

be ütközött, mert az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával jogvita alakult ki arról, 

hogy a BVSC által megvalósított beruházá-

sok Zugló tulajdonába kerülhessenek.

Közbiztonság, közrend

A közbiztonság növelésére újabb térfi-

gyelő kamerákat telepítenek a Csertő 

utca 12–14., a Zászlós utca 47. és a Mo-

gyoródi út – Zászlós utca kereszteződé-

sébe. Ezenfelül a Csertő park 4. számnál 

lévő parkoló ellenőrzését kameraáthe-

lyezéssel valósítják meg.

A lakosság igényeit, illetve panaszait fi-

gyelembe véve a képviselők két döntést 

is hoztak. Az egyik szerint a testület meg-

erősítette, hogy a Fővárosi Közgyűlés 

rendeletében kijelölt zuglói közterüle-

teken nem engedélyezi a hajléktalanok 

életvitelszerű tartózkodását. Emellett 

megbízták a Zuglói Önkormányzati Ren-

dészetet, hogy évente két alkalommal 

készítsen intézkedési statisztikai jelen-

tést a képviselő-testület számára a ti-

lalom alá eső közterületekről. A másik 

határozatukkal a képviselők közösség- 

ellenes magatartásnak minősítették  

a kerület egész területén az általában 

ittas külföldi turisták által használt,  

a Városligetbe látogatók és a Liget kör-

nyékén élők nyugalmát zavaró sörbi-

cikli (beerbike) használatát. A határozat 

szerint július 1-jétől bírsággal sújtható, 

aki ilyen járművet ad bérbe, vagy kettő-

nél több ember által hajtható közlekedé-

si eszközön szeszes italt fogyaszt. 

Intézményfejlesztés 

A képviselő-testület elfogadta az óvodai 

ellátás helyzetéről szóló beszámolót, il-

letve döntött a nyári napközis tábor in-

tézményi térítési díjáról, amely áfával  

536 forint/fő/nap lesz. 

Lezárták a képviselők az intézményi 

kazánok és nyílászárók cseréjére, illet-

ve a Napraforgó Óvoda felújítására vo-

natkozó közbeszerzési eljárást. A testü-

let döntése alapján a Csibe és a Ringató 

Bölcsődében, illetve a Meseház, vala-

mint a Rózsavár Óvodában a kazáncse-

réket a Tirotherm Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft., az Aprófalva, a Csicsergő,  

a Hétszínvirág, a Kerékgyártó, továb-

bá a Narancs Óvodában és a Patakpar-

ti Bölcsődében a nyílászárók cseréjét  

a Best Solution Konstrukt Kft., míg  

a Napraforgó Óvoda felújítását a DCS-

BAU Kft. fogja elvégezni.       Papp Dezső

Az alábbi linken az 

ülés teljes felvétele 

megtekinthető:

944 millió forintot spórolt a kerület
Zugló 2017-ben 944,3 millió forint megtakarítást ért el, derült ki a tavalyi zárszámadásból, amelyet a képviselő-testület május 31-i ülésén fogadtak 

el a képviselők. Döntöttek arról is, hogy a kerület több pontjára térfigyelő kamerákat telepítenek. A testület kitiltotta a kerületből a sörbicikliket. 

Nem tervezik újra, de az elmúlt 

időszakban felmerült legújabb 

lakossági óhajok figyelembevéte-

lével módosítják a Pillangó park 

fejlesztési terveit. Arról is döntés 

született, hogy a terület közbiz-

tonságának javításáért körzeti 

megbízotti és rendészeti irodát 

alakítanak ki a parkban. 

A május 31-i képviselő-testületi ülésen  

a Pillangó park újratervezését is tárgyal-

ták. A napirendi pont megvitatásakor  

a lakók képviselői átadták az ezer támo-

gató aláírással ellátott petíciójukat, va-

lamint elmondták, hogy nem szeretnék, 

ha a járdák, sétányok miatt fákat vágná-

nak ki. Tiltakoztak a térkő burkolatok el-

len, azt kérték, inkább a park lakótelepi 

részét és a sportpályákat újítsák fel, és 

maradjon meg a két különálló játszótér. 

Mint közölték, nem tartják jó ötletnek  

a gyepesítést, szerintük elég lenne locsol-

ni a meglévő füves területet. Sérelmez-

ték, hogy a parkban sok a szerhasználó és 

a hajléktalan, egyúttal jelezték, hogy több 

padot és szemetest szeretnének. A képvi-

selők végül úgy döntöttek, hogy a polgár-

mester, a környezetvédelmi tanácsnok, 

a környezetvédelmi bizottság elnöke,  

a park és a környező területek önkor-

mányzati képviselői a lakossági vélemé-

nyeket figyelembe véve egyeztessenek a 

kivitelezővel az esetleges változtatásokról.

A lakók és a képviselők egyetértettek 

abban, hogy a Pillangó park felújítása 

során az egyik legfontosabb szempont  

a terület közbiztonságának javítása. Haj-

du Flórián alpolgármester a rendvédel-

mi szervekkel együtt bejárta a parkot, 

beszélgettek az ott élőkkel, ezután lát-

ta szükségességét annak, hogy körzeti 

megbízotti és rendészeti irodát létesít-

senek a parkban – javaslatát pedig elfo-

gadta a testület. – A Zuglói Közbiztonsági 

non-profit Kft. (ZKNP) szakmai javaslata 

alapján a következő képviselő-testületi 

ülésre készül el az a pontos és részletes 

előterjesztés, amely meghatározza, hogy 

a park mely részén és milyen jellegű iro-

dát alakítsunk ki – mondta az alpolgár-

mester, aki – azért, hogy a park és kör-

nyéke még biztonságosabb legyen – egy 

közbiztonság megerősítéséről szóló kon-

cepció megalkotására is kérte a ZKNP-t.

Potos Rita

Módosulhat a Pillangó park felújításának terve
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– Hogyan lesz valakiből szoptatási  

tanácsadó?

– Állatorvosnak készültem, de hamar ki-

derült, az asztmám miatt más hivatást kell 

választanom. Mindig is érdekelt a viselke-

déstan, ezért elvégeztem a pszichológia 

szakot. Ez idő alatt született az első három 

gyermekem. A szoptatások alatt szembe-

sültem azzal, hogy az emberi fajnál van 

egy terület, amely nem mindig működik 

a természet rendje szerint. Nekem renge-

teg tejem volt, de a védőnő azonnal tudott 

három kismamát, akiknek tovább tudom 

adni. Ekkor kezdtem el külföldi tanulmá-

nyokat olvasni és konferenciákra járni 

a témában. Hivatalos tanácsadóvá 2003-

ban váltam, akkor tettem le angol nyelven 

a nemzetközi vizsgát. 

– 2011 óta dolgozik az Uzsokiban, mi-

nek alapján dönti el, hogy melyik kis-

mamának kell segítség?     

– Mindenkihez igyekszem odamenni. 

Miután ráhangolódom az adott babá-

ra és mamára, fel tudom mérni, kinek 

van szüksége fizikai segítségre, illetve 

kinek kell inkább pszichés támogatás. 

Van, aki mellett órákat töltök, de azt 

is észre kell vennem, ki vágyik inkább 

egyedüllétre.     

– Négy gyermeket nevel, több száz fős 

közösségi oldalt működtet, nyilvános  

a mobilszáma, házhoz is kijár, és Skype-on 

is ad tanácsot, mikor van szabadideje?  

– Ma már meg merem mondani, ha 

nem érek rá, mert éppen salsázom, 

vagy például a barátaimmal vacso-

rázom. Ráadásul minden anyukának 

adunk kapaszkodót, amikor hazaviszi 

a babáját. Minden évben kiadunk egy 

füzetet, amely amellett, hogy az igény 

szerinti szoptatást népszerűsíti, fontos 

tanácsokat tartalmaz, és számos kér-

désre választ ad, például a szoptatás 

alatti étkezésről vagy éppen a gyógy-

szerszedésről.  

– Több mint tízezer újszülöttel és 

édesanyával találkozott már, van, aki-

vel később is tartotta a kapcsolatot? 

– Régebben volt egy uzsokis babás kó-

rusunk, amit jó lenne újraéleszteni. 

Sok anyukával alakult ki mélyebb kap-

csolatom. Ábel volt az egyik első baba, 

akit az Uzsokiban segítettem, már hét- 

éves, de velük azóta is tartom a kap-

csolatot. Vannak anyukák, akik évek 

múlva keresnek meg, mert az elválasz-

táshoz kérnek tanácsot, de akadnak 

olyanok is, akik teljesen más témában 

fordulnak hozzám.              

 Forrai-Kiss Krisztina

Sződy Judit: Egy kicsit minden kismama anyukája vagyok
Kevés olyan kismama van ma Zuglóban, aki ne ismerné Sződy Juditot. Ő az első laktációs szaktanácsadó, 

akit főállásban alkalmaztak szülészeten. Az elmúlt hét évben több mint 11 ezer anya-baba párosnak segített 

az Uzsoki Utcai Kórházban. Munkásságáért nemrég megkapta a Kopp–Skrabski-díjat.

Interjú  

Ihász Tímea a most 4 éves Simont 
és a 2 éves Vincét is az Uzsokiban 
szülte. Mint mondta, első babás 
anyukaként ő sem volt magabiztos, 
és tapasztalata sem volt, mi számít 
normálisnak, mi nem. 

Simon éppen egy bébi-bumm idején 
született, még a csilláron is csecse-
mők lógtak a kórházban, de Juditnak 
így is jutott ideje mindenkire – emlé-
kezett vissza Tímea. – Simon nem 
volt ügyes szopizó, Judit mutatta 
meg, mit, hogyan csináljunk, hogy 
annak eredménye is legyen.  Később 
- az egyik közösségi médiában általa 
létrehozott - Uzsokiban szültem cso-
port is sokat segített. Vince már profi 
ciciző volt, de Judittal ma is tartom a 
kapcsolatot, igaz, már teljesen már 
témákról beszélgetünk.
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Gróf Károlyi Sándor, a Magyar Gazdaszö-

vetség és a Hangya szövetkezeti hálózat 

alapítója 1906 áprilisában hunyt el. A Ma-

gyar Királyi Földművelésügyi Minisztéri-

um és a mezőgazdasági érdekképvisele-

tek 1907 áprilisában határozták el, hogy 

közadakozásból szobrot emelnek a fővá-

rosban Károlyi Sándornak. A szobor he-

lyét a Városligetben, a Széchenyi-szigeten, 

a történelmi épületcsoport gótikus udva-

rán jelölték ki. 

A gróf Dessewffy Aurél elnökletével meg-

alakult szoborbizottság gyűjtést indított az 

emlékműemeléshez, aminek eredménye-

ként őszre 67 798 korona jött össze. 

A szoborbizottság 1907 szeptemberében 

adott megbízást Stróbl Alajosnak a szobor 

elkészítésére. A szobrászművész gyorsan 

végzett a munkával, Károlyit egy padon 

ülve ábrázolta. A bizottság 1908. január 

8-án vette át az agyagmintát. 

Nyár végre elkészült a szobor bronzba 

öntése és az Alpár Ignác terve alapján 

faragott ívesen hajlított, oroszlánkörmös, 

fekete gránit ülőpad. 

A szobor és a talapzata összesen 60 000 

koronába került. A 241 centiméter magas 

bronzszobor ünnepélyes avatását 1908. 

október 21-én délelőtt 11 órától tartották. 

A borongós őszi idő ellenére zsúfolásig 

megtelt a Mezőgazdasági Múzeum udva-

ra. Az eseményen az előkelőségek mellett 

jelen volt a teljes Károlyi család.

Az ünnepség kezdetén a Budapesti Pol-

gári Dalkör elénekelte a Himnuszt.  

Ezt követően a szoborbizottság nevében 

gróf Dessewffy Aurél mondott beszédet, 

majd Darányi Ignác földművelésügyi mi-

niszter emelkedett szólásra.

A mű leleplezése után Máté Jenő elszaval-

ta Bárd Miklós Károlyi Sándor szobra előtt 

című versét. Ezután a jelenlévők megko-

szorúzták az emlékművet.

Károlyi Sándor szobra szerencsésen átvé-

szelte a történelem viharait, ma is az ere-

deti helyén látható.                     Papp Dezső 

A Hangya Szövetkezet megalapítójának emlékműve
A hazai szövetkezeti mozgalom megteremtőjének, gróf Károlyi Sándornak 1908 őszén avatták fel a szobrát. Az idén 110 éves, másfélszeres 

életnagyságú bronzszobor a Magyar Mezőgazdasági Múzeum udvarán őrzi a magyar gazdatársadalom vezéregyéniségének emlékét.  

FELHÍVÁS

Volt egyszer egy Petőfi Csarnok…
A Budapest kulturális életében sajátos szerepet betöltő, 

a Petőfi Csarnok 2015-ben zárta be kapuit, 
majd az épületet 2017-ben lebontották.

Az intézmény működésének 30 évét idézi fel 
2018 novemberében nyíló kiállításán

a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhelye.

Kérjük, hogy akinek az épületről, vagy a régi 
koncertekről, rendezvényekről fotója, 

plakátja, kiadványa vagy tárgyi emléke van, 
és azt a kiállítás idejére akár eredeti, akár digitalizált 

formában a helytörténeti műhely rendelkezésére 
bocsájtaná, jelentkezzen a következő

elérhetőségek egyikén: 

helytortenet@cserepeskft.hu
T.: +36/70-408-9333

Zuglói séták
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A tavaly novemberben indult meg-

beszéléssorozaton Szabó Rebeka ál-

latvédelemért felelős alpolgármester 

és Csonka Berta, az EB OVO Egyesület 

elnöke beszélgetett a gazdikkal, a kör-

nyéken élőkkel. Arra voltak kíváncsiak, 

hogy az adott futtatónál mi az, ami jól 

működik, és mi az, amin változtatni sze-

retnének az emberek. A téma sokakat 

érintett, a konzultációkon a kutyások 

mellett többször is részt vettek olyanok, 

akiknek nincs háziállatuk. 

Kiderült, hogy általában elégedettek  

a kutyafuttatókkal a gazdik, de minden 

helyszínen kértek néhány változtatást. 

Az egyesület elnöke szerint tisztázni, 

táblázni kell, hogy hol van a kutyás 

zóna, minden futtatóhoz kell házirend, 

ami a felelős kutyatartás alapjait is tar-

talmazza. – Nagyon pozitív tapaszta-

lataink vannak. Végigjártuk az összes 

kutyafuttatót, jó volt látni, hogy – még  

a nyílt részeket használók között is – jó 

a kapcsolat, már kitalálták, hogyan le-

hetne az adott helyen jól és biztonságo-

san kutyázni. Ezeket mi összefoglaljuk, 

még egyszer egyeztetjük az adott kö-

zösséggel, a véglegesítés után pedig ké-

szítünk egy szakmai javaslatot, amely  

a futtatók neveit is tartalmazza, így azok 

GPS-be írva is megtalálhatók lesznek  

– magyarázta Csonka Berta, aki hozzá-

tette: kutyás kisokos is készül, amelyben 

minden információt összefoglalnak, ami-

re egy zuglói gazdinak szüksége lehet. 

Az alpolgármester azt mondta, azért 

kezdeményezte a roadshow-t, mert tel-

jes képet szeretett volna kapni a futta-

tók helyzetéről. – Így bölcsebben tudunk 

döntést hozni a fejlesztésekről, őszre ké-

szen lesz a javaslat, azonban van egy-két 

akut probléma, amit addig orvosolni kell. 

A Korong utcában komoly a konfliktus  

a kutyások és nem kutyások között, a patak 

partján, a Miskolci és a Mogyoródi út ke-

reszteződésénél pedig rendkívül indokolt 

egy kerítés – fogalmazott  

Szabó Rebeka.

Az oldalt összeállította: 

Potos Rita

Fejlesztik a kutyafuttatókat
Véget ért a 14 állomásos kutyafuttató-roadshow – a program célja az 

volt, hogy a helyi közösségek ötleteit, javaslatait meghallgatva felmér-

jék a futtatókkal kapcsolatos igényeket. A tervek szerint őszre a kép-

viselő-testület elé kertül a fejlesztéseket tartalmazó átfogó javaslat. 

A Zuglói Szociális Modellt, azon be-

lül a minimumjövedelem bevezeté-

sének körülményeit, a rendszer mű-

ködését tanulmányozták az Európai 

Szegénységellenes Hálózat szakem-

berei, önkéntesei.

A több ország jó gyakorlatát vizsgáló dele-

gáció olyan településeket, városrészeket lá-

togat meg Európában, ahol már bevezették 

a minimumjövedelmet. A vendégek mun-

káját Magyarországon a Magyar Szegény-

ségellenes Hálózat segíti, akik úgy gondol-

ták, a témával kapcsolatban Zuglót sem 

lehet kihagyni. A június 11-i programot  

a Zuglói Családsegítő Szolgálatnál kezdték. 

– A minimumjövedelem helyi rendszeré-

ről beszélgettünk. Érdekes, hogy Budapest 

más kerületeiben nincs ilyen szolgáltatás, 

pedig az itteni egy olyan modell, amelyet 

terjeszteni kellene – fogalmazott László Jo-

hanna, a Magyar Szegénységellenes Háló-

zat garantált minimumjövedelem-projekt-

jének koordinátora. A küldöttség délután 

a Tükörkép Műhelybe is ellátogatott, az ott 

folyó munkát egyedülálló szolgáltatásnak 

nevezték. A vendégekkel Szabó Rebeka 

alpolgármester is beszélgetett. – Nagyon 

örülök, hogy érdeklődésre tart számot, és 

akár pozitív példa lehet a Zuglói Szociális 

Modell abban, hogyan próbáljuk segíteni 

a rosszabb helyzetben lévő embereknek, 

hogy újra kézbe vehessék az életüket – 

mondta az alpolgármester.         Potos Rita

Jó példa a zuglói szociális rendszer
TÁJÉKOZTATÓ A ZUGLÓI ROMA NEMZETISÉGI  

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁRA

Budapest Főváros XIV. Kerületi Helyi Választási Bizottsága 2018. SZEPTEMBER 2. napjára (VASÁR-
NAPRA) kitűzte a zuglói roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását.
Szavazás a 1145 Bp., Pétervárad u. 2. címen található 800. számú szavazókörben történik.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Kerületünkben a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma: négy fő. 

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
Választásra az a választópolgár jogosult, aki a nemzetiségi névjegyzéken szerepel, mivel korábban  kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét, vagy most kéri.
A névjegyzékbe vétel határideje: 2018. augusztus 17. (péntek) 16.00 óra

JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE
A választáson indulni kívánó nemzetiségi szervezetnek az időközi választás kitűzését követően 2018. 
július 30-án (hétfő) 16.00 óráig kérniük kell nyilvántartásba vételüket a P4 jelű formanyomtat-
vány, melyhez csatolni kell a szervezet alapszabályát.

AJÁNLÓÍVEK ÁTADÁSA
A jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelheti az A6 jelű formanyomtatványon az aján-
lóíveket, melyet a Helyi Választási Iroda legkorábban 2018. július 16-án (hétfő) ad át az igénylő részére. 

JELÖLTÁLLÍTÁS
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet 2018. július 30-án (hétfő) 16.00 óráig lehet 
bejelenteni az E3 jelű formanyomtatványon. A jelöltek nyilvántartásba vételéhez 17 érvényes ajánlás 
szükséges.

MOZGÓURNA KÉRELEM
Mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be irodánkon 2018. 
augusztus 31-én (péntek) 16.00 óráig, azt követően 2018. szeptember 2-án 15.00 óráig a szavazatszám-
láló bizottsághoz. (A mozgóurna kérelmet benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iro-
da honlapján is: www.valasztas.hu)

A bejelentésekhez szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.zuglo.hu, vagy a www.valasztas.hu  
oldalakról, illetve a személyesen a Helyi Választási Irodán is beszerezhető.

Helyi Választási Iroda elérhetősége:
1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Telefon:  06 (1) 872-9171 (jelölő szervezet bejelentése, ajánlóívek átadása, 
jelöltállítás)
1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Telefon: 06 (1) 872-9425 (névjegyzékbe vétel, mozgóurna kérelmek)

                                                                                                             Helyi Választási Iroda
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Június 1-jén a Szent István Király Ze-

neiskola koncerttermében Karácsony 

Gergely polgármester, illetve Szabó Re-

beka és Horváth Zsolt alpolgármesterek 

köszöntötték a jubiláló, a nyugdíjba vo-

nuló és a kitüntetett pedagógusokat.

− Negyedik alkalommal köszönthetem  

a pedagógusokat – mondta a polgár-

mester ünnepi köszöntőjében −, ez alatt 

a négy év alatt pedig sok minden történt 

az oktatásban. A pedagógusi munka 

azonban a legfelelősségteljesebb szak-

ma maradt, melyért csak köszönettel 

és hálával tartozunk. Ilyen köszönetek 

az önkormányzat által alapított díjak 

is, melyek csak apró törlesztések abból  

a nagy adósságból, mellyel a pedagógu-

sainknak tartozunk.

Az önkormányzat által szervezett peda-

gógusnapi ünnepségen átadták többek 

között az 50, a 60, a 65 és a 70 éve szer-

zett diplomáért járó arany-, gyémánt-, 

vas- és rubinokleveleket. A zuglói pe-

dagógusok doyenje 2018-ban Nemec 

Mária óvónő volt, aki 65 évvel ezelőtt 

vehette át a pedagógusi diplomáját. 

A Columbus utcai Zeneházban ren-

dezett ünnepségen idén is kiosztották  

a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket, 

a Zugló Lakosságának Szolgálatáért 

Díjat, a Zugló Közművelődéséért Díjat,  

a Zugló Önkormányzata Dicsérő Okleve-

lét, a Fiatal Pedagógusok Elismerő Okle-

vele kitüntetést, a Zuglói Gyermekekért 

Díjat és a Zugló Közoktatásáért Díjat.

A legnagyobb kerületi pedagógiai el-

ismerést, a Zirzen Janka-Díjat 2018-

ban Farkas Tiborné, 

a zuglói Tihany Óvo-

da intézményvezetője  

vehette át.       RT

Köszönet a pedagógusoknak
Annak ellenére, hogy az iskolák 2013. január 1-jétől állami fenntartás-

ba kerültek, a zuglói önkormányzat idén sem feledkezett meg a peda-

gógusokról. Karácsony Gergely polgármester elmondta, ígéretükhöz 

híven az önkormányzatnál a fenntartóváltás ellenére is odafigyelnek  

a pedagógusokra.

Díjazott zuglói diákok

Június 1-jén a II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartották  

a 2017–18-as tanév OKTV-versenyeinek ünnepélyes eredményhirdetését. 

Az eseményre több zuglói diák és pedagógus is meghívást kapott.

A Szent István Gimnázium, illetve az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Isko-

la és Gimnázium növendékei rendre eredményesek szoktak lenni az OKTV-verse-

nyeken. A két középiskolából ezúttal is több diák jutott a döntőbe, dobogós helye-

zéssel viszont idén csak az Ajtósi Dürer sori gimnázium diákjai büszkélkedhetnek. 

Visy Blanka német nyelvi OKTV-n első, Timár Paula második, Maday Benjamin  

a dráma-OKTV-n szintén első, míg Sillye Martin Zoltán az informatikai OKTV-n har-

madik helyezést ért el. Őket, illetve a Szent István Gimnázium négy pedagógusát, 

Kelemen Gabriellát, Kiss Gabriellát, Szalayné Tahy Zsuzsát és Borbásné Penke Judi-

tot is díjazták a június 1-jei gálán.                  Riersch Tamás

Oktatás

Gyereknap  
a Civil Házban

Ovisok köszöntötték 
az óvónőket

Mesés utazás

Hagyományteremtő céllal rendeztek gyerekna-

pot rászoruló családoknak a Zuglói Civil Házban 

június 4-én.

A rendezvényen megjelenteket Bitskey Bence 

önkormányzati képviselő köszöntötte, ezt kö-

vetően a Batyu Színház Mesemalac című inter-

aktív előadása szórakoztatta az apróságokat.  

A műsort követően Hajdu Flórián alpolgármester, 

Sokacz Anikó, Hevér László György és Lévai Sán-

dor képviselők ajándékcsomaggal kedveskedtek 

a gyerekeknek, akiket a szervezők meg is ven-

dégeltek. Első alkalom volt, hogy a szendvicsek 

között glutén- és laktózmentesek is voltak. 

A gyereknapi műsor ideje alatt a szülőket  

a Családcentrum Alapítvány várta tanácsadásra.

Hevér László György, a szociális bizottság 

elnöke elmondta: a tavaly decemberi Mikulás- 

délután után most ugyancsak hagyományte-

remtő céllal rendezték meg a gyermeknapot  

a rászoruló és nehéz sorsú zuglói családok 

gyerekei számára.       Papp     
Zuglóban 1993 óta évente kétszer is köszön-

tik az óvodapedagógusokat. A már nyugdíjba 

vonult kollégák tiszteletére rendezett ünnep-

ségnek ezúttal a Mókavár Óvoda adott otthont.

Szabó Rebeka alpolgármester köszöntőjében 

kiemelte, évről évre egyre jobban tiszteli a pedagó-

gusokat, mert látja, milyen fontos szerepet tölte-

nek be a zuglói gyerekek életében, és milyen szak-

mai felkészültség szükséges a kicsik neveléséhez.  

A nyugdíjas óvónők a Méhecske, a Katica és 

a Delfin csoport ovisainak műsorát láthatták, és 

a gyerekektől egy-egy saját kezűleg készített 

nyakláncot is kaptak ajándékba. A közösen elfo-

gyasztott tízórai előtt Szabó Rebeka és Hajdu Fló-

rián alpolgármesterek, illetve 

Bitskey Bence képviselő közö-

sen adták át az önkormányzat 

ajándékait.                                 Forrai

Afrikában, Egyiptomban, Latin-Amerikában, sőt 

még Kínában is jártak idén a Meseház Óvoda 

szerencsés ovisai. A Menedék Egyesület a Me-

nekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támo-

gatásának jóvoltából kalauzolta el a gyerekeket 

képzeletben a mesés tájakra. – Egy-egy foglal-

kozás alkalmával Zaila, Aisa, Carlos, Chen és Lili 

baba segítségével mutattuk be az adott tájegy-

ség kultúráját, zenéit, ételeit, játékait – mondta 

Medjesi Anna, az egyesület munkatársa. 

Az Őrnagy utcai intézményben tartott utolsó, 

képzeletbeli utazáson Szabó Rebeka alpolgár-

mester is részt vett, aki hozzátette, örül, hogy 

a Meseház ovi befogadta 

ezt a programsorozatot, hi-

szen így bővítik a gyerekek  

ismereteit.                               Fkk 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BERUHÁZÁSI REFERENS (ÉPÜLETGÉPÉSZI SZAKTERÜLETEN)
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Önkormányzati beruházások bonyolítása, kapcsolódó szakági 

tervek megrendelése, engedélyeztetése. Szakterületét érintő 
közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése, 

közreműködés a beérkezett ajánlatok kiértékelésében.
• Szakági beruházási, átalakítási, felújítási igények véleménye-

zése, javaslat készítése.

• Elvégzett munkák teljesítésének igazolása, a számlák kifize-
tésének előkészítése.

• A létesítmények karbantartásával kapcsolatos feladatok elle-

nőrzése, valamint részvétel az energetikai stratégia elkészíté-
sében, végrehajtásában.

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környe-

zetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettu-
dományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környe-

zetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi 
területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági te-
rületen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga. 

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkal-

masság.

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Épületgépész mérnöki szakképesítés. • Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban szerzett szak- mai tapasztalat.
Előnyt jelentő kompetenciák: 
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség • döntésképesség • kommunikációs készség írásban és szóban • szakmai ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésé-
ben 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 ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési 
tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adat-
kezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

• Elektronikus úton a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájé-
koztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának fel-
használásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, vala-
mint a pozíció megjelölésével nyújtható be a pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10. 
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 kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal – Karrier  menüpont) oldalon keresztül.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,beruházási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Napholcz József ad a +36 1 872 9331-es telefonszámon.

JOGI ÉS ADATVÉDELMI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Adatvédelmi munkatársi feladatok ellátása.
• Nemzetiségi önkormányzatok törvényességi feladatainak 

ellátása.
• Képviselő-testületi, bizottsági ülések előterjesztéseinek jogi 

véleményezése.
• Szerződések jogi véleményezése, készítése.

• Kodifikáció.
• Szabályzatok készítése.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett jogi szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Adatvédelemmel kapcsolatos tapasztalat. • Önkormányzati tapasztalat. • Jogi szakvizsga. • Kodifikációs tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• Önállóság. • Jó szervezőkészség. • Stressztűrő képesség. • Pontosság, precizitás.     
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 illet-
ményalap 45 000,- forint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) 
bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a meg-
pályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazo-

ló 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 tájékoztató megismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilat-
kozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
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 dokumentu-
mok 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: ,,jogi és adatvédelmi referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyürki-Thomann Anikó osztályvezető nyújt a +36 1 872 9157-es telefonszámon.

LAKÁSHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatok: Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos ügyintézés.
• Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előké-

szítése.
• Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, hatá-

rozatok végrehajtása.
• Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése.
• Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése.

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

gazdaságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

A pályázat 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 egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció 
feltüntetésével.

• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-
solata.

• 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 tájékoztató megismerését követően a pályázó 

által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilat-
kozatokat.

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 illet-
ményalap 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 nyilvánítá-
sának jogát fenntartja.
Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.
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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.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS A TŰZIFAJUTTATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő- 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 lehetősé-
get biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró 
okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociá-
lisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek 
a családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő 
értékű jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot nem 
haladja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális 
helyzetét, egészségi állapotát, speciális gondját, vagy 
más tartós élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét iga-
zolja. 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 kötele-
zettségének 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 
Polgármesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 
53.) megtalálható formanyomtatványon kell személyesen 
beadni vagy postán a  Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osz-
tály Szociális Csoport 1145 Budapest, Pétervárad utca 
2. címre eljuttatni 2018. május 2. és 2018. szeptember 
30. között, a határidő jogvesztő. A határidőn túl benyúj-
tott 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 
élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervtől kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazol-
vány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-
szelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban 
élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövede-
lemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási 
szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határo-
zat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési 
támogatásban részesül, a kérelem benyújtását megelő-
ző havi álláskeresési támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és 
Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése 
esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói íté-
let vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e 
tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik ten-
ni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a 
különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.
Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek ese-

tében,
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről szóló 
igazolás,
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat vagy 
bírósági döntés,
- családi állapot igazolása (elvált, özvegy),
 -Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az eset-
ben kérjük a képviseletre való  jogosultságot igazoló ok-
iratot (gondnok kirendelő határozat, két tanú által aláírt 
alakszerű meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb 2018. 
november ülésén bírálja el. A Bizottság szociális rászo-
rultság megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, 
illetve a családjában élők jövedelmi viszonyait. A bi-
zottság határozatban dönt a támogatásban részesülők 
köréről és a támogatás mértékéről, illetve határozatban 
dönt az elutasításáról, a döntéssel szemben jogorvos-
latnak helye nincs. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásai-
nak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén 
az arra rászoruló tűzifajuttatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- zuglói lakóhellyel rendelkezik,
- a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 85 500 Ft-ot, valamint a háztartás tagjai-

nak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

A juttatás megállapításánál a fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez feltétlenül csatolandó: 
- a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyúj-
tását megelőző hónapra vonatkozó nettó összegről 
szóló jövedelemigazolása, 
- egyéb igazolások (iskolai látogatás, hallgatói jogvi-
szony stb.), illetve
- kitöltött vagyonnyilatkozat.

A tűzifajuttatás iránti kérelmet 2018. augusztus 1-je 
és 2018. szeptember 20-a között lehet benyújtani.

A tűzifajuttatás iránti kérelmeket az arra rendszeresí-
tett formanyomtatványon kell benyújtani a Zuglói 
Család- és Gyermekjóléti Központnál (1144 Buda-
pest Füredi park 6.). A kérelem benyújtásához szük-
séges formanyomtatvány átvehető a Zuglói Család-és 
Gyermekjóléti Központban vagy letölthető a www.
zuglo.hu honlapról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Család- és 

Gyermekjóléti Központ a kérelmeket 2018. október 
5. napjáig küldi meg javaslatával együtt a polgármes-
ternek, aki a tűzifára való jogosultságról dönt. A jut-
tatatható tűzifa mértéke háztartásonként legfeljebb 5 
m3, ugyanazon lakásra vonatkozóan tűzifa-támogatás 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
háztartásban élő személyek számától.
  

Makranczi László 
                 jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Zugló szociális és gyer-
mekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak 
és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete tartalmazza a kerület la-
kóinak nyújtandó támogatásokkal és szolgáltatások-
kal kapcsolatos rendelkezéseket. Így többek között a 
tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat is. 

A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet 2018. június 
15-e és július 31-e között lehet benyújtani.

Tanévkezdési i támogatás feltételei: 
– zuglói lakcím (lakóhely, tartózkodási hely)
– a gyermek igazolt óvodába járása, általános iskolai 
vagy középiskolai tanulói jogviszony.

A támogatás akkor állapítható meg, ha gyermeket 
gondozó családban az önkormányzati rendeletünk 
szerint számított egy fogyasztási egységre jutó egyen-
lő értékű jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

A támogatás megállapításánál a fenti feltételeket kell 
vizsgálni, ezért a kérelemhez mellékelni kell: 

– a családtagok  részéről a kérelem benyújtását meg-
előző hónap nettó jövedelem igazolását, a tanulói jog-
viszonyról szóló igazolást és/vagy óvodába járásról 
szóló igazolást,vagyonnyilatkozatot.

A tanévkezdési támogatás iránti kérelmeket az arra 
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani 
(XIV. Pétervárad utca 2. vagy Bácskai utca 53. Ügy-
félszolgálat). 

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány átvehető az ügyfélszolgálatokon vagy letölthető 
a www.zuglo.hu honlapról.

Nem kell kérelmet benyújtani azoknak az iskolás vagy 
óvodás gyermeket nevelő szülőnek, akik minimum-
jövedelem-juttatásban vagy lakhatási támogatásban  
részesülnek. Számukra az ellátást kérelem nélkül, hi-
vatalból állapítjuk meg. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogosultak jövedelemtől 
függően gyermekenként 5 000 Ft, vagy 10 000 Ft tá-
mogatásban részesülnek.
     
 Makranczi László 
                 jegyző

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 Önkormányzat 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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Előfordul, hogy kisebb baleset éri a nya-

ralókat: szétvágja valami (például éles 

kő, kagyló) a lábukat, egy rossz lépésnél 

megrándul a bokájuk. Jobb esetben eze-

ket a sérüléseket családtagjaik, a körü-

löttük lévők is orvosolhatják. – A kagy-

lóvágást fertőtlenítés után kössük be, 

a rándulást fájdalomtól és duzzanattól 

függően mutassuk meg orvosnak, de 

sokszor elég, ha pihentetjük, jegeljük. 

Sokszor előfordul az is, hogy a napon 

rosszul lesz valaki, őt vigyük árnyékos 

helyre, és itassuk – tanácsolta Szakál 

Péter, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági 

szervezője. Továbbá azt javasolja, hogy 

a kificamodott végtagot lehetőleg orvos 

tegye a helyére, a törött lábat két oldal-

ról rögzítsük, a kart pedig háromszög-

kendővel kössük fel a mentők megér-

kezéséig. Az újraélesztés fontosságára 

is felhívta a figyelmet. Azt mondta, az 

emberek csak azzal okozhatnak kárt, 

ha el sem kezdik.       Potos Rita

Nem mindig kell orvos a nyári sérülésekhez
Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, kötszer, fertőtlenítő, háromszögkendő nélkül senki se induljon nyaralni,  

és az is hasznos, ha utazás előtt mindenki feleleveníti elsősegélynyújtási ismereteit. 

Elindult a stressz-
kezelő tréning 

Csaknem negyvenen vehetnek részt a Csa-

ládcentrum Alapítvány ingyenes stresszkeze-

lő tréningjén. A június 8-án indult programon  

a gyerekeknek és szüleiknek is tartanak foglal-

kozásokat. – Azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk 

járó családoknak feszült az életmódjuk, különö-

sen a reggeli elindulás az esti lefekvés a stressz-

szes – mondta Somogyi Tímea, az alapítvány csa-

ládterapeutája. A húszórás tréningen a kicsiknek 

mesébe ágyazott foglalkozásokat tartanak,  

a felnőtteket pedig egyebek mellett pozitív gon-

dolkodásra tanítják. A programot az önkormány-

zat támogatja.  – Sokacz Anikó civil és nemzeti- 

ségi tanácsnok köszöntőjében kiemelte: napja-

inkban sok stresszhatás éri az embereket, ezért 

fontos a feszültségoldás.               PR 

Egészség
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A program lényege, hogy mind a nyolc 

kmb-s körzetben rendeztek egy-egy fó-

rumbeszélgetést, melyre azon intézmé-

nyek és szervezetek képviselőit hívták 

meg, amelyek valamilyen módon érin-

tettek lehetnek a térség közbiztonságá-

nak javításában. Ezeken a fórumokon 

minden szempontot figyelembe véve 

megbeszélték az adott körzet közbiz-

tonsági helyzetét, majd javaslatokat 

fogalmaztak meg. A Police Café nagyon 

eredményesnek bizonyult, a záróese-

ményen például Bucsek Gábor dandár-

tábornok, budapesti rendőrfőkapitány, 

illetve a legtöbb budapesti rendőrkapi-

tány is részt vett, és a főkapitány javas-

latára a zuglói programot több főváro-

si kerületben is megtartják. A sikerre 

való tekintettel a ZKNP idén is folytatni 

kívánja ezeket a közbiztonság javítá-

sát szolgáló szakmai eszmecseréket.  

Az első pályázaton kívüli – tehát önerős 

– fórumot június 4-én rendezték meg  

a Laky Adolf utcai közbiztonsági szék-

házban, melyre a Rákosszeg park és 

Sárrét park, illetve ezen közterületek 

vonzáskörzetében lévő szervezetek, in-

tézmények képviselőit hívták meg. 

Az említett terület az egyik legproblé-

másabb része a kerületnek, az itt élők 

helyzetét sok minden – többek között 

a nehéz anyagi helyzet, egy nővérszál-

ló és egy családok átmeneti otthona  

közelsége, a parkolási gondok, az M3-

as túloldaláról átjáró illetéktelen sze-

mélyek közterületi jelenléte és viselke-

dése, illetve a közelben épült lakópark 

és a családi házas övezettel való súr-

lódások is nehezítik. A ZKNP ezért is 

kívánt behatóbban foglalkozni a térség 

problémáival. Az idei első Police Cafén 

a közösségi együttélésen, a parkoláson 

és  a közlekedésen, illetve a terület 

rendezési tervén, fejlesztési elképze-

lésein volt a hangsúly. Hajdu Flórián 

közbiztonságért felelős alpolgármester 

megnyitó beszédében elmondta, hogy 

a terület közbiztonságának rendezése 

ügyében hamarosan egy munkacso-

port alakul, mely a június 4-i Police 

Cafén elhangzott javaslatok alapján 

az önkormányzat számára intézkedési 

tervet készít majd.

Közbiztonságos beszélgetés
A Police Café programsorozat egy kommunikációs tréning volt, melyet az elmúlt évben a Zuglói Közbiztonsá-

gi Non-Profit Kft. a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósított meg.

 Két férfi bántalmazott egy har-
madikat a Francia út – Thököly út 
sarkán. A támadók előbb átkutatták 
a füvön ülő ember zsebeit, ahonnan 
több dolgot is kivettek, majd egyi-
kük ököllel arcon ütötte, a másikuk 
pedig egy alkalommal megrúgta  
a földön fekvő férfit. A térfigyelő ka-
mera szerencsére rögzítette az ese-
tet, ennek alapján sikerült az elköve-
tőket beazonosítaniuk és elfogniuk 
a rendőröknek. A két gyanúsított 
beismerte a bűncselekmény elköve-
tését, és tettüket egy régebbi sére-
lemmel indokolták. Ellenük könnyű 
testi sértés és kifosztás miatt indult 
eljárás. A sértett az eset következ-
tében nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett.

 Egy személyautó sofőrjét igazol-
tatták a rendőrök a Csömöri úton. 
Mint kiderült, a járművet vezető fi-
atalkorú férfinél semmiféle okirat 
nem volt. A vezető azt állította, az 
autót az apjától kapta használatra, 
ám miután a rendőrök értesítették 
a szülőket, kiderült, hogy egyikük 
sem tudott a kocsi elvételéről.

 Egy nőt állítottak elő a rendőrök, 
aki az egyik zuglói áruházban  
15 darab textilterméket rejtett baba-
kocsijába, amit az egyik mosdóban 
egy táskába tett át. Szerencsére  
a biztonsági őrök kifigyelték a tény-
kedését, és sikeresen megakadá-
lyozták, hogy elhagyja az üzletet, 
illetve a rendőröket is értesítették.

Bűnügy

Június 1-jétől portaszolgálat 

működik a Várna utca 9-es szá-

mú házban, mely felügyelet  

a személyes jelenlétnek, illetve  

az önkormányzat által kiépítte-

tett biztonságtechnikai megfi-

gyelőrendszernek köszönhetően  

a Várna utca 4-es és 8-as számú 

házakra is kiterjed.

A három épület egyaránt száz százalék-

ban önkormányzati tulajdonban van, 

a lakások bérlői azonban gyakorta ke-

veredtek közbiztonságot veszélyeztető 

helyzetekbe, amire mindenképpen lép-

nie kellett a tulajdonosnak. 

A Várna utcában már korábban is műkö-

dött ilyen portaszolgálat – mondta a kör-

zet önkormányzati képviselője, Bitskey 

Bence. – Mivel az utca közbiztonsága 

indokolta, javaslatomra a Zuglói Köz-

biztonsági Non-Profit Kft. és az önkor-

mányzat hathatós segítségével és együtt-

működésével ismét visszaállítottuk ezt  

a szolgálatot, amely már első hétvégéjén 

eredményes volt: a szolgálatos biztonsá-

gi őrnek ugyanis egy illegális lakásfogla-

lást sikerült megakadályoznia.

A Várna utca 9. számú ház egyik föld-

szinti lakását az önkormányzat felújít-

tatta, a ZKNP pedig a kamerarendszert 

építette ki. Június 1-jétől 18 és 6 óra 

között napi 12 órában működik a por-

taszolgálat, melyet a ZKNP személy- és 

vagyonvédelmi munkatársai látnak el. 

A június 4-i átadó ünnepségen Hajdu 

Flórián alpolgármestertől megtudtuk, 

hogy a portaszolgálat felújított helyi-

ségében működő riasztóközpontot ösz-

szekapcsolták a zuglói távfelügyeleti 

hálózattal, így a jelzések közvetlenül 

a Laky Adolf utcai térfigyelő központ-

ba futnak, ahonnan szükség esetén  

a rendészeket vagy a rendőröket is ri-

asztani tudják.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Lépcsőházi biztonság
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Mosolygós középkorú vagy nyugdíjas hölgye-
ket keresünk eladói munkakörbe. Munkavég-
zés Pólus parkolójában lévő kürtőskalács üz-
letünkben, akár azonnali kezdéssel! Hívja Évát 
a 06705647443 számon, vagy jelentkezzen a 
helyszínen!

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 
06-30-857-26-53

HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY 
ÚT 100/B-ben vásárol festményeket, antik búto-
rokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, 
Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 forintig/grammig, 
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapo-
kat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és 
koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. 
Tört arany 7 ezer forinttól,fazonarany 22 ezer fo-
rintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungá-
ria körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

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

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

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifil-
mek digitalizálása. Műtermünkben AZONNAL 
elkészülnek az igazolványképek, portrék. Színes 
és fekete-fehér nyomtatás. Tarján fotó, 1145 
Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki 
szerződést kötnék. Valamint vállalok: idősgon-
dozást, bevásárlást, takarítást, főzést, ételszál-
lítást, orvoshoz vitelt. Autóval rendelkezem! Te-
lefon: 06-30-624-66-78.

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

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

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTE-
LENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csé-
szék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

ÉPÜLETASZTALOS, műanyag- és fa ablak ja-
vítása szakszerűen. Hívjon bizalommal, segítek! 
Barta Zsolt, tel: 06-30-858-08-23. 

VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés, anód 
csere, HŰTŐGÉP elektromos hiba javítás. Zug-
lói szerelő. Tel: 06-20-461-9637.

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

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

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszű-
kületes lábak szakszerű kezelése. TALPMASZ-
SZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos 
számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

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

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid hatá-
ridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161.

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi 
munkakörökre 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.

KERTÉSZT KERESEK. Zuglói családi ház 
kertjéhez keresek kertgondozáshoz kertész-
kedést kedvelő segéderőt. Legfőbb feladat a 
gyomlálás, emellett időszakos feladatok: fale-
velek összegyűjtése, fűnyírás, növények vissza-
metszése, felkötözése és szőlőkötözés. Fizetés 
óradíjban. Telefon: 06-30-9-411-416, 22 óráig.

Azonnali kezdéssel takarítónőt keresünk, köz-
alkalmazotti jogviszonyban, délutáni műszakra. 
Szent István Gimnázium, 0670674-7066, Se-
bestyén Ferencné

Zuglói pénzintézet keres telefonos munka-
társat mellékállásba. A gyakorlat előnyt jelent. 
Nyugdíjasok is jelentkezhetnek. Érdeklődni, 
Bánki Gábor, tel: 06-20-529-08-69.

14. kerületi 3 csillagos hotel szobalányt keres, 
rész és teljes munkaidőben. Jelentkezni fény-
képes szakmai önéletrajzzal az Ében Hotel-ben. 
1148.Bp. Nagy Lajos király útja 15-17.

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kira-
katok üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszi-
getelő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
23 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 
06-70-550-0269

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, taka-
rítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 
06-30-251-3800 

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-
20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉ-
SZÍTÉS! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rá-
csok, kapuk, kerítések, készítése, egyéb laka-
tosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanci-
ával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, perme-
tezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerí-
tésépítés, reális áron. www.telekrendezes.hu. 
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Takarítással és bútor-

mozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS 
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény 
építés szakvélemény ügyintézés. Hívjon 

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

INGATLAN ELADÁSÁHOZ SZÜKSÉGE 
lehet rám. Ingyenes konzultáció. Molnár 

Zsolt, tel: 06-70-948-74-10.

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

235, 06-1-280-2542

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

6163

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI 
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárí-
tás profi gépekkel, csapok javítása, 

cseréje, csőrepedés, duguláselhárítás 
azonnal. Minden ami javítás,szerelés, 

csere! 45 éves tapasztalattal, 
garanciával. Kis munkákat is 
elvállalok! Ingyenes kiszállás!
 Zuglói víz-és lefolyószervíz. 

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849
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Az egész napos eseménysorozatnak há-

rom központi helyszíne volt. A fiatalok 

(az ovisoktól a középiskolás diákokig) 

délelőtt 9.30–11.00 között a Varga Zoltán 

Sportpályán mozoghattak, ahol talál-

kozhattak többek között Mike Róbert-

tel, a KSI világ- és Európa-bajnok, olim-

piai negyedik helyezett kenusával is.  

A Varga Zoltán Sporttelepen rö-

vid idő alatt több mint nyolc-

száz diákot sikerült megmozgatniuk 

a szervezőknek, akik maguk is világ-

csúcsot döntöttek azzal, hogy 11 óra-

kor már a Bosnyák téren voltak, ahol 

a Thai Boksz Akadémiával közösen egy 

negyedórás zenés tornát tartottak újabb 

közel 450 ovisnak és diáknak. Itt az ön-

kormányzat jóvoltából egy-egy meglepe-

tésfagyi várta a résztvevőket. Mindemel-

lett a Mogyoródi úti sportpályán egész 

nap (9.00–17.00 között) zajlottak az ese-

mények. Délelőtt inkább a nyugdíjasok 

éltek a lehetőségekkel, délután azonban 

már a fiatalabbak is ellepték a pályát.

A Kihívás Napja programjai 18 óráig 

tartottak, akkor az országos esemény-

sorozat szervezői összesítették a jelen-

téseket, melynek alapján kihirdették, 

hogy mely települések érdemelték ki a 

legsportosabb város vagy kerület címét. 

Zugló hagyományosan jól szokott szere-

pelni ebben a versenyben, tavaly példá-

ul a fővárosi kerületek között a harma-

dik (Újpest és a XV. kerület mögött), a 

70 ezer lakosnál nagyobb települések 

között pedig a negyedik helyen végzett. 

Az idei programsorozatban is hasonló-

an teljesített a kerület, a szervezőknek  

11 100 főt sikerült legalább egy  negyedó-

ra erejéig megmozgatni-

uk. Ez az eredmény az este 21 órakor  

közzétett adatok szerint a mozgósítá-

si versenyben a fővárosi rangsorban  

Újpest és a XV. kerület mögött  

a harmadik, a 70 ezer lélekszámnál  

nagyobb települések 

között pedig az ötödik 

helyezést jelentette 

Zugló számára.

Mozgásban a kerület
Idén is csatlakozott a kerület  

a Kihívás Napja eseményeihez.  

A zuglói sportprogramokat má-

jus utolsó szerdáján, részben az 

intézmények (iskolák és óvodák, 

nyugdíjasklubok, civil szerveze-

tek és sportegyesületek), részben 

pedig a Zuglói Sport- és Rendez-

vényszervező Kft szervezték.

Május 31-én tartotta közgyűlé-

sét a patinás Vasas SC, melyen  

a hagyományoknak megfelelő-

en a díjakat és kitüntetéseket,  

az Örökös Bajnok, az Örökös Tag, 

az Aranygyűrű és az Életműdí-

jakat, valamint a Vasas Támoga-

tásáért Díjat és a Breyer Zoltán 

Szurkolói Díjat is átadták. Ösz-

szesen húszan részesültek ilyen 

elismerésben, többek között ke-

rületünk egyik lakója, Ihászné 

Hajós Mária is, aki piros-kékben 

eltöltött évei elismeréseképpen 

a klub Aranygyűrűjét vehette át.

Kézilabdában jártasabb olvasóink kívül-

ről fújják a Vasas SC legendás női csapatá-

nak összeállítását: Bujdosó Ágota, Őriné 

Győrvári Györgyi, Vadászné Vanya Má-

ria, Gódorné Nagy Marianna, Csíkné Hor-

váth Klára, Angyal Éva, Sterbinszky Amá-

lia, Ihászné Hajós Mária, Gombai Katalin, 

Rácz Mariann, Brinzay Margit, Barna Ildi-

kó. Ez a csapat a hetvenes és nyolcvanas 

években sikert sikerre halmozott. Hajós 

Mária 14 évet töltött piros-kék színekben, 

ezalatt tíz bajnoki címet, öt Magyar Nép-

köztársaság Kupát és 1982-ben Bajnok-

csapatok Európa Kupáját nyert az együt-

tessel. Emellett 1976–79 között 44-szer  

a nemzeti együttesben is pályára lépett, 

és tagja volt a 78-as pozsonyi világbajnok-

ságon bronzérmes együttesnek.

A kiváló balszélső Zuglóban, a Vörös Me-

teorban kezdte pályafutását. Mikor a klub 

fuzionált az MTK-val, a Vasasba igazolt át. 

De a kerülettől nem szakadt el, mert a Fáy 

utcai sporttelepen megismerkedett a kor-

szak egyik legendájával, a táncdalénekes 

Ihász Gáborral, akivel hamarosan egybe-

keltek, és Zuglóban, a Gvadányi úton te-

lepedtek le. Ihász Gábor 1989-ben hunyt 

el, felesége azonban mind a mai napig a 

kerületben él. De ahogy azt frissen átvett 

Aranygyűrűje is bizonyítja, egykori klub-

jában sem feledkeztek meg róla.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Aranygyűrűs kézilabdázó
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 T: 220-4641, 30/319-8886

DÖNTSÖN A DÍJAKRÓL!

Zugló Önkormányzata idén is Zuglóért Emlékéremmel mond köszönetet azoknak, akik munkájukkal 
szebbé, élhetőbbé, barátságosabbá és biztonságosabbá teszik a kerületet, valamint Zugló Sportjáért Em-
lékserleget adományoz azoknak, akik Zugló testnevelési- és sportmozgalmának fejlesztésében tartósan 
kiemelkedő szerepet játszanak.

A Zuglóért Emlékérem olyan természetes személyeknek, szervezeteknek adományozható, amelyek a kerü-
letben legalább öt éven át kiemelkedő munkát végeztek a városépítészet, városrendezés, kultúra, közneve-
lés, egészségügy, szociálpolitika, sport, közigazgatás, tűz- és rendvédelem terén.

Olyan külföldi állampolgároknak is adományozható, akik ezekben a tevékenységekben vagy Zugló külkap-
csolatai fejlesztésében, nemzetközi ismertségének terjesztésében, a két- vagy többoldalú kapcsolatok kiala-
kításában és ápolásában jelentős szerepet játszanak.

A Zugló Sportjáért Emlékserleg az alábbi személyeknek, szervezeteknek adományozható:

Zuglói székhelyű sportegyesületekhez tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, sportolói közösségeknek, 
akik világversenyen, nemzetközi versenyen érmes helyezést értek el, vagy akik (amelyek) nemzetközi, hazai 
versenyekben legalább öt éven keresztül kiemelkedő eredményeket értek el, illetve edzőiknek, vagy az után-
pótlásnevelésben legalább öt éven át más kiemelkedő eredményeket elért edzőnek.

Pedagógusoknak, akik a kerület nevelési-oktatási intézményeiben legalább tíz éven át tevékenyen hozzájá-
rultak a diákok testkultúrával kapcsolatos igényeinek felkeltéséhez és kielégítéséhez, nagy gondot fordítot-
tak a tehetségek kiválasztására és gondozására.

Azoknak a személyeknek (szervezeteknek), akik (amelyek) anyagi támogatásukkal rendszeresen hozzájárul-
tak a testnevelés és sportolás kerületi feltételrendszerének megteremtéséhez, javításához.

Kerületi székhelyű sportegyesületeknek, amelyek legalább tíz éven át, a versenysport-
ban, az utánpótlás-nevelésben és a szabadidős sport szervezésében, támogatásában 
kiemelkedő eredményeket értek el.

Javaslataikat és rövid indoklásukat a Zugló honlapjáról letölthető jelölőlap mara-
déktalan kitöltésével július 15-ig várjuk a titkarsag@zuglo.hu email címen.


