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Minden évben több százan − elsősorban 

lakóközösségek, oktatási intézmények 

− jelentkeznek a Virágzó Zugló program-

ra, amelynek egyik legfőbb célja a házak 

előtti területek rendbetétele, virágosítása 

és ápolása. A program során a résztvevők 

megtanulnak szakszerűen kertészkedni,  

s egy idő után már önállóan ültetik el az 

önkormányzat által ingyenesen biztosított 

virágokat, cserjéket, amelyek gondozásá-

ban az ovisok, iskolások is részt vehetnek, 

hiszen idén már nyolc oktatási intézmény 

csatlakozott a Virágzó Zuglóhoz. A terület 

előkészítése a pályázók feladata. Az ülte-

tésben, ha szükséges, a szakemberek segí-

tenek, a gondozás pedig a közösségek dol-

ga. Megyeri Szabolcs főkertész, a Virágzó 

Zugló Program szakmai koordinátora 

azt mondja, folyamatosan kapcsolatban 

vannak a lakókkal, megbeszélik a követ-

kező munkafolyamatot, amihez minden-

ki tartja magát, így erős, bizalmi kapcso-

lat alakul ki a programot szervezők és 

az abban részt vevők között.     3. oldal

Farkas Tiborné, a Zuglói Tihany 

Óvoda vezetője vehette át az önkor-

mányzat legmagasabb rangú oktatá-

si elismerését. Rózsa 32 évvel ezelőtt 

került Zuglóba. Azt mondja, óvoda-

vezetőként az egészséges életmódra 

és a környezettudatosságra való ne-

velést, valamint a néptáncprogramot 

tartja a legfontosabbnak.      6. oldal

Két szabadtéri edzőparkot is épít-

tetett a BVSC a Szőnyi úti telepen: 

egyet a klub utánpótlása, egyet pedig  

az egyesület élsportolói számára.  

A sportklub évzáró rendezvényén beje-

lentették, hogy az új eszközöket a jövő-

ben nemcsak a BVSC versenyzői, hanem 

a Szőnyi úti strand látogatói is szaba-

don használhatják majd.          15. oldal

Lapok

A Pillangó park felújításával kapcso-

latban lefolytatták a testület által meg-

határozott egyeztetést a tervezővel,  

a kivitelezővel és a környékbeli lakók 

képviselőivel is − jelentette be a képvise-

lő-testület június 14-i ülésén Karácsony 

Gergely polgármester. Mint mondta,  

a megbeszélések során olyan változta-

tásokban állapodtak meg, amelyek nem 

igényelnek testületi döntést, mert nem 

járnak szerződésmódosítással. Az át-

alakított tervet lapunkban is láthatják, 

de az szórólapon is eljut a Pillangó park 

környékén lakókhoz.
5. és 8. oldal

Együtt szépítik a kerületet

Zirzen Janka-díj Kondipark a BVSC-nél

Változtatások után
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Tájékoztató füzet 
a Zuglói KEF-ről

Változatos  
a civilek munkája 

A Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja-

iról, a szervezetek munkájáról szóló tájékoztató 

füzetet ad ki az önkormányzat – egyebek mel-

lett erről tájékoztatta a június 20-i KEF-ülésen 

megjelenteket a szervezet elnöke.

Sokacz Anikó arra is felhívta a résztvevők 

figyelmét, hogy a Zugrádió A drog hálójában 

című műsora továbbra is lehetőséget ad arra, 

hogy megszólaljanak benne a KEF-fel együtt-

működő zuglói szervezetek.

Az ülésen Gondi János, a Tiszta Jövőért 

Alapítvány elnöke elmondta, az önkormány-

zat lehetőséget adott nekik arra, hogy a Várna 

utca–Fogarasi út kereszteződésében lévő épü-

letet felújítsák, így hatékonyabb segítséget 

nyújthatnak a szerhasználóknak.

A szerdai programon részt vett mások mel-

lett Hajdu Flórián alpolgármester, Bitskey Ben-

ce és Lévai Sándor önkormányzati képviselő is.

Idén is lesz szeniortáncverseny, az anyagi tá-

mogatás mellett pedig tanácsadással is segíti 

a civil szervezeteket az önkormányzat – egye-

bek mellett erről is beszéltek a civil kerekasz-

tal június 19-i ülésén.

A megbeszélésen Sokacz Anikó civil  

és nemzetiségi tanácsnok felhívta a megjelen-

tek figyelmét arra, hogy bátran éljenek az év 

eleje óta működő, civil szerveteknek szóló in-

gyenes könyvelési és jogi tanácsadással, amely  

a Zuglói Civil Házban érhető el, csakúgy, mint  

a térítésmentes fénymásolási lehetőség.

– Rendkívül változatos a zuglói civil szerve-

zetek munkája, de nagyon nehéz a működé-

sük. Egyre kevesebb állami támogatást kap-

nak, ezért az önkormányzat mindent megtesz, 

hogy az anyagi támogatás mellett minél több 

segítséget adjon – mondta a tanácsnok.

A keddi programon részt vett mások mellett 

Hajdu Flórián alpolgármester, Sógor László 

és Hevér László György önkormányzati képvi-

selő is. Utóbbi arról tájékoztatta a kerekasz-

tal résztvevőit, hogy a testület megszavazta  

az Esélyegyenlőségi Díj nyerteseit. Az elisme-

rést a szeptemberi „Civilek uccája” program 

részeként adják át.              

A gyerekek szüleikkel együtt mon-

dókáztak a 2017/2018-as óvodai 

évet felölelő, ingyenes zenei tehet-

séggondozó utolsó foglalkozásán.

Huszonnégy nagycsoportos zenei hal-

lását, ritmusérzékét fejlesztette az ön-

kormányzat által támogatott program. 

A kicsik a péntekenkénti 30 perces 

órákon játékos feladatokon keresztül 

tanultak. – Elértük a célt, év végére 

már közösen zenéltünk, és használ-

tuk a ritmushangszereket is – mond-

ta Szedlacsek Katalin zenepedagó-

gus. A június 15-i szülői értekezlettel 

egybekötött zárófoglalkozáson részt 

vett Sokacz Anikó önkormányzati 

képviselő is, aki bejelentette: szep-

temberben folytatódhat a program. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Közös foglalkozással zárták a tehetséggondozót

Negyven zuglói látássérült min-

dennapjait könnyíti meg a Fu-

tár-távirányító. A kis eszközt az 

önkormányzat támogatásával 

a Vakok és Gyengénlátók Kö-

zép-Magyarországi Regionális 

Egyesülete (VGYKE) adományoz-

ta a kerületben élő látássérültek-

nek, a Vakok Iskolájának és a Va-

kok Állami Intézetének.

A távirányító segítségével a megállók-

ban elhelyezett kijelzők felolvassák  

a képernyő tartalmát, vagyis a vakok, 

gyengénlátók önállóan informálód-

hatnak a járatok indulásáról. Az arra 

alkalmassá tett közlekedési lámpák 

gombnyomásra hangjelzéssel segítik  

a közlekedést, továbbá az M4-es met-

rómegállók mozgólépcsőinél is a meg-

felelő irányba vezeti a látássérülteket  

a készülék. – Ez a kis eszköz nagyon 

nagy segítséget nyújt a használójának. 

Kezelése könnyen megtanulható, prak-

tikus távirányító – mondta Fodor Ág-

nes, a VGYKE elnöke.

A készülékeket Szabó Rebeka alpolgár-

mester adta át a látássérülteknek júni-

us 18-án. Az alpolgármester kiemelte, 

hogy a képviselő-testületben egységes 

vélemény van arról, hogy támogatni 

kell a vakok és gyengénlátók ügyét. 

– Nem mindig tudjuk, hogy miben tu-

dunk segíteni, ezért fontos, hogy van 

egy szervezet, amely érthetően és haté-

konyan fogalmazza meg az igényeket az 

önkormányzat számára – fogalmazott  

Szabó Rebeka.         

Futár-távirányító segít a látássérülteknek

A tudósításainkhoz kapcsolódó képgalériákat a cikkek mellett található QR-kóddal érhetik el olvasóink.
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Az eredmény pedig nem csupán év-

ről évre zöldellő, virágzó terület –  

a résztvevők óvják, védik a kialakított 

környezetüket, egyre több közösség 

alakul, amelyeknek közös célja, hogy 

természetközeli helyeket teremtsenek 

a kerületben. A program során a részt-

vevők megtanulnak szakszerűen ker-

tészkedni, s egy idő után már önállóan 

ültetik el az önkormányzat által ingye-

nesen biztosított virágokat, cserjéket, 

amelyek gondozásában az ovisok, is-

kolások is részt vehetnek, hiszen idén 

már nyolc oktatási intézmény csatla-

kozott a Virágzó Zuglóhoz. A Pöttöm 

Park Óvoda szülői kezdeményezésre 

jelentkezett a programra, az anyukák 

és apukák szerették volna, ha gyerme-

keik virágosabb udvaron játszanának.  

– Első alkalommal kijöttek a szakem-

berek, akik szerszámokat is hoztak, 

s megmutatták nekünk, hogyan kell 

ültetni. A következő alkalommal már 

csak növényeket kértünk, mert már 

tudtuk, hogy mi a teendőnk – mondta 

Bánhidi Henriette óvodavezető-helyet-

tes. – Közösen dolgoztunk a szülőkkel 

és a gyerekekkel, a programban min-

dig a nagycsoportosok vesznek részt, 

akikkel sokszor kijárunk a ZUGkertben 

lévő ágyásunkhoz is, ahová a zöldsége-

ket és gyümölcsöket ültetjük. Nagyon 

jónak találom a programot, mert ker-

tészkedés közben munkára neveljük 

a gyerekeket. Megtanulnak ültetni, 

ásnak, kapálnak, gyomlálnak, megkü-

lönböztetik a gazt a nemes növénytől, 

látják, hogyan fejlődnek a virágok,  

a fák. A megtermesztett zöldségeket, 

gyümölcsöket pedig betakarítjuk,  

és közösen fogyasztjuk el – magyarázta. 

A program már beépült a zuglóiak 

mindennapjaiba, a boltokban vagy az 

utcán összefutva arról is beszélgetnek, 

hogy jelentkeztek-e már, és ha igen, 

milyen növényeket szeretnének ül-

tetni. A Rákosfalva 5. A–B alatt lakók 

már az első évben pályáztak. Németh 

Julianna azt mondta, nem volt kérdés, 

szinte az egész ház csatlakozott a kez-

deményezéshez. Mint fogalmazott, az 

utcafront szépítéséből minden korosz-

tály kiveszi a részét, a kicsiktől a nyug-

díjasokig mindenki szívesen kertészke-

dik. Előfordult olyan is, hogy több mint 

negyvenen voltak lent egyszerre. 

Az utcafront-szépítési programra 

társasházak, családi házak és intéz-

mények is jelentkezhetnek, a részt-

vevőknek az önkormányzat ingyen 

biztosítja a növényeket. A terület előké-

szítése a pályázók feladata, az ültetés-

ben – amennyiben szükséges – segítenek  

a szakemberek, a gondozás pedig szin-

tén a közösségek dolga. Az ágyások, 

utcafrontok, kertek állapotát ősszel 

ellenőrzi Megyeri Szabolcs főkertész,  

a Virágzó Zugló Program szakmai ko-

ordinátora, akivel megbeszélik az el-

múlt hónapok tapasztalatait is. – Van 

olyan utcafront, amelynek kialakítása 

évekig is eltarthat. Folyamatosan kap-

csolatban vagyunk a lakókkal, megbe-

széljük, hogy mikor mi lesz a követke-

ző munkafolyamat, és ahhoz mindenki 

tartja magát, erős, bizalmi kapcsolat 

alakul ki közöttünk – hangsúlyozta  

a főkertész, aki arra is rávilágított, hogy 

már vannak olyan területek, ahová 

nem kell plusznövényeket vinni, a ki-

alakított kis parkok, kertrészek gondo-

zásában igénylik a segítséget a lakók. 

Szabó Rebeka alpolgármester cikluso-

kon átívelő, nagyon sikeres programnak 

nevezte a Virágzó Zuglót. – Látszik, hogy 

ha az emberek részt vesznek egy terü-

let kialakításában, akkor azt maguké-

nak érzik, gondozzák. Közösségformáló  

a program, és erősíti azt a tudatot, hogy 

Zugló zöld, a mi otthonunk, és vigyáz-

nunk kell rá – fogalmazott. 

Csatlakozni a www.viragzozuglo.hu ol-

dalról letölthető vagy az önkormányzat 

ügyfélszolgálatán megtalálható jelent-

kezési lap kitöltésével lehetséges, amit  

a viragzozuglo@zuglo.hu e-mail-címre 

vagy a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

címre kell visszaküldeni (a borítékra írják 

rá: Virágzó Zugló 2018). Minden pályázatot 

elbírálnak, majd egyeztet-

nek a lakosokkal, azután 

indul az utcafrontszépíté-

si munka.        Potos Rita

Tavasztól késő őszig dolgoznak együtt a zuglóiak és a szakemberek azért, hogy szebb, virágosabb legyen a kerület. A csaknem tíz éve, 2011 óta tartó 

Virágzó Zugló Programra minden esztendőben több százan jelentkeznek, hogy közösen tegyék virágzóvá a lakóházukhoz tartozó utcafrontot, előkertet.

Közös munkával virágzik Zugló

Bővítené Zugló északnyugati tér-

ségének közlekedési kapcsolatait 

a BKK. A társaság az utazási igé-

nyeket figyelembe vevő változta-

tásokat tervez.

A Bosnyák téri piac könnyebb elérhetősé-

ge érdekében – a helyi utazási igényeket 

kiszolgálva – a 62A jelű villamos a piac 

nyitvatartásához igazodva szombati na-

pokon is közlekedne. Ezzel egyidejűleg 

a Nagy Lajos király útján haladó villa-

mosok menetrendje is módosul, aminek 

eredményeként a térség járatainak ösz-

szehangolásával egyenletes közlekedés 

alakítható ki.

A Szőnyi út térségének jobb kiszolgá-

lása érdekében a 32-es autóbusz min-

den időszakban módosított útvonalon,  

az Ógyalla köz–Szőnyi út érintésével 

közlekedne az Árpád híd M felé, kiszol-

gálva a Szőnyi út és a Teleki Blanka utca 

megállót. Az Örs vezér tere M+H felé  

a buszok továbbra is változatlan útvo-

nalon közlekednének.

A tervezett változtatásokkal kapcsolatban 

a BKK várja az utasok 

véleményét. Észrevéte-

leiket a QR-kóddal nyíló 

weboldalon küldhetik el. 

Társadalmi egyeztetés indul a Nagy Lajos király útja közlekedésének fejlesztéséről
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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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Az ülés kezdetén Karácsony Gergely 

polgármester bejelentette: a testület 

jóváhagyásának feltételével a tulajdo-

nos lengyel anyavállalat eladta a Mun-

do-beruházást lebonyolító céget. A pol-

gármester jelezte, hogy az adásvételhez 

való hozzájárulás ügyében a közeljövő-

ben rendkívüli testületi ülést hív össze.

Tervmódosítás

Karácsony Gergely arról is beszélt, 

hogy a Pillangó park felújításával kap-

csolatban lefolytatták a testület által 

meghatározott egyeztetést a tervezővel, 

a kivitelezővel és a környékbeli lakók 

képviselőivel is. A megbeszélések so-

rán olyan változtatásokban állapodtak 

meg, amelyek nem igényelnek testületi 

döntést, mert nem járnak szerződésmó-

dosítással. A polgármester elmondása 

szerint az átalakított terv 56 beteg fa ki-

vágását és 300 új fa ültetését tartalmaz-

za. A sétány építése miatt nem távolí-

tanak el egyetlen fát sem. A parkban  

a zöldfelület növekszik, a térkő burkolat 

aránya viszont 13 százalékkal csökken.

A kis és a nagy játszótér elkülönült 

marad, de nagyobb lesz a homokozó.  

A lakosság kérésének megfelelően nem 

kerülnek a parkba napozóágyak és 

grillsütők sem. Az önkormányzat keresi 

a fedezetét annak, hogy a Pillangó park 

belső területe és a sportpályák felújítá-

sa minél hamarabb megindulhasson. 

A tanácskozáson néhány lakos közbe-

kiabálva tiltakozott, ugyanis még min-

dig nem értenek egyet a felújítási ter-

vekkel, noha azokat az ő észrevételeik 

alapján már módosították. (A tervmó-

dosításról részletek lapunk 8. odalán.) 

A testület arról is döntött, hogy a Pillan-

gó parkban a biztonság erősítése érde-

kében ősztől körzeti megbízotti és ren-

dészeti konténerirodát helyeznek el.

Vállalkozók segítése

A képviselő-testület elfogadta a kö-

zösségi együttélés szabályait gép-

járművel megsértők felelősségre 

vonásáról szóló rendeletet.  Az új jog-

szabály szerint a jövőben járművel 

elkövetett kihágás esetén az objek-

tív felelősség elvét alkalmazzák, és 

a gépjármű üzemben tartóját vonják 

felelősségre. 

A testület újratárgyalta az előző ülé-

sen elutasított Vállalkozz Zuglóban! 

program folytatásáról szóló javaslatot. 

A képviselők ezúttal hozzájárultak, 

hogy a projekt továbbvitelére az ön-

kormányzat együttműködési megálla-

podást kössön a Fiatal Vállalkozók Or-

szágos Szövetsége Vállalkozásfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (FI-

VOSZ). A program költségeire pedig 

15,9 millió forint támogatást szavazott 

meg a testület.

A képviselők elfogadták még az önkor-

mányzat 2018–2023 közötti Helyi Esé-

lyegyenlőségi Programját és annak az 

intézkedési tervét is, illetve jóváhagy-

ták a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.

Sportpálya-üzemeltetés

A testület hozzájárult ahhoz is, hogy az 

önkormányzat a Mogyoródi úti Sportpálya 

üzemeltetésére 15 évre szóló szerződést 

kössön a BVSC-Zugló sportegyesülettel.  

A képviselő-testület továbbá arról is ha-

tározott, hogy a Hungária körút 46. szám 

alatti ingatlanon tervezett beruházáshoz 

kapcsolódva településrendezési szerző-

dést kössön a Welt-Stadt Immobile Kft.-vel.  

A képviselők módosították a területre 

vonatkozó kerületi építési szabályzatot 

is. Mint ismeretes, a vállalkozás a Pus-

kás Ferenc Stadion metrómegálló felett,  

a BKV-irodaház helyén egy modern 

közlekedési és szolgáltató csomópontot 

alakít ki.        Papp Dezső

Az alábbi linken az 

ülés teljes felvétele 

megtekinthető:

Együttműködési és támogatási megállapodás a FIVOSZ-szal, sportpálya-üzemeltetési szerződés a BVSC-vel, rendelet az együttélés szabályait gép-

járművel megsértők felelősségre vonásáról – egyebek között ezekről döntött a képviselő-testület június 14-én. Elfogadták továbbá a képviselők Zugló 

2023-ig szóló Esélyegyenlőségi Programját és a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységét értékelő beszámolót is.

A BVSC üzemelteti a Mogyoródi úti pályát
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– Gratulálunk az elismeréshez. Hány éve 

dolgozik már a zuglói gyermekekért?

– Köszönöm. Lassan nehéz lesz össze-

számolni. 1986-ban kerültem a Tihany 

utcai óvodába, és 1995 óta dolgozom 

ugyanitt vezetőként. Tehát már 32 éve 

vagyok Zuglóban.

– A pedagógusi pályafutása azonban 

ennél is régebben indult. Ráadásul 

egészen messze, egy alföldi kis falu-

ban, Nyárlőrincen. Hogy lett önből 

óvodapedagógus?

– Kacskaringós utat jártam be, mert ere-

detileg gyógyszerész szerettem volna 

lenni, de ez nem sikerült. Akkoriban is 

volt már kereslet a pedagógusok iránt, 

így elhatároztam, hogy tanítani fogok. 

Aztán képesítés nélküli pedagógusként  

a nyárlőrinci óvodába vettek fel, ahol na-

gyon megszerettem az óvodai munkát, és 

több mint negyven évre itt ragadtam.

– Nyárlőrincről hogy került Zuglóba?

– Férjhez mentem, a férjem, Farkas Ti-

bor NB I-es labdarúgó lett, akkor iga-

zolt a Vasasba, emiatt felköltöztünk 

Budapestre. Én pedig kerestem egy  

a lakásunkhoz közeli óvodát. Így találtam  

a Tihany utcaira, amely már akkor is 

egy fantasztikusan jó óvoda volt. 

– Az ön irányításával pedig még jobb 

óvoda lett.

– Ha így van, arra nagyon büszkék va-

gyunk. De ez nemcsak nekem, hanem 

a nevelőtestületnek is köszönhető. Akik 

mindig kaphatók voltak új dolgokra, 

ennek köszönhetően mindig képesek 

voltunk megújulni. Nyárlőrincről egy 

budapesti óvodába kerülni nagy váltás-

nak tűnhet, ám ez az óvoda már akkor 

is hasonló értékeket hordozott, mint az 

első munkahelyem. Az egészséges élet-

módra nevelésnek például már akkori-

ban is nagy jelentősége volt, így az én 

nyárlőrinci tapasztalataimat, például  

a gyerekek délutáni pizsamában való al-

tatását, könnyű volt meghonosítani.

– Vezetőként mit tartott a legfonto-

sabbnak?

– Csak azt, ami ma is óvodánk legfon-

tosabb alappillére: az egészséges élet-

módra és a környezettudatosságra való 

nevelést, illetve a hagyományőrzésen 

alapuló mozgásfejlesztést, azaz a nép-

táncprogramunkat.

– Mely eredményekre a legbüszkébb?

– Többet is említhetnék, de talán azt 

emelném ki, hogy „Örökös Zöld Óvo-

da” lettünk, ami 12 év munkájának az 

eredménye volt, illetve hogy a minő-

ségfejlesztés és a partnerkapcsolatok 

kiépítése terén is jó eredményeket ér-

tünk el. Ezt bizonyítja az „Út a kiválósá-

gért” díj is, amit szintén megkaptunk. 

Ezenkívül a kerületben nálunk műkö-

dik egyedül vízhez szoktató program, 

amelyet saját kerti medencénkben 

tudunk alkalmazni. Részt veszünk az 

ovifoci-, illetve az óvodai Bozsik-prog-

ramban is, illetve hogy sikerült az 

óvodánk ismertségét és elismertségét  

is alaposan megnövelnünk.                

Riersch Tamás

Elismert zuglói pedagógus
A zuglói önkormányzat legmagasabb rangú oktatási elismerését, a Zir-

zen Janka-díjat immár sokadik éve ítélik oda az erre leginkább méltó ke-

rületi pedagógusoknak. Idén a magas rangú kitüntetést Farkas Tiborné, 

(Rózsa) a Zuglói Tihany Óvoda vezetője vehette át.

Interjú  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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 

TÁJÉKOZTATÁS A TŰZIFAJUTTATÁSRÓL

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
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A kiegyezés után Budapesten élénk kép-

zőművészeti élet bontakozott ki. Egyre 

több festő- és szobrászművész alkotott 

a fővárosban, akik munkáját jelentősen 

hátráltatta a megfelelő műterem hiá-

nya. A gondok enyhítésére a terézvárosi 

Epreskertben jó néhány művész kapott 

telket műterme felépítéséhez. Ez azon-

ban kevésnek bizonyult, ezért az 1890-

es évektől számos jól kereső képzőmű-

vész vágott bele saját műtermes villája 

felépítésébe. Ezek közé tartozott Rákos 

(Reichmann) Manó épületszobrász is, 

aki huzamosabb ideig volt a szobrász- 

ipartestület elnöke.  

Elkülönített funkciók

Rákosnak a Rottenbiller utca 13. szám 

alatt volt a székhelye, ám az első vi-

lágháborút megelőző művészeti kon-

junktúrájának köszönhetően kicsi lett 

a számára. A szobrász ezért úgy hatá-

rozott, hogy a Bálint utca (az első vi-

lágháború után Szent Domonkos utca, 

1953-tól Cházár András utca) 5. szám 

alatti keskeny telken műtermes villát 

építtet magának. A tervek elkészítésével 

a Wagner-mesteriskolát végzett Franz 

Matouschek bécsi építészt bízta meg, 

akinek háztervét a hatóságok 1907 má-

jusában hagyták jóvá. Az építkezés kö-

zel egy évig folyt, a használatbavételi 

engedélyt 1908 augusztusában adták ki. 

Matouschek egyemeletes, teraszos, szim-

metrikus homlokzatú épületet tervezett, 

amely a bécsi geometrikus szecesszió 

jegyeit viselte magán, azonban a házon 

a kubizmus hatása is érvényesült. A ter-

vező az épületet úgy alakította ki, hogy a 

privát szféra és a munkahely elkülönül-

jön egymástól. A magánrész főbejáratát 

a villa bal oldalán helyezte el, amelyen 

át egy T alakú közlekedőfolyosóra le-

hetett jutni. A tervező az emeleten két 

négyszobás lakást helyezett el. 

Matouschek a ház jobb oldalán alakí-

totta ki az iroda bejáratát. E mögött he-

lyezte el a nagy műtermet, amelyhez egy 

raktár is csatlakozott. 

Az épület a másodi világháborút szeren-

csésen átvészelte. A háborút követően 

sok más villaépülethez hasonlóan álla-

mosították. A házat az idők folyamán 

többször átalakították. Az egykori raktár 

ma már műteremként funkcionál, az ere-

deti nagy műtermet pedig megosztották.  

Plágiumper

Rákos Manó villájának utca felőli olda-

lán, a földszinti terasz előtt áll egy az elő-

kert méreteihez képest nagy oroszlán-

szobor. Arról, hogy a 150 centiméteres 

talapzaton ülő 200 centiméteres állat-

szobor kinek a munkája, és mikor került 

az előkertbe, hitelt érdemlő dokumen-

tum nincs. Vannak, akik a szobrot Rákos 

Manónak, mások viszont Maugsch Gyu-

la (Julius Maugsch) szobrászművésznek 

tulajdonítják. A mű odakerülésének az 

időpontja is vitatott.

Rákos Manó a kereskedelemügyi minisz-

tériumtól 1928-ban kapott megbízást  

a gépkocsivezetők világháborús hősi em-

lékművének elkészítésére, amelyet a II. 

kerületben, az Ezredes utca 5. alatti Ál-

lami Autóüzem honvédgarázsának terü-

letén kívántak felállítani. Rákos a tervek 

elkészítése után az emlékmű egyetlen 

alakjának, a másfélszeres életnagysá-

gú őrt álló oroszlánnak a megmintázá-

sát az ismert állatszobrásztól, Maugsch 

Gyulától rendelte meg. Maugsch 

mintája alapján az oroszlánt kiöntötték, 

és felállították a honvédgarázs udvarán. 

Az emlékmű oldalán alkotóként a Maug-

sch–Rákos névjegyzés szerepelt. 

Az Esti Kurír 1929-ben megjelent cikkei 

szerint Rákos Manó a művész tudta és 

beleegyezése nélkül a szobornak egy 

másodpéldányát is elkészíttette, amelyet 

az 1928-as kézművesipari tárlaton a sa-

ját neve alatt állított ki. Emiatt Maugsch 

plágiumpert indított Rákos ellen. 

Az ügyet dr. Nyíry Zoltán törvényszéki 

bíró tárgyalta, aki megállapította a szer-

zőijog-bitorlást, és a sokszorosításhoz 

használt darabforma elkobzása mellett 

Rákos Manót vagyoni, valamint erköl-

csi kártérítésre kötelezte. Az ítélet nem 

rendelkezett az állatszobor másodpél-

dányáról, ezért vannak, akik azt felté-

telezik, hogy Rákos Manó a raktárában 

porosodó oroszlánt nem sokkal a halála 

előtt a villája előkertjében állíttatta fel.

Mátyásföldről Zuglóba

Egy másik elképzelés szerint viszont a ház 

előkertjében álló szobor a gépkocsiveze-

tők hősi emlékművének eredeti oroszlán-

ja, amely csak 1939-ig állt Budán. Ekkor 

ugyanis a hősi emlékmű a katonai szer-

vezettel együtt Mátyásföldre, az Újszász 

utcába költözött, és a Magyar Királyi Hon-

védség gépkocsiszertárának a díszudva-

rán került felállításra. A szobor a második 

világháború után előbb a porta mellett a 

földön állt, majd ahogy sok más első világ-

háborús emlékmű, nyomtalanul eltűnt. 

Vannak, akik azt feltételezik, hogy az ál-

latszobor nem semmisült meg, hanem 

Mátyásföldről Rákos Manó műtermébe 

szállították, és később felállították a vil-

la előtt. Ennek az elméletnek a hívei úgy 

tudják, hogy az oroszlánszobrot a Hadtör-

téneti Intézet és Múzeum meg akarta sze-

rezni, hogy újraavassa, azonban a Cházár 

András utca 5. lakói nem járultak hozzá  

a mű elviteléhez.                           Papp Dezső

Rákos Manó Cházár András utcai műtermes villája
A Cházár András utcában számos figyelemre méltó épület sorakozik. Ezek közé tartozik Rákos Manó felújításra váró, a bécsi geometrikus szecesszió 

jegyeit magán viselő műtermes háza, amely Zugló villanegyedében még leromlott állapotában is egyedülálló látványosság. Az építmény előkertjében 

áll egy másfélszeres életnagyságú oroszlánszobor, amelynek odakerülési idejéről és alkotójáról nincsenek hitelt érdemlő dokumentumok, így ezekről 

számos mendemonda forog közszájon. 

Zuglói séták
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A lakossági kéréseket figyelembe 

véve – újabb egyeztetések és képvi-

selő-testületi döntés után – a Pillan-

gó park terveit módosítottuk. Ennek 

megfelelően: 

• új sétányok építése miatt sem fakivá-

gás, sem pedig faátültetés nem lesz; 

• 325 új fát ültetünk, és 56 fát kell kivágni 

növényegészségügyi okok miatt; 

• a park északi részén  komposztos 

szórással és felülvetéssel újítjuk meg 

a mostani gyepet. Foltszerűen megma-

radnak azok a füves felületek a Kerepe-

si út felőli oldalon is, amelyek minősé-

ge szakmai szempontból elfogadható,  

a többi zöld részt újrafüvesítjük;

• a térkő burkolatú felületek aránya 

13%-kal csökken a korábbi tervhez ké-

pest, és kismértékben módosul a sétá-

nyok nyomvonala is;

• a kisgyermekes családok által használt 

ún. kis játszótér a korosztályok elkülöní-

tése érdekében megmarad, ide átkerül 

a nagy játszótéren most használt még 

jó minőségű játszóeszközök egy része.  

A kis játszótér új kerítést kap; 

• a kisebb és nagyobb gyermekek által 

is használt játszótéren nagyobb méretű 

homokozó lesz, a meglévő drótkötélpá-

lyás csúszda-mászóvár alatt kéregőrle-

mény (mulcs) biztosítja majd a védelmet.

nem lesznek napozóágyak és grillsütők;

• a közbiztonság növelése érdekében  

a közvilágítás kiépítése mellett egy rend-

őrségi állomás kerül a parkba;

Fentieken túl a jövő évi költségvetés ter-

vezésekor javasolni fogom, hogy foly-

tassuk a Pillangó lakótelep belső terüle-

teinek megújítását, valamint biztosítsuk 

a sportpályák felújításához szükséges 

forrást, de folyamatosan keresi az ön-

kormányzat annak lehetőségét is, hogy 

ezek a fejlesztések már korábban meg-

valósuljanak.

Karácsony Gergely

                               polgármester

Kedves Zuglóiak!
Megújul a Pillangó park

Tájékoztató

Építtető: Zugló önkormányzata

A parkfelújítás kivitelezője: Parkfenn-

tartó-Kertészeti és Szolg. Kft. –  DeerGar-

den Kertészeti és Szolg. Kft. konzorcium

A munkavégzés kezdete: 2018. július 2. 

Műszaki ellenőr: ARKkitehti Építész és 

Mérnökiroda Kft.

Infovonal:  

Növényekkel, fákkal kapcsolatos kér-

dések – Megyeri Szabolcs főkertész,  

+36-30-965-0495

Műszaki kivitelezéssel kapcsolatos kér-

dések – Bubla Szabolcs ügyvezető, 

+36-20-955-3136 

A gyalogos áthaladást a munkálatok 

ideje alatt is biztosítjuk, a közlekedés-

ben a munkaterület mentén kihelyezett 

irányjelző táblák nyújtanak segítséget.  

A felújítás első szakaszában, azaz a nyár 

végéig a játszótér és a sportpálya végig 

használható és megközelíthető marad. 

A munkaterület biztonságát folyamatos 

őrszolgálat védi.

A munkálatok kilenc hónapon át foly-

nak, a befejezés határideje: 2019. I. félév

A felújításból adódó esetleges kellemet-

lenségek miatt szíves megértésüket és 

türelmüket kérjük!
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Idén tovább bővült Zugló hatvan 

éven felüli intézményeinek szá-

ma. Ezúttal a zuglói Aprófalva 

Óvoda kezdte meg működésének 

hetedik X-ét. 

Az intézmény az őt körülvevő lakó-

telep igényeihez igazodva 1958-ban 

nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt, 

aminek nemcsak a telepen élők, ha-

nem a Fogarasi úton található Buda-

pesti Elektroakusztikai Gyár dolgozói 

is nagyon örültek. Az óvoda Bánki Ovi 

néven vált ismerté, és csak 1994-ben 

vette fel az Aprófalva Óvoda nevet. Az 

évek során folyamatosan fejlődött az 

intézmény, hol az udvar szépült meg, 

hol új tornaszobával gazdagodott. 

Egyvalami azonban sosem változott: 

az óvoda családias jellege a hatvan év 

során végig megmaradt. Az Aprófal-

vának nincs tagintézménye, és maga 

sem tagozódik be sehová, ugyanakkor 

az épület adottságaiból fakadóan ma 

is csak maximum négy csoportban kö-

zel száz gyereket tudnak ellátni. 

A zuglói Aprófalva Óvoda közössége 

nagyon készült a június14-i születés-

napi ünnepségre, melyre az óvoda-

vezetőkön kívül az önkormányzat 

vezetőit és partnerintézmények kép-

viselőit is meghívták. Sajnos az időjá-

rás nem fogadta kegyeibe őket, ennek 

ellenére a születésnap nagyon han-

gulatosra sikeredett. A látogatókat az 

óvoda történetéből készült fotókiállí-

tás fogadta, illetve az intézmény au-

lájában régi játékokból rendeztek be 

egy tárlatot. A műsort az ovi egykori 

és jelenlegi növendékei szolgáltatták, 

és hogy a gyerekek is részesüljenek a 

jókívánságokból, Szabó Rebeka alpol-

gármester minden csoportot egy-egy 

társasjátékkal ajándékozott meg.

Hat évtizedes oviünnep

A gyermekvédelmi törvény kötelezi 

az önkormányzatokat (gyermekjóléti 

központokat), hogy ezer gyerekenként 

egy szociális munkást alkalmazzanak – 

tudtuk meg Foki Csillától, a Zuglói Csa-

lád- és Gyermekjóléti Központ óvodai, 

iskolai szociális munkacsoportjának le-

endő vezetőjétől –, akiknek elsődleges 

feladata a gyerekek szociális hátteré-

nek feltérképezése lesz, illetve a peda-

gógusokkal, iskolapszichológusokkal 

és a köznevelési intézményekben dol-

gozó valamennyi felnőttel, valamint a 

gyermekek családjával való együttmű-

ködés annak érdekében, hogy megaka-

dályozzák a gyerekek veszélyeztetett-

ségét, illetve, ha már veszélyeztetetté  

vált egy gyerek, akkor segítsenek ke-

zelni a helyzetet. 

A szociális munkások a célok elérése 

érdekében egyéni konzultációs lehe-

tőséget biztosítanak a pedagógusok-

nak, szülőknek és diákoknak egyaránt. 

Ezenkívül csoportos foglalkozásokat 

tartanak a diákoknak az őket érintő és 

érdeklő témákban (egészségvédelem, 

pályaorientáció, drog, közösségépítés, 

konfliktuskezelés stb.). Közvetítő sze-

repet tudnak betölteni az intézmények,  

a család, a gyermek, valamint a gyermek-

védelmi jelzőrendszer tagjai között is.     

Mint megtudtuk, márciustól egy zug-

lói óvodában, illetve két iskolában már 

modellezték a szociális munkás jelenlé-

tét, és rövid időn belül jó eredményeket 

értek el, ezért a szeptemberben induló 

programhoz is nagy reményeket fűznek.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Szociális háló a nevelőintézményekben
Szeptembertől szociális munkások is dolgozni fognak a kerületi köznevelési intézményekben (az óvodák-

ban, az iskolákban és a kollégiumokban). Erről döntött nemrég a képviselő-testület. Első körben 13 szak-

ember alkalmazását fogadták el, de a cél, hogy a jövőben ez a szám húsz fölé emelkedjen.

Ismét bővült a sportolókról elnevezett zuglói tornatermek száma. Ezúttal a Zuglói Hajós Alfréd Ma-

gyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevezte el a legsportosabb tantermét. A névadó pe-

dig az intézmény korábbi diákja, a világ- és Európa-bajnok (nem mellesleg ifjúsági olimpiai ezüstérmes 

és olimpikon sportoló) Földházi Zsófia öttusázó volt, aki 2008-ban végzett az Ungvár utcai iskolában.  

A tornaterem névadó ünnepségét június 15-én rendhagyó módon egy másik keresztelővel kötötték egy-

be. A zuglói iskola ugyanis éppen harminc esztendeje, 1988. május 27-én vette fel az első magyar olim-

piai bajnok, Hajós Alfréd nevét. A jubileumi évfordulót pedig nagyon komolyan vették az iskolában. Az év 

utolsó tanítási napján – a hagyományos zuglói Hajós-napon – ugyanis majdnem annyi olimpiai bajnokot 

és élsportolót láttak vendégül, mint tették az 1988-as névfelvétel alkalmával. A tornaterem névadó spor-

tolóján kívül ugyanis június 15-én az iskola vendége volt az olimpiai bajnok Dombi Rudolf, Kammerer 

Zoltán, Liu Shaoang, Gedó György, Madaras Norbert és Schmitt Pál, valamint az egykori élsportolóink 

közül Takács Orsolya, Engi Klára, Wichmann Tamás, Záhonyi Attila, Lőwy Dóra, Bundzsák Gabriella, Cser-

ba Brigitta, Székffy Nóra, Nattán Sarolta és Bükszegi Zoltán. A sportolók pedig nemcsak statisztáltak a 

zuglói gyerekek bemutatójához, hanem az aulában található Hajós Alfréd-dombormű megkoronázását 

követően mindnyájan rendhagyó osztályfőnöki órát is tartottak a diákoknak.

A zuglói Hajós-nap a harmincéves évforduló megünneplése mellett a szokásos mederben folyt. 

Az udvart ugyanis ugrálóvár, sok-sok ügyességi játék, Bagaméri híres fagyija, illetve rengeteg gye-

rek népesítette be, a műfüves pályán pedig a kerületi iskolák 1. korcsoportos gyerekeinek részvé-

telével focitorna zajlott.

Az Ungvár utcai iskola keresztelőjének ünnepségén az önkormányzatot Szabó Rebeka alpolgár-

mester képviselte, aki kihangsúlyozta, a zuglói Hajós még az erős zuglói oktatásnak is kiemelkedő 

intézménye. Az iskola elsőként alkalmazta – 1987-től – Magyarországon a két tanítási nyelvű prog-

ramot, amely azóta már országszerte elterjedt. Illetve az úgynevezett olimpiai iskolák körében is 

– ebből 26 van az országban – fontos szerepet tölt be. Különösen fociban, illetve a szellemi olimpiai 

vetélkedőkön bizonyítottak már az iskola diákjai.         

Harmincéves keresztelő
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
BÉRSZÁMFEJTŐ (RÉSZMUNKAIDŐS)

munkakör betöltésére

Feladatok:
• Nyugdíjazással kapcsolatos adatszolgáltatás elkészítése.
• Intézményi nem rendszeres bérek számfejtése.

• Egyéb bérszámfejtési feladatok.

Alkalmazási feltételek:
• Középiskolai végzettség és középfokú személyügyi, vagy középfokú tár-

sadalombiztosítási, vagy munkaügyi szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Nyugdíjazással kapcsolatos adatszolgáltatásban szerzett tapasztalat.
• TB ügyintézői vizsga megléte.
• KIRA program használatában szerzett minimum 3 hónapos tapaszta-

lat.
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség.
• Pontosság, precizitás.

• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő (heti 20 óra).

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kér-
déseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 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 megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok 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 tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 22.
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: ,,bérszámfejtő pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Magyar Éva csoportvezető nyújt a +36 1 872 9375-ös telefonszámon.

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 beérke-
zett ajánlatok kiértékelésében.

• Szakági beruházási, átalakítási, felújítási igények véleményezése, javaslat 
készítése.

• Elvégzett munkák teljesítésének igazolása, a számlák kifizetésének előké-
szítése.

• A létesítmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése, 
valamint részvétel az energetikai stratégia elkészítésében, végrehaj-
tásában.

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

dási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudo-
mányi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, 
valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki 
biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga. 

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

tása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Épületgépész mérnöki szakképesítés.
• Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai ta-

pasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség

• kommunikációs készség írásban és szóban
• szakmai ismeret

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

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

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

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

hez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő ál-
láshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31 .
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kér-
déseiről 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 keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a kért adatok 
és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A 
borítékon kérjük feltüntetni: ,,beruházási referens pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Napholcz József ad a +36 1 872 9331-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
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 ira-

tok, döntések tervezetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtagadása, 

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

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések tervezeté-
nek elkészítése,

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

felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szükséges iratok tervezeté-

nek elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az előírt 

tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoz-

tatás 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 

területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő 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.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kér-
déseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 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 megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok 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 tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

• Elektronikus úton a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékozta-
tó megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatko-
zatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, 
a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció meg-
jelölésével nyújtható be a pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31. 
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: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin Osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére
Feladatok:
• hagyatéki eljárások lefolytatása.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, termé-

szettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittu-
dományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, 
jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Közigazgatási szakvizsga. • 1 év hatósági területen szerzett gyakorlat..

Elvárt kompetenciák:
• Önállóság.
• Jó problémamegoldó -, és konfliktuskezelő képesség.

• 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 kér-
déseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 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 megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok 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 tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.
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: ,,környezetvédelmi ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czakó Attila Osztályvezető nyújt a +36 1 872 9313-as 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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– Nagykanizsán kezdődött minden – 

mesélte Áron néhány nappal a tanév 

zárása előtt. – A testvéreimmel ott ne-

velkedtem, és az iskola mellett mind-

nyájan edző édesapánk, Vízlendvai 

László klubjába, a Zalaerdő Torna  

és Természetjáró Diáksport Egyesület-

be jártunk szertornára és akrobatikus 

tornára. Háromszor lettem magyar 

bajnok, amire büszke is vagyok. A bá-

tyám, Máté és a húgom, Sára mind  

a mai napig a tornasportban jelesked-

nek, én azonban a tánc felé mozdultam. 

A kanizsai iskolában modern táncot is 

tanultunk, amely engem azonnal magá-

val ragadott. 

Miután felköltöztek Budapestre, olyan 

helyet kerestek maguknak, ahol a tánc-

tanulást folytathatta. Zugló ideális hely-

színnek tűnt, mert itt több fórumon is 

képezhette magát.

– Három évet tanultam a Táncművé-

szeti Egyetemen, de ott nem engedték  

a próbákat, és nem támogatták a sze-

repléseket sem, ezért a szüleim áthoz-

tak a Jókaiba. Ebben az iskolában már 

sok segítséget és támogatást kaptam, 

amit ezúton is köszönök nekik.

Áron még az egyetemi próbák elején 

értesült róla, hogy a Billy Elliot című 

musicalhez fiatal szereplőket castin-

golnak. Jelentkezett, és meg is kapta  

a szerepet. Az elmúlt három évben 

pedig sokszor játszották a darabot.  

Az első sikert követően Áron sorra kapta  

az újabb szerepeket. A Nyomorultak-

ban például Gavroche-t alakította,  

a Légy jó mindhaláligban Nyilas Misit, 

a József és a színes szélesvásznú álom-

kabátban pedig Benjamint.

– Hogy mit játszanék még el szívesen? 

Mondjuk A Pál utcai fiúkban öröm-

mel alakítanám Bokát, vagy a Mamma 

Mia!-ban Skyt.

A jókais diák a sok színházi próba mi-

att az utolsó tanévet már magántanu-

lóként fejezte be. Jövőre azonban elég 

ideje lesz a gyakorlásra, hisz a szintén 

zuglói Madách Musical Táncművészeti 

Iskola és Szakközépiskolában folytatja 

tanulmányait.                 Riersch Tamás

Jókaiból a nagyszínpadra
Vízlendvai Áron egyike azon zuglói diákoknak, akik idén júniusban búcsúztak az általános iskolától. S talán 

nem túlzás megjósolni, hogy a Jókai Mór Általános Iskola nyolcadikos tanulójára hamarosan a tanárai is na-

gyon büszkék lesznek. A 14 esztendős zuglói diák ugyanis az elmúlt három esztendőben rendszeres fellépője 

volt a legismertebb hazai musicaleknek, melyek többségében főszerepet alakíthatott.

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zata Helyi értékvédelmi támogatás – 2018. címen 
pályázatot ír ki a helyi (kerületi) egyedi védelem alatt 
álló épület védettséget megalapozó értékeinek felújí-
tására, helyreállítására.

A Helyi értékvédelmi támogatás – 2018. pályázaton 
kizárólag a településkép védelméről szóló 38/2017. 
(IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékleté-
ben meghatározott, helyi területi és egyedi véde-
lem alatt álló épületek tulajdonosai, közös képvise-
lői indulhatnak.

A támogatás célja a helyi védett épület védettséget 

megalapozó értékei felújításának, helyreállításának 
elősegítése (eredeti részek felújítása, helyreállítása). 
Ilyen építési munkák többek között:
homlokzati, településképi meghatározó részek (mint 
teljes homlokzati felület, külső nyílászárók, korlátok, 
tető, előtető, kerítés) felújítása, helyreállítása;
az épület megjelenését rontó épülettartozékok, be-
rendezések (reklámok, gépészeti berendezések és 
vezetékek) megszüntetése, áthelyezése;
belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépíté-
szeti értékek (kapualj, lépcsőház, szobor, relief, cso-
bogó, előkert) felújítása, helyreállítása.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkák-
kal lehet pályázni.
A támogatást kizárólag a helyi védett épület védett-
séget megalapozó értékei felújítására, helyreállításá-

ra lehet felhasználni. A támogatás az épületek megfe-
lelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül 
fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák, 
továbbá tervezés, tervezői művezetés, felelős mű-
szaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költ-
ségeire nem használható fel.

A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő tá-
mogatás nyerhető el. A támogatás mértéke nem ha-
ladhatja meg a tervezett építési tevékenység kivitele-
zési költségének 50 %-át, és legfeljebb 2.000.000.- Ft 
lehet. A pályázat keretösszege 17.467.000 millió Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 15. 
17:00 óra.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.
hu honlapon, illetve a pályázati kiírással kapcsolatban Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít te-
lefonon a 872 9336 vagy a 872 9239 telefonszámon, illetve 
személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-17.00, 
szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a 
Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasz-
nálva minél több építészeti értéket tudunk megmen-
teni ezzel is emelve Zugló presztízsét.

Tisztelettel:
Karácsony Gergely

                                                      polgármester

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
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A hányingerrel, émelygéssel, szemkáp-

rázással, levertséggel, fejfájással, lázzal, 

sápadtsággal, étvágytalansággal járó 

napszúrás néhány egyszerű szabály be-

tartásával kivédhető. – Alapszabály, hogy 

11 és 15 óra között ne menjünk napra, ha 

mégis muszáj, szellős ruhában és kalap-

ban tegyük. Ha napozunk, akkor is legyen  

a fejünkön a kalap, mert a hosszú ideig tar-

tó, fejet érő napsütésből napszúrás lehet 

– mondta dr. Hintalan Kornél háziorvos. 

Ha mégis megtörténik a baj, akkor sokat 

segít a hideg vizes borogatás, a hűtött fo-

lyadék, elsősorban víz vagy izotóniás ital 

fogyasztása és egy fájdalomcsillapító. Ter-

mészetesen a betegek árnyékos helyen 

vagy hűtött helyiségben tartózkodjanak.  

A háziorvos kiemelte, a napszúrás ritkán 

húzódik el 24 órán túlra, de ha mégsem eny-

hülnek a tünetek, orvoshoz kell fordulni.  

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a télen 

elegendő napi 1,5 liter folyadékfogyasztás 

nyáron nem elégséges.                  Potos Rita

Egy kalappal elkerülhető a napszúrás 
A széles karimájú, szellős kalap az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer a napszúrás megelő-

zésére. Bár a betegség általában egy-két nap alatt elmúlik, beárnyékolja a felhőtlen nyaralást. 

Egészség
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A gyanú szerint a férfi zuglói lakásán 

kábítószert árult, amelyet előzetesen 

a barátnője, egy 37 éves budapesti nő 

lakásán tárolt. A rendőrök június 7-én 

délután a zuglói díler lakása környé-

kén elfogtak két másik embert is, akik 

ezt megelőzően kábítószert vásároltak 

a férfitól. A BRFK Kábítószer Bűnözés 

Elleni Osztály nyomozói a dílert és a ba-

rátnőjét még aznap 15 óra 40 perckor 

Budapest XV. kerületében, a Széchenyi 

út és az M3-as autópálya kivezető sza-

kaszánál megállították. A rendőrök egy 

kábítószer-kereső kutya segítségével 

átkutatták a gyanúsítottak autóját, va-

lamint lakását, amelyben – az elsődle-

ges szakértői vélemény szerint – közel 

1 kilogramm kokaint, 49 gramm mari-

huánát és 269 gramm kábítószergyanús 

tablettát találtak. Továbbá lefoglalták  

a kábítószer adagolásához, fogyasztá-

sához használt eszközöket (mérlege-

ket, tasakokat, fecskendőket), valamint  

200 ezer forint készpénzt, valutát, nagy 

értékű autót, motort és karórákat is.  

A nyomozók a nőt kábítószer birtoklása 

vétség miatt, párját kábítószer-keres-

kedelem bűntett miatt gyanúsítottként 

hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, és 

előterjesztést tettek előzetes letartózta-

tásának indítványozására.

Ezzel párhuzamosan a zuglói rendőrök 

szintén „drogos ügyben” (kábítószer-

rel való visszaélés miatt) intézkedtek. 

Előbb a Stadionok buszvégállomáson 

igazoltattak egy gyanús férfit, akinek az 

övtáskájában kábítószergyanús anya-

gok voltak. Majd a Rákóczi úton szerve-

zett akció keretében elfogtak egy másik 

férfit, aki a lakásán árulta a kábítószert. 

A férfinél tartott házkutatás során nagy 

mennyiségű készpénzt, kábítószergya-

nús anyagokat, mérleget, önzáró fó-

liatasakokat, gáz-riasztó fegyvereket, 

mobiltelefonokat és nagy értékű órá-

kat foglaltak le a rendőrök. A nyomo-

zás azonban nem zárult le, a rendőrök 

ugyanis a XVIII. kerületben egy újabb 

elosztóra csaptak le, aki a dílerek szá-

mára terítette a kábítószert. A férfinél 

tartott házkutatás során szintén nagy 

mennyiségű gyanús tablettát, port, di-

gitális mérleget, készpénzt és valutát 

foglaltak le a rendőrök. A két dílert in-

formációink szerint azóta már előzetes 

letartóztatásba helyezték. 

Riersch Tamás 

Zuglói drogos ügyek
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztálya kábítószer-kereskedelem bűntette miatt eljárást 

indított egy 44 éves budapesti férfi ellen.

 Egy férfit azzal gyanúsítanak a rendőrök, hogy június 15-én délután a Szobránc 

utca–Jurisich Miklós utca kereszteződésében szóváltásba keveredett egy másik 

férfivel, akit több alkalommal megütött. A férfi a földre eső, magatehetetlen sértettől 

elvette a mobiltelefonját, illetve 40 ezer forint készpénzét és egy doboz cigarettáját, 

majd faképnél hagyta. A rendőrök azonban nem sokkal a bűncselekményt köve-

tően elfogták a gyanúsítottat, aki ellen több bűncselekmény – súlyos testi sértés  

és kifosztás – miatt indult nyomozás.

 Ittas vezetés miatt állítottak elő egy férfit a rendőrök június 10-én hajnalban.  

A férfit az Ajtósi Dürer soron állították meg és szondáztatták, ami alkoholos befoly-

áltságot mutatott ki. A megismételt szondáztatások is igazolták az alkoholfogyasz-

tását, ezért a férfi ellen eljárás indult.

 Egy férfi még tavaly októberben az egyik ismert internetes portálon keresztül 

két jegyet vásárolt a XIV. kerületi Ifjúság útján lévő sportcsarnokban idén januárban 

rendezett nagyszabású koncertre. A gyanúsított ezt követően a két valódi jegyről 

másolatokat készített, amelyeket az egyik közösségi portálon keresztül valódinak 

feltüntetve árulni kezdett. A jegyekből eddig igazoltan húsz darabot sikerült eladnia, 

amivel több mint 200 ezer forintnyi kárt okozott másoknak. A férfi ellen üzletszerűen 

elkövetett csalás bűncselekménye miatt indult eljárás.

Bűnügy



14 2018. június 28.    Zuglói LapokHirdetések, közlemények

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.

Társasházkezelés! Cégünk a Skorpió Kft vállalja 
társasházak kezelését, közös képviseletét Budapest 
egész területén. Referenciával rendelkezünk a kerület-
ben. Tel.: +36-30-936-1589

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 hétfő-szer-
da délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EG-
RESSY 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.

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.

KERTÉSZT KERESEK. Zuglói családi ház kertjéhez 
keresek kertgondozáshoz kertészkedést kedvelő se-
géderőt. Legfőbb feladat a gyomlálás, emellett idősza-
kos feladatok: falevelek összegyűjtése, fűnyírás, nö-
vények visszametszése, felkötözése és szőlőkötözés. 
Fizetés óradíjban. Telefon: 06-30-9-411-416, 22 óráig.

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

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

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, 
drágakő és régiség felvásárlás azonnali készpénzben, 
cím: 13 . kerület Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-
08, 06-70-884-40-84.

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

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

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki szerző-
dést kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, bevá-
sárlást, takarítást, főzést, ételszállítást, orvoshoz vitelt. 
Autóval rendelkezem! Telefon: 06-30-624-66-78.

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIGYELEM!
TÁMOGATÁS 
DIÁKOKNAK

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

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

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

a pénzt is bezsebelik! 

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

megtalálható a www.zuglo.hu honlapon.

JUTALOM A JOBB JEGYEKÉRT!

Információ: tamogatas@zuglo.hu
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A sportolók teljesítményét a zuglói 

önkormányzat is értékelte, az ünnep-

ségen a versenyzőket a kerület nevé-

ben Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

köszöntötte. A klub hagyományos év-

záró eseményén új létesítmények át-

adására is sor került. A zuglói sport- 

egyesület ugyanis az elmúlt néhány hét-

ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal 

együttműködve két szabadtéri kondipar-

kot is építtetett, egyet a klub utánpótlása, 

egyet pedig az egyesület élsportolói szá-

mára. A két létesítmény összesen bruttó 

10,5 millió forintba került. (A projektbe 

még két szabadtéri pingpongasztal felál-

lítása és két fa ültetése tartozott bele.) 

– A klub elmúlt évekbeli sikertörténe-

tének egyik titka az együttműködések-

ben rejlik – mondta Szatmáry Kristóf,  

a BVSC-Zugló elnöke. – A fejlesztések mögött 

az önkormányzattal és az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumával való együttműkö-

dések állnak. Most ez a kapcsolatrendszer  

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal is ki-

bővült, és ez az együttműködésünk remél-

hetőleg a jövőben is folytatódni fog.

Az ünnepségen elhangzott, hogy az új 

eszközöket a jövőben nemcsak a klub 

versenyzői, hanem a Szőnyi úti strand lá-

togatói is szabadon hasz-

nálhatják majd.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Eredményes BVSC-ünnep
A BVSC-Zugló június 20-án tartotta hagyományos évzáró ünnepségét. A rendezvényen az elmúlt év legjobb egyéni versenyzőit és csapatait értékel-

ték. A díjazottak között több világversenyen eredményes sportoló volt, például a birkózó Kiss Balázs és Korpási Bálint, a vívó Pusztai Liza, a kerék-

páros Lovassy Krisztián vagy az asztaliteniszező András Csaba.

Június utolsó előtti hétvégéjén 

ismét a Mozgásjavító Általános 

Iskola adott otthont a Játék ha-

tárok nélkül elnevezésű vetélke-

dősorozatnak. A  játék az ismert 

nemzetközi televíziós vetélkedő 

mintájára jött létre még 1991-ben 

Németországban úgy, hogy a játékos 

elemeket a mozgáskorlátozott gyer-

mekek képességeihez igazították. 

A verseny során a csapatoknak játékos 

ügyességi pályákat kellett teljesíteniük, 

ahol a kreativitásnak, együttműködésnek 

is nagy szerep jutott. A játék hagyomá-

nyainak megfelelően a csapatok össze-

tétele azonos volt, így biztosítva egyenlő 

esélyeket a versenyen. Csapatonként 

négy járó és két kerekesszékes mozgás-

korlátozott diák mérte össze ügyességét.

Az idei játék immár a harmadik volt, 

melynek Budapest, azon belül pedig  

a zuglói székhelyű Mozgásjavító isko-

la adott otthont. Korábban 1995-ben és 

2003-ban volt már a kerület a házigaz-

dája a programnak. Az idei résztvevők 

négy napot töltöttek Budapesten az 

Eurointegrációs Hét keretében, ez idő 

alatt részük volt városnéző, kulturális és 

protokolláris programokban is. Június 

21-én például a Mexikói úti intézmény-

ben Szabó Rebeka, Zugló alpolgármeste-

re köszöntötte a versenyzőket:

– Mi, zuglóiak nagyon büszkék lehe-

tünk arra. hogy a kerületben számos 

olyan intézmény található, melyben 

sérült gyermekekkel foglalkoznak.  

Ez ugyanis bennünket, épeket is arra 

ösztönöz, hogy más szemszögből lássuk 

és érzékeljük a világot.

A szlovák, lengyel, cseh, litván, német, 

belga és magyar fiatalok a két nap során 

két vetélkedőn is részt vehettek. Az egyi-

ket a Mozgásjavító Iskolában rendez-

ték, és a célja a versenyre hangolódás, 

egymás alaposabb megismerése volt,  

a másiknak, a Játék Határok Nélkülnek 

pedig az Elektromos létesítménye adott 

otthont, ahol a szervezők olyan akadály-

pályákat állítottak össze a versenyzők-

nek, amelyek az önállóság és önellátás 

képességét erősítették bennük. A ver-

seny színvonalát növelte, hogy neves 

paralimpikonok is vállalták a részvételt, 

nemcsak személyes jelenlétükkel, ha-

nem úgy is, hogy nyolcadik csapatként 

– igaz, versenyen kívül – maguk is részt 

vettek a játékokban.        

Játék Határok Nélkül
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Impresszum

Zuglói Lapok Várjuk azok jelentkezését is, akik környezetükben valamilyen érdekes 
állat- vagy növényfajt láttak. Ők a www.zuglo.hu oldalon elérhető 
formanyomtatványokat tölthetik ki, és küldhetik vissza  
a zugloikertek@zuglo.hu címre.

A nyomtatványok elérhetők és leadhatók papíron is  
az önkormányzat Pétervárad utcai ügyfélszolgálatán.

Ha meg akarja tudni, hogy kertjében milyen élőlények élnek, jelentkezzen a 
zuglói önkormányzat felmérésére! 

Szakemberek vizsgálják meg, milyen növények, rovarok, állatok vannak az Ön 
közvetlen környezetében. A felmérés után megtudhatja, mit tehet azért, hogy 
kertjének természetes élővilága fennmaradjon.

A felmérést a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság végzi. 

A kiskerttulajdonosok, kertes társasházak közösségei július 15-ig 
jelentkezhetnek a  zugloikertek@zuglo.hu elérhetőségen lakóhelyük pontos 
címének megadásával. Kérjük, a levélben írja le röviden, hány nm-es a kert, 
milyen növények vannak kertjében, és miért tartaná azt  felmérésre érdemesnek.

,, NA' LATOK  
LAKNAK-E  
A’' LLATOK?
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