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Unfake! – Vedd észre, leplezd le, mutasd 

meg! Ezzel a mottóval rendezik meg az 

idei, sorrendben 18. ARC plakátkiállítást, 

amelyet Zugló Önkormányzata fogadott 

be. A zsűri csaknem ezer pályaműből 

választotta ki a 84 kiállított képet és a dí-

jazott műveket. A plakátok az Örs vezér 

útján, szabadtéri kiállításon tekinthetők 

meg október 7-ig.            13. oldal

Tart az ARC kiállítás
Hosszú egyeztetés után megszűnik a Ko-

rong utcai kutyafuttató, bővül viszont az 

Újvidék, illetve a Kassai téri. A kutyafut-

tatókról a VI. Sugárzoo Pikniken beszélt 

Szabó Rebeka alpolgármester. Elmond-

ta, hogy a Rákos-patak partján, illetve  

a Mogyoródi útnál kerítéssel védik majd 

a futtatókat, és a Kerepesi útnál is lesz 

még fejlesztés.                           11. oldal  

Változó kutyafuttatók

Zugló megalapításának 83. évforduló-

ján az önkormányzat a Columbus utcai 

Szent István Zeneházban tartott ünne-

pi megemlékezést. A hagyományoknak 

megfelelően ezen az eseményen adták 

át a díszpolgári címeket. – Vannak közöt-

tük olyanok, akik egyéni teljesítményük-

kel az egész világot ámulatba ejtették, 

és vannak olyanok is, akikre csak az itt 

élők figyelnek fel, és hétköznapi ember-

ként végeznek kiemelkedő munkát és 

szolgálják a közösség javát – fogalmazott 

Karácsony Gergely polgármester. Idén  

a kerület díszpolgára lett Morschhauser 

Miklós festőművész, Reszler Ernesztin 

népművelő, Szekeres Pál olimpikon, 

paralimpikon, tőr- és kardvívó, edző, 

valamint az olimpiai bajnok gyors-

korcsolyaváltó négy tagja: Liu Shaolin 

Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba  

és Knoch Viktor.  

Tudósítás a kerületi ünnepségről  

a 2–3. oldalon,  Zugló új díszpolgárai-

nak portréi a 4–8. oldalon

A 83 éves kerület díszpolgárai

Több erősen leromlott állapotú ön-

kormányzati tulajdonú épület eladá-

sáról döntött a képviselő-testület.  

Az ingatlanokat nyilvános pályázat útján 

kívánják értékesíteni. Határozat szüle-

tett arról is, hogy a közterületeken lévő 

reklámtáblák után a jövőben tulajdo-

nosaiknak építményadót kell fizetniük.  

A képviselők továbbá döntöttek a zuglói 

rászorulók élethelyzetét javító intézkedés-

csomag kidolgozásáról, ami a lakhatás,  

a pénzbeli juttatás és az étkezés területén 

nyújt majd segítséget a nehéz helyzetben 

lévő zuglóiaknak.  
9. oldal

Nőhetnek a bevételek
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A díjátadó gálán Karácsony Gergely pol-

gármester köszöntötte a megjelenteket, 

majd arról beszélt, mi mindent tesz az 

önkormányzat azért, hogy a kerületben 

élők otthonuknak érezzék Zuglót. Első 

helyen a biztonságot említette.

– A közbiztonság az elmúlt négy év-

ben jelentősen javult – húzta alá  

a polgármester, hozzátéve: ez első-

sorban a kiváló rendészeti munkának 

köszönhető, de nagyban hozzájárult 

az a rendészeti csomag is, amelynek 

része a Szomszédom a rendőr prog-

ram. Ez még a kormányzat elismerését 

is kivívta, és decemberben Magyar-

országot képviseli az uniós tagálla-

mok közösségi rendészeti versenyén.

– A biztonság része az is, hogy minden-

kinek legyen hol lakni, és ki tudja fizet-

ni a számláit – hangsúlyozta Karácsony 

Gergely, megjegyezve: Zuglóban olyan 

szociális modellt alakítottak ki, amely az 

otthon biztonságát szolgálja, és azokat  

a háztartásokat támogatja, amelyek nem 

képesek kifizetni a rezsit. Emellett orszá-

gosan is egyedülálló, hogy a kerületben 

önkormányzati bérlakásból elhelyezés 

nélkül senkit sem lehet kilakoltatni. 

A polgármester a továbbiakban arról be-

szélt, hogy közterületek állapotának is 

fontos szerepe van az otthonosság érzeté-

ben. A kerületben jelentős közterület-fel-

újítás folyik. Hamarosan átadják a Csertő 

parkot, emellett zajlik a Pillangó park re-

konstrukciója, kezdődik a Rákos-patak re-

vitalizációja és az Egressy tér újjáépítése is. 

A városvezető azt is elmondta, hogy  

a kerület a jövő nemzedékét nevelő 

intézményeiről sem feledkezett meg, 

mert fontos, hogy azokban otthon érez-

zék magukat a gyerekek. A Zelk Zoltán- 

program keretében egymilliárd forint-

ból 14 bölcsőde és óvoda újult meg. 

Karácsony Gergely külön szólt azokról  

a helyiekről, akik egyéni teljesítményük-

kel hívják fel magukra a figyelmet, és 

nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vá-

rosrész lakói büszke zuglóiak lehessenek. 

– Vannak közöttük olyanok, akik egyé-

ni teljesítményükkel az egész világot 

ámulatba ejtették, és vannak olyanok 

is, akikre csak az itt élők figyelnek fel, 

és hétköznapi emberként végeznek ki-

emelkedő munkát és szolgálják a közös-

ség javát – fogalmazott a polgármester. 

Az elismeréseket Karácsony Gergely 

polgármester, Szabó Rebeka, Hajdu Fló-

rián, Horváth Zsolt, Rozgonyi Zoltán al-

polgármesterek és Rátonyi Gábor, Zugló 

korábbi polgármestere, valamint Tóth 

Csaba országgyűlési képviselők adták át.

Zugló Díszpolgára címet vehetett át Mor-

schhauser Miklós festőművész, Reszler 

Ernesztin népművelő, Szekeres Pál olim-

pikon, paralimpikon, tőr- és kardvívó, 

edző, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, 

Burján Csaba és Knoch Viktor, az olimpiai 

bajnok gyorskorcsolyaváltó tagjai.

Posztumusz Zugló Díszpolgára címben 

részesült Gyenge Sándor történelemta-

nár, a Studium Generale Zuglói Egye-

sület kezdeményezője, Kaján Tibor ka-

Fókusz

A főváros XIV. kerülete 1935. október 1-jén kezdte meg önálló működését a Terézvárosból, Erzsébetvárosból és Kőbányából leválasztott te-

rületen. Az alapítás 83. évfordulóján az önkormányzat a Columbus utcai Szent István Zeneházban tartott ünnepi megemlékezést. Az esemé-

nyen a hagyományoknak megfelelően díszpolgári címeket, emlékérmeket, díjakat, elismerő okleveleket adtak át a városrészért huzamosabb 

ideje munkálkodó, illetve tevékenységükkel a kerület hírnevét öregbítő zuglóiaknak.

Születésnapi díjátadó gála a Zeneházban
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rikaturista, dr. habil Révai Tamás PhD, 

kutatóorvos, Török Bódog kézilabdázó, 

edző, Zenthe Ferenc színművész.

Gyenge Sándor elismerését özvegye, 

Gyenge Sándorné, dr. Révai Tamásét 

özvegye, dr. Révainé dr. Földes Andrea 

vette át. Kaján Tibor, Török Bódog és 

Zenthe Ferenc hozzátartozói nem tudtak 

megjelenni az ünnepségen, ők később 

veszik át az elismerést. 

Zugló Sportjáért Emlékserleget kapott 

Csányi Rajmund tornász, edző, sport-

vezető, a Fuego Kulturális, Művészeti, 

Tánc- és Sport Egyesület, Kiss Balázs 

birkózó, Kutas József Gergely testneve-

lő, pedagógus, Nagy László kajakozó, 

sportvezető.

A zuglói olimpikonok emlékművére való 

felkerülése alkalmából emléklapot kapott 

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján 

Csaba, Knoch Viktor és Oláh József para-

limpikon atléta. Oláh József elismerését 

özvegye vette át.

Jubileumi Emlékéremben részesült év-

fordulós fennállása alkalmából a 60 éves 

Zuglói Aprófalva Óvoda, a 65 éves Zuglói 

Herminka Óvoda Ida utcai tagintézménye, 

a 45 éves Zuglói Hétszínvirág Óvoda, a 45 

éves Zuglói Napraforgó Óvoda Újvidék 

sétányi tagintézménye, az ugyancsak 45 

éves Zuglói Zöld Lurkók Óvoda, az 50 éves 

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft., 

a 60 éves Jókai Mór Általános Iskola, a szin-

tén 60 éves Kaffka Margit Általános Iskola,  

a 45 éves Dr. Mező Ferenc Általános Is-

kola, a 70 éves Városligeti Magyar–Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a 145 

éves Teleki Blanka Gimnázium, illetve a 

45 éves zuglói Narancs Óvoda, amelyet az 

intézmény saját ünnepségén adnak át.

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Ok-

levélben részesült Katonáné Galla Ber-

nadett címzetes rendőr alezredes, Ke-

serű Andrea rendőr főhadnagy, Tomis 

Károly rendőr főtörzszászlós, Vázsonyi 

László tűzoltó zászlós, Salga Roland 

közterület-felügyelő, szolgálatirányító 

és Vági Péter polgárőr.

Zuglóért Emlékérmet kapott Horváth Gizel-

la pedagógus, Simó Gabriella cégvezető, Szé-

chenyi László helytörténet kutató, a Zuglói 

Sport és Teljesítménytúrázók Egyesületének 

alelnöke, Vasvári Edit környezetszépítő, Wi-

edemann Lászlóné és Wiedemann László 

pedagógus. Az ünnepségen megjelentek 

a kerületi intézmények, a civil és politikai 

szervezetek delegáltjai, a képviselő-testület 

tagjai és a meghívott vendégek.

A díjátadó gálán közreműködött a Zuglói 

Filharmónia Szent István Király Szimfo-

nikus Zenekara, ünnepi 

műsort a Zuglói Filhar-

mónia csellóegyüttese 

adott.         Papp Dezső

Fókusz

Zugló születésnapja és a zene világnapja alkalmából rövid koncerttel lepte meg a zuglói 

önkormányzat és a Zuglói Filharmónia a zuglóiakat az Örs Vezér terén.
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A Zuglóval egykorú, negyvenhat 

éve a kerületben élő Morschhauser 

Miklós Mednyánszky-díjas fes-

tőművész nyugdíjba vonulása után 

kezdett aktívan festeni. Az élénk 

közösségi életet élő, versmondás-

ban is jeleskedő művész eddig 

kétszázötven magyar településről 

készített képet, közülük évente 

többet is felajánl karitatív célokra.  

Az idős alkotót meglepte, hogy Zug-

ló díszpolgára lett. Mint elmondta, 

nagyon örül az elismerésnek, amit 

rendkívül megtisztelőnek tart.   

– Miért az akvarellfestést választotta?

– A Képző- és Iparművészeti Gimná-

ziumban több technikát is megtanul-

tam, azonban az egyik tanárom, Csebi 

Pogány István annyira „megfertőzött”  

az akvarellel, hogy a továbbiakban más 

festészeti eljárással nem is akartam  

foglalkozni. 

– Ígéretes tehetség volt, azonban  

a művészeti középiskola után mégis  

a katonai pályát választotta.   

– Öten voltunk testvérek, és csak az 

édesapán keresett. Ilyen anyagi körül-

mények mellett nem jelentkezhettem 

a Képzőművészeti Főiskolára, azonban 

mindenképpen tovább akartam tanul-

ni, így a legkézenfekvőbb a katonai 

pálya volt. Repülő szakra kértem a fel-

vételemet, mert repülőgép-tervező sze-

rettem volna lenni, de a Kossuth Tüzér 

Tiszti Iskolába vettek fel. 

– Katonatisztként jutott ideje a festésre?

– Nagyon lefoglalt a szolgálat, de azért 

mindig szakítottam időt a rajzolásra és 

a festésre, képeimmel indultam is a ka-

tonai képzőművészeti pályázatokon.

– Mikor kezdett el aktívan festeni?

– Miután 1990-ben nyugdíjas lettem, 

egykori gimnáziumi osztálytársaim 

javasolták, hogy kezdjek festeni. Meg-

fogadtam a tanácsukat, a következő év 

tavaszán már meg is nyílt az első kiál-

lításom a volt munkahelyemen. Azóta 

járom az országot, és festek. 

– Eddig hány helységben készített  

képeket? 

– Kétszázötven olyan magyar település 

van, ahol legalább egy képet festettem. 

Fontosnak tartom, hogy minél több he-

lyet felkeressek és megismerjek, mert 

a hazaszeretetemnek ez fontos része, 

ugyanis szerintem szeretni csak azt le-

het, amit ismerünk.

– Hány önálló kiállítása volt eddig?

– Vidéken több mint negyven, Budapes-

ten pedig ötven fölött van a számuk.  

A kerületben is számos tárlatom volt 

már. Több festőtársaságnak is a tagja 

vagyok, köztük a zuglói KASTÁR – Kas-

sák Alkotóművészek Társasága Egyesü-

letnek, amelynek a kiállításain is szere-

pelnek képeim.

– Mik a kedvenc témái?

– Készítek tájképeket, de a vidéki fal-

vak és városok ódon utcáit, öreg há-

zait és templomait is nagyon szeretem 

megörökíteni. Alkalmanként portrékat  

is festek. 

– Az akvarellen kívül más festési eljá-

rást nem használ?

– Ötvenöt éves koromban kezdtem el 

aktívan festeni, már nem akartam ka-

landozni a különböző módozatok kö-

zött, ezért akvarellezzem. Rajzos képe-

ket készítek. Ez ma nem divatos, mert 

napjainkban a vázlatos vízfestmény  

a felkapott. Én a saját utamat járom, 

lényegesnek tartom a közérthetőséget. 

Nem árusítom a képeimet, de évente 

több festményemet is felajánlom kari-

tatív célokra.

– Sokfelé hívják verset mondani, kiál-

lításai megnyitóin is szokott szavalni. 

– Nagyon szeretek verset mondani, fő-

ként Ady Endre, József Attila és Radnóti 

Miklós költeményeivel lépek a szín-

padra, de Vörösmarty műveitől sem  

riadok vissza.        Papp Dezső

A rajzos akvarell zuglói mestere
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Reszler Ernesztin harminckét 

éven át vezette a Zuglói Műve-

lődési Házat. A nevéhez kötődik 

egyebek mellett a Cserepesház 

és a Családsegítő létrehozása,  

a Zugló TV, a helytörténeti mű-

hely, valamint a Liget Galéria 

megalapítása is. A volt intézmény-

vezetőt meglepte, hogy tíz évvel 

a nyugdíjba vonulása után még 

gondolnak rá, és díszpolgári cím-

mel ismerték el több évtizedes  

tevékenységét.    

 

– Hogy lett népművelő Zuglóban?

– Megpályáztam egy zuglói állást, amely-

ről a kiírás alapján azt gondoltam, hogy 

egy irodalmi és művészeti klub vezetői 

pozíciója. Miután megérkeztem a kerü-

letbe, azonban kiderült, hogy egészen 

másról van szó, valójában az intézmény 

egy művelődési ház funkcióit látja el. 

– Kollégáival gyakran megfordult az 

épült a Füredi utcai lakótelepen.

– Sokat kijártunk a Füredire, ahol nap 

nap után egyre többen laktak. A lakóte-

lepen nem volt közösségi épület, ezért 

sok szabadtéri programot szerveztünk, 

illetve projektjeinket elvittük az iskolák-

ba. Nyitottunk egy információs irodát és 

egy pici könyvtárat is, hogy az emberek 

könnyebben megtaláljanak bennünket. 

– Ilyen körülmények között bizonyára 

nagyon várta, hogy megépüljön az Örs 

vezér terére tervezett művelődési ház.

– Volt a fővárosnak egy művelődési-

ház-építési programja, de mire Zuglóra 

került a sor, elfogyott a pénz, és semmi 

sem lett a tervből. Nem volt mit ten-

nem, keresni kezdtem egy olyan helyet, 

amely megfelel művelődési háznak. 

– Sikerült ilyen létesítményt találni?

– Igen, az ingatlan a beruházás ideje alatt 

az építőipari vállalat telephelye volt.  

A munkálatok befejezése után le akar-

ták bontani, de én azt szorgalmaztam, 

hogy hagyják meg művelődési háznak. 

Az épületet megkaptuk, belőle alakítot-

tuk ki a Cserepesházat. 

– Miközben a Füredi utcai lakótelep 

művelődési házat kapott, a Kassák 

Klubban neves személyek közremű-

ködésével élénk kulturális élet folyt.

– Mindig törekedtem a minőségre, ezért 

igyekeztem a különböző foglalkozások 

vezetésére a legjobb szakembereket fel-

kérni. Így került a filmklub élére – ahol 

félig meddig betiltott filmeket vetítettek 

– Vitézy László, Dárday István és Tarr 

Béla, aki még a videószakkört is vezet-

te. Itt működött továbbá a Sebő Ferenc 

nevével fémjelzett nagy hírű táncház és 

Szabados György zenei formációja is.

– Nem került bajba azért, hogy a Kas-

sák Klubban a hatalom által éppen 

csak eltűrt tevékenységet is folytattak.     

– Egyszer álltam a szőnyeg szélén  

a pártbizottságon, pedig nem is voltam 

párttag, mert Szőcs Géza, aki akkoriban 

nemkívánatos személy volt, megjelent 

az egyik irodalmi estünkön. 

– Harminckét éves intézményveze-

tői pályafutása alatt számos olyan 

kezdeményezésben vett részt, amely  

ma is „él”. 

– Sok ötletünk volt, ezek közé tartozott 

egyebek mellett a Családsegítő létrehozá-

sa, vagy az a koncepció, amelynek  alapján 

a Cserepesház ma is működik, remélhe-

tőleg a környékbeliek és Zugló megelége-

désére. A Cserepesház esetében az volt  

a célunk, hogy barátságos, otthonos 

környezetben, kis csoportos formában 

minden korosztály számára sokféle prog-

ramot biztosítsunk. A Zugló TV-t Csaba 

Lászlóval és Kálmán Andrással közö-

sen indítottuk el. Megcsináltuk továbbá  

a helytörténeti műhelyt is, amelynek 

sajnos időközben megszűnt a bemutató-

terme. Sikernek tartom a Liget Galéria 

megalapítását is, amelyet Várnagy Ti-

borral hoztuk létre. Az eredmények nem 

csupán az én nevemhez kötődnek, ezeket 

azért tudtam elérni, mert a munkatársa-

im kiváló szakemberek voltak, és össze-

tartó csapatot alkottunk.       Papp Dezső

Egy igazi zuglói népművelő
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A zuglói sportélet egyik nagy le-

gendája, a szöuli olimpián bron-

zérmes, majd háromszoros para-

limpiai bajnok tőr- és kardvívó, 

jelenleg a Nemzetközi Kerekesszé-

kes Vívó Bizottság elnöke pályafu-

tása során már sok elismerésben 

részesült. Szűkebb szülőhazája, 

Zugló sem feledkezett meg róla, 

néhány éve ugyanis a helyi civilek 

az Év embere életműdíjjal jutal-

mazták páratlan teljesítményét. 

Idén pedig a kerületi önkormány-

zat döntött úgy, hogy Szekeres Pál 

munkásságát díszpolgári címmel 

jutalmazza.

 

– Gratulálok önnek ehhez a címhez. 

Zugló legmagasabb rangú elismeré-

se hová kerül majd a vitrinjében?

– Mindenképpen főhelyre, a Nemzet-

közi Fair Play-díj és a Príma Primissi-

ma díj mellé fog kerülni. Számomra 

ugyanis rendkívül fontos a kerületi 

emberek bizalma és véleménye. A csa-

ládom három évvel a születésem előtt 

költözött Zuglóba, az Ilosvai utcába, és 

az elmúlt több mint fél évszázad alatt 

olyannyira tősgyökeres zuglóiak let-

tünk, hogy ma már az egymástól alig 

ötven méterre lévő két zuglói ingatlan-

ban három generáció él együtt. A szü-

leim itt kezdtek el a 80-as évek elején 

vállalkozni, én pedig a BVSC színeiben 

lettem paralimpiai bajnok, sőt a fele-

ségemmel is Zuglóban, a BVSC-ben let-

tünk egy pár. Mindhárom gyermekünk 

Zuglóban járt óvodába és általános 

iskolába (a Városligeti Magyar–Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-

ba), itt kezdtek el sportolni is, Palkó 

fiam pedig a szintén zuglói MTK lab-

darúgójaként lett U16-os és U17-es kor-

osztályos válogatott.

– Bár az aktív versenyzést már 2013-

ban, a zuglói Syma-csarnokban ren-

dezett vívó-világbajnokságon befe-

jezte, most is jó kondiban van. Minek 

köszönhetően?

– Hetente több alkalommal kézibicikli-

zem a patakparton, ahol oda-vissza 10 

kilométert teszek meg. De szükségem 

is van a kondira, mert rendszeresek  

a felkérések és a meghívások, melyek-

nek próbálok eleget tenni. Zuglóban is 

szinte minden kulturális és sportesemé-

nyen részt veszek.

– Ha nem is jár már naponta edzésre, 

mégis nagyon elfoglalt. Jelenleg mi 

mindennel foglalkozik?

– A nap nagy részében a fogyatékos em-

berek esélyegyenlőségéért dolgozom 

az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

ban. Emellett én vagyok a minisztéri-

um sportegyesületének az elnöke is.  

A Nemzetközi Kerekesszékes Vívószö-

vetség vezetőjeként és a Magyar Para-

limpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke-

ként pedig elég sűrűn sportdiplomáciai 

feladatokat kell ellátnom. Nemrég pél-

dául elnökként és a directoire tech-

nique vezetőjeként részt vettem az 

olaszországi terniben rendezett kere-

kesszékes Európa-bajnokság lebonyolí-

tásában. A verseny nagyon jó hangula-

tú volt, a döntők telt ház előtt zajlottak,  

és bár az eredményeken érződik az 

orosz–ukrán–olasz dominancia, azért 

a magyar versenyzőkre is büszkék le-

hetünk. Krajnyák Zsuzsiék ugyanis 10 

érmet szereztek. Külön kiemelném a BV-

SC-s Veres Amarillát, aki három bronzér-

met gyűjtött kardban és párbajtőrben.

– Ön más szemmel látja a kerületi 

történéseket, mint az átlagos zuglói 

polgárok. Véleménye szerint jó úton 

jár a kerület?

– Zugló egy élhető, befogadó kerület, 

ahol ugyan még van tennivaló, de Euró-

pa nyugati felén sem vallana szégyent 

az intézményeivel és az akadálymen-

tességével.              

Riersch Tamás

Szekeres Pál
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A Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, 

Liu Shaoang, Burján Csaba összeállí-

tású magyar férfi rövidpályás gyors-

korcsolya-válogatott sporttörténelmi 

tettet végrehajtva olimpiai bajnok lett 

februárban a dél-koreai Phjongcshang-

ban megrendezett téli olimpián. Ezzel 

a győzelemmel a magyar sport első téli 

ötkarikás aranyérmét sikerült meg-

szerezniük. (Pedig már 1924 óta ren-

deznek téli olimpiákat.) A négy fiúban 

nemcsak az a közös, hogy részesei le-

hettek ennek a fantasztikus diadalnak, 

hanem az is, hogy mindnyájan kötőd-

nek Zuglóhoz. Olyannyira, hogy a ne-

vük fel is került a Bosnyák téri zuglói 

olimpiai bajnokok emlékművére.

  

Zuglóban immár hagyománya van, ha va-

laki ilyen kimagasló sportsikert ér el, azt az 

önkormányzat a kerület legmagasabb rangú 

elismerésében, díszpolgári címben részesíti. 

Így volt ez London után, amikor Szabó Gab-

riella és Kökény Roland olimpiai bajnok kaja-

kosok részesültek díszpolgári kitüntetésben, 

illetve Rió után is, amikor pedig Szász Emese, 

szintén olimpiai bajnok párbajtőrvívó, vehet-

te át a kerület legmagasabb rangú elismeré-

sét. És így történt az idei ötkarikás győztes 

short trackesekkel is.

Knoch Viktor
Viktor volt a csapat legrutinosabb tagja, hisz 

ő már a 2006-os torinói olimpián is résztvevő 

volt, ahol 17 évesen ötödik lett 1500 méteren. 

Az évek során számtalan versenyen bizonyí-

totta tehetségét, amit világ- és Európa-bajnoki 

érmek sokasága, Universiade-győzelem, illetve 

első magyar short trackesként elért Világkupa- 

elsőség is bizonyít. Phjongcshangban nemcsak 

résztvevője, hanem vezéregyénisége is volt  

a magyar csapatnak.

– Ez az elismerés a rengeteg sportdíj között 

milyen helyet kap majd a vitrinedben?

– Sportolóként természetesen az érmekért,  

a minél jobb helyezésekért küzdünk, de örü-

lünk annak, ha a sikereink kapcsán másként is 

elismernek bennünket. 

– Tudjuk, hogy pécsi származású vagy, de azt 

is, hogy immár hosszú évek óta kötődsz a ke-

rületünkhöz. Mennyire ismered Zuglót?

– A 2006-os torinói olimpia után költöztem 

Pécsről Budapestre, a szüleim Zuglóban vettek 

egy lakást, és azóta is a kerületben élek. Nem 

tudom, az jelent-e valamit, hogy Pécsen nemrég 

megkaptam a „Pro Civitate” elismerést, amely 

ugyan még nem díszpolgári cím, de annak vala-

miféle előszobája. Itt, Zuglóban viszont már az 

olimpiai siker évében díszpolgári címmel hono-

rálták ezt a történelmi aranyérmet.

– Visszatérő téma még köztetek az olimpia?

– Ez az év számomra nem a korcsolyázásról 

szól, a szezon végén születik majd a döntés 

arról, folytatom-e a pályafutásomat, ezért én 

mostanában kevesebbet találkozom a többi-

ekkel, de ha összefutunk, akkor nem feltétle-

nül az olimpiáról beszélgetünk.

– Mik a terveid a jövőben?

– Hogy hosszú távon mik a céljaim, elsősor-

ban attól függ, folytatom-e a pályafutásomat. 

Rövid távú céljaim között szerepel, hogy meg-

írjam a szakdolgozatomat, emellett megkezd-

tem a tanulmányaimat a Testnevelési Egye-

tem edzői szakán. A juniorválogatott mellett 

már dolgozom, szeretném, ha a csapat minél 

jobb lenne, és persze azt is, hogy én minél job-

ban beletanuljak az edzősködésbe. 

Liu Shaolin Sándor
Az olimpiai csapat legnagyobb sztárja két-

ségtelenül a korábban már Zugló Sportjáért 

Emlékserleggel kitüntetett Liu Shaolin Sándor 

volt. Sanyi a felejthetetlen szemöldöksimítása 

mellett, mely mára védjegyévé vált, a frappáns 

nyilatkozataival, a nem titkolt érzelmeivel és 

legfőképpen a kivételes tehetségével és tudásá-

val vívta ki a szurkolók szimpátiáját.

– Ilyen fiatalon díszpolgári címet kaptál 

Zuglótól. Mennyire tartod fontosnak az 

ilyen civil elismeréseket? 

– Minden ilyen elismerésnek örülök, és ha ez 

bármiféle díjjal vagy oklevéllel jár együtt, azt 

biztos, hogy a nagymamámnak adom oda, 

hadd nézegesse a lakásában.

– Milyen kötődésed van a kerülethez? 

Mennyire ismered Zuglót?

– Egyrészt a Csanádiban érettségiztem, másrészt 

a klubom, az MTK is zuglói. Ezenkívül a Gyakor-

ló Jégcsarnok Zuglóban található, és édesanyám 

is a kerületben lakik, így ha nem is úgy, mint  

a tenyeremet, de azért elég jól ismerem Zuglót. 

– Phjongcshang óta sok víz lefolyt már  

a Dunán. Azért visszatérő téma köztetek 

még az olimpia?

– Nem mondanám, hogy csak erről szól az 

életünk, de azért előfordul még, hogy egymás 

között szóba hozzuk az olimpiai döntőt. 

– Mik a terveid?

– Nem látok a jövőbe, de mindent megteszek 

azért, hogy legalább azokat az eredményeket el-

érjem, amelyeket már megszoktak velem kapcso-

latban. Szeretnénk jól szerepelni az idei világ- és 

Európa-bajnokságon, és a 2022-es olimpián is ér-

met szereznék. Mondjuk az egyéni versenyeken. 

Liu Shaoang
Liu Shaoang, vagy ahogy őt ismerik, Ado, akár 

az árnyéka is lehetne a bátyjának. Ahogy haj-

danán követte őt a jégpályára, úgy követi ma 

is az eredményesség terén. Az alig húszesz-

tendős fiatalember már tizenegy éremmel 

rendelkezik a felnőttvilágversenyekről, saját 

korosztályában pedig négyszer volt már juni-

or-világbajnok, illetve ifjúsági olimpiai bronz- 

éremmel is büszkélkedhet.

– Ízlelgeted már, hogy zuglói díszpolgár lettél?

Az érmek, köztük az olimpiai aranyérem, 

azért fontosabbak, de az ilyen kitüntetések-

nek is mindig örül egy sportoló, hiszen ezekkel  

a díjakkal a munkáját ismerik el. 

– Azért ezt a díjat mégiscsak egy szűk régiótól 

kaptad. Apropó, mennyire kötődsz Zuglóhoz?

– Mindennap Zuglóban vagyok, itt töltöm  

a fél életemet, még érettségizni is a kerületben  

– a Csanádiban – érettségiztem. És el ne felejtsem, 

a Shaolinnal közösen örökbefogadott jeges-

medvéink is Zuglóban, az állatkertben élnek. 

– Olyannyira zuglói vagy, hogy tudtommal 

már nem az első alkalommal kapsz vala-

milyen díjat, kitűntetést a kerülettől.

– Igen, korábban már itt tanuló diákként és 

sportolóként is kaptam elismerést. Nemrég 

például az Év diákja címet érdemeltem ki. 

Sajnos azon az ünnepségen nem tudtam sze-

mélyesen jelen lenni, de így is jólesett, hogy 

gondoltak rám. Sok díjat kaptam már eddigi 

életemben, de díszpolgár most lehetek először. 

– Mennyire él még benned az olimpia?

– Néha még téma, de leginkább Burján Csabát 

szoktuk froclizni ennek kapcsán.

– Előretekintve: fogalmaztál már meg célo-

kat a jövőddel kapcsolatban?

– Rövid és hosszú távon egyaránt az a célom, 

hogy továbbra is hozzam az eredményeket. 

Márpedig ez nagyon határozott célkitűzésem. 

A 2022-es olimpiának pedig szeretnék úgy 

nekifutni, hogy újabb esélyünk van egy jó 

eredmény elérésére. Nekem pedig eltökélt cé-

lom, hogy egyéniben is megmutassam, képes 

vagyok az éremszerzésre. 

Burján Csaba
Az aranyváltó legkevésbé ismert tagja, a csa-

pat egyik humorzsákja Burján Csaba. Aki 

Knoch Viktorhoz hasonlóan Pécsről szárma-

zik, és aki Knoch Viktorhoz hasonlóan Zugló-

ban telepedett le. 

– Érzed, hogy egy kerület büszke a teljesít-

ményetekre?

– Mi is büszkék vagyunk rá! És büszkék va-

gyunk a kerület elismerésére is. Az olimpiai 

aranyérem persze megelőzi az ilyen kitünteté-

seket, de jó érzés, hogy ilyen fiatalon ilyen ran-

gos elismerést kapunk. 

– Egyébként hogy érzed magad Zuglóban?

– Pécsről Budapestre feljőve öt éve lakom 

már a kerületben. Nekünk, short trackesek-

nek nagyon fontos a jégpálya közelsége (Gya-

korló Jégcsarnok), ami fontos szempont volt  

a letelepedéskor. Az öt év során volt alkalmam 

megismerni a kerületet, és elmondhatom, 

hogy nagyon tetszik Zugló, nyugodt kerület-

nek találom, és jó, hogy közel van a belváros. 

– Az olimpiai bajnoki cím növelte a lokál-

patriotizmusodat?

– Pécsi születésűként nagyon fontosnak tar-

tom, hogy az olimpia után Knoch Viktorral 

együtt megkaphattuk a „Pro Civitate” elisme-

rést, amely ugyan nem díszpolgári cím, de 

annak valamiféle előszobája. Annál nagyobb 

öröm volt, hogy a város lakói nagy ünneplés-

ben részesítettek bennünket. Az olimpia után 

Zuglóban volt a fogadásunk, ahol nagyon so-

kan szurkoltak nekünk, most pedig második 

otthonom, Zugló ilyen rangos elismerésben 

részesít bennünket. Ezek után természetes, 

hogy erősödött a lokálpatriotizmusom.

– Ha már Viktort említetted, ő azért már  

a civil életére fókuszál. Te milyen tervek-

kel készülsz a jövődre?

– Még négy évig mindenképpen szeretném 

folytatni a pályafutásomat, jó lenne úgy neki-

vágni a 2022-es olimpiának, hogy reális esé-

lyünk van a címvédésre. Az idei év kapcsán ne-

héz megfogalmazni célokat, hiszen az olimpiai 

év után sokan pihennek, vagy lazábban veszik 

a felkészülést. Nekem mindig az a célom, hogy 

magamhoz képest fussak jobban, de azért egy 

világbajnoki vagy Európa-bajnoki érmet nem 

utasítanék vissza…     Riersch Tamás

A rövid pályás férfi gyorskorcsolya-válogatott
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Gyenge Sándor 
(1944–2017)
Életét a történelem iránti sze-

retet és a történelemtanítás ha-

tározta meg. Élete végéig aktív 

tagja volt a Történelemtudo-

mányi Társaságnak. Pedagógu-

si munkáján túl meghatározó 

alakja volt Zugló társadalmi 

és közösségi életének. Szívén 

viselte a hátrányos helyzetű 

diákok sorsát is. Ő kezdemé-

nyezte a Studium Generale 

Zuglói Egyesület létrehozását, 

amelynek tanárai térítésmen-

tesen korrepetálják az arra rá-

szoruló diákokat. Életcélja volt  

a gyengék, az elesettek se-

gítése, felkarolása, esélyhez 

juttatása. Három cikluson át 

hasznos és elismert tagja volt 

a zuglói képviselő-testületnek.                

Posztumusz díjazottak
Kaján Tibor
(1921–2016)

Kaján Tibor nyelvét a világon 

bárhol megértik, a karikatúra 

műfaja nemzetközi, ő mégis itt-

hon maradt, és a mindenkori 

hatalomnak ebben az ország-

ban állított tükröt. Esterházy Pé-

ter így írt róla: „...ez a művészet 

úgy beszél a múltunkról, erről  

a szürke, szűk diktatúráról, hogy 

pillanatra sem lesz provinciális. 

És ami igen ritka: nem látszik 

rajta a diktatúra ujjnyoma. Ez az 

ember élhetett volna Párizsban 

vagy New Yorkban...” A Puli- 

tzer-díjas, aranytollas újságíró, 

a Táncsics- és Magyar Művésze-

tért díjjal, a Magyar Köztársasá-

gi Érdemrend középkeresztjé-

vel kitüntetett művész életének 

utolsó szakaszában Zuglóban 

élt, lakóhelyén 2018-ban emlék-

táblát avattak.

Dr. Révai Tamás
(1962–2018)
A belgyógyász, nephrológus, 

egészségmenedzsment-speci-

alista 2014 januárja óta volt  

a Zuglói Egészségügyi Szolgálat 

igazgató főorvosa. Intézmény-

vezetői munkája, tudományos 

munkássága nagymértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy a Zug-

lói Egészségügyi Szolgálat tevé-

kenységét a lakosság és a szak-

mai szervezetek is elismerjék. 

Irányításának köszönhetően  

a kerületi egészségügyi szolgá-

lat meghatározó szerepet tölt 

be a betegségek megelőzésében 

és a gyógyító munkában. Tevé-

kenységéért 2017-ben átvehette 

a Zuglóért Emlékérmet. 

Török Bódog
(1923–2012)

Az egyetlen magyar kézilab-

da-szövetségi kapitány, aki 

csapatával világbajnoki címet 

nyert. Tizennégy éven át tartó 

kapitánysága alatt a női válo-

gatott számos világversenyen 

szerzett érmet: az 1965-ös vi-

lágbajnokságon győztes csapat 

edzője volt, az 1976-os montre-

ali olimpián pedig bronzérmet 

szerzett együttese. A legendás 

mester a Magyar Kézilabda 

Szövetség szakmai tanács-

adójaként, valamint a Kézi-

labdázás című szakfolyóirat 

szerkesztőjeként is dolgozott. 

Budapest díszpolgára tősgyö-

keres zuglói lakos volt.

Zenthe Ferenc
(1920–2006)
Az örök Tenkes kapitánya,  

a Szomszédok Taki bácsija, szám-

talan nagy sikerű magyar film, 

az Egri csillagok, a Tüskevár, 

A fekete város, A névtelen vár 

szereplője. Halhatatlan ő maga 

és azok a filmek is, amelyekben 

szerepelt, és amelyekhez hang-

ját adta. Gyermekeink még ma 

is hallhatják a Vukban, a Szaffi-

ban, Az erdő kapitányában és  

a Süsüben. Azon színészek közül 

való volt, akik soha nem dimen-

zionálták túl a munkásságukat, 

jókedvűen, alázattal és precízen 

dolgoztak. Zenthe Ferenc életé-

nek egy szakaszát Zuglóban töl-

tötte, az Amerikai úton élt.
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Az ülés kezdetén Karácsony Gergely pol-

gármester arról tájékoztatta a tanácsko-

zás résztvevőit, hogy a Hős utca felszá-

molásával kialakult drogválság miatt  

a leköszönt budapesti rendőrfőkapitány 

megbeszélést hívott össze Zugló és Kőbá-

nya részvételével. A konzultáción kezde-

ményezték a budapesti kábítószer-elle-

nes fórum létrehozását, mert a kialakult 

helyzetet a két kerület önmagában még 

rendészeti eszközökkel sem tudja kezel-

ni, ennek megoldásához egységes buda-

pesti fellépésre van szükség. 

Ingatlanértékesítés

A testület több, erősen leromlott állapotú 

önkormányzati tulajdonú épület eladásá-

ról döntött, melyeket nyilvános pályázat 

útján kíván értékesíteni. A lakóingatla-

nok közül a Nagy Lajos király útja 109/B 

szám alattit 57 millió, a Benkő utca 2. szá-

mút 108 millió, míg a Jávorka Ádám utca 

10/A alattit 50 millió forint plusz áfa mi-

nimális ajánlati áron kínálja megvételre.  

A vásárlókat szerződésben rögzített épü-

letbontási kötelezettség terheli. 

A képviselők elutasították ugyanakkor  

a Telepes utca 82., 84. és 86. szám alatti 

egybefüggő ingatlan értékesítésére vo-

natkozó előterjesztést.

A testület ahhoz sem járult hozzá, hogy 

az önkormányzat eladja bérlőjének  

a Szobránc utca 18–22. B.1. alatti, kerületi 

tulajdonú üzlethelyiséget, mert a képvi-

selők többsége szerint az egyszeri vételi 

ár nem áll arányban a bérleti díjból szár-

mazó bevétellel.

Az ülés résztvevői tárgyaltak még az An-

gol utca 55–59. és az Egressy út 106. szám 

alatti önkormányzati telkek értékesítésé-

ről is. Az eladás feltételei között szerepelt, 

hogy a kínált ingatlanokon lakóház nem 

épülhet, azokon kizárólag intézményi 

beruházás valósítható meg. A vita során 

világossá vált, hogy a kerületi szabályo-

zási terv véleményezésének elhalasztása 

miatt egyelőre nincs jogi garancia arra, 

hogy érvényesül ez a feltétel, ezért az 

előterjesztő kezdeményezésére a döntést 

októberre halasztották.

A képviselő-testület a reklámadó beve-

zetéséről is határozott. A közterülete-

ken lévő reklámtáblák után a jövőben 

a tulajdonosaiknak évente négyzetmé-

terenként 12 ezer forint építményadót 

kell fizetniük.

Sportfejlesztések

A képviselők arról is határoztak, hogy 

az önkormányzat együttműködési meg-

állapodást köt a Magyar Labdarúgó 

Szövetséggel (MLSZ) a Mogyoródi úti 

sportpályán megvalósuló 56x98 méteres 

füves futballpálya építésére. A beruházás 

költségének 90 százalékát az MLSZ állja, 

így Zuglónak mindössze 12 millió forint 

önrésszel kell hozzájárulnia a fejlesz-

téshez, amelyet az önkormányzat teljes 

egészében önerőből valósított volna meg.

A testület emellett tulajdonosi hozzájá-

rulását adta a BVSC-Zugló sportegyesület 

területén taotámogatásból megvalósuló 

vészkijárati lépcső építéséhez, a 20x40 

méteres fedett sportpályák burkolatcse-

réjéhez, valamint az öltöző- és lelátóépü-

let tervezéséhez.

A képviselő-testület támogatta, hogy az 

önkormányzat megállapodást kössön  

a JCDecaux Hungary Zrt.-vel. A cég 18 hó-

nap alatt 106 régi utcai utasvárót cserél 

modernebbre, és 5 újat telepít Zuglóban. 

Ezek közül 30-at infovitrinnel szerelnek 

fel, amelyben önkormányzati hirdetések 

is elhelyezhetők.  Emellett határozat szü-

letett még a 2019. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázathoz való csatlakozásról is, mely-

nek finanszírozására hétmillió forintot 

biztosított a testület.  

Egészségügy

A képviselők hárommillió forintot sza-

vaztak meg az önkormányzati fenntartá-

sú óvodákba járó nagycsoportosok liszt-

érzékenységi szűrésének folytatására.  

A kerületben 2016 óta 649 zuglói gyere-

ket szűrtek, közülük négynél lett pozitív  

a vizsgálat eredménye.

A testület azt is jóváhagyta, hogy az ön-

kormányzat megállapodást kössön az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központtal az 

Egészséges Budapest Program (EBP) ke-

retében nyújtandó támogatásról. A Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) pályázatát 

az EBP elfogadta, így 85 millió forintos 

önrész biztosításával a ZESZ-ben jelen-

tős infrastrukturális és eszközfejlesztés 

valósulhat meg. Ezen túlmenően az ülés 

résztvevői határozatot fogadtak el a zug-

lói rászorulók élethelyzetét javító intézke-

déscsomag kidolgozására. Ez a lakhatás, 

a pénzbeli juttatás és az étkezés területén 

nyújt majd hatékonyabb segítséget a ne-

héz helyzetben lévő zuglóiaknak.

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy az 

önkormányzat a városi közlekedési prob-

lémákkal foglalkozó Magyar CIVINET há-

lózatnak a tagja legyen.  

 Közbiztonság

A képviselő-testület a főmérnökségnek 

szeptember 30-ig adott határidőt, hogy 

a Pillangó parkban telepítse a rendésze-

ti konténert. Ezenfelül arról is rendelet 

született, hogy a Zuglói Önkormányza-

ti Rendészet létszámát két fővel emelik  

a közbiztonsági pont működtetéséhez.  

A testület intézkedett még a Pillangó park-

ban kihelyezésre kerülő térfigyelő kame-

rák helyének a kiválasztásról és a szüksé-

ges kameramennyiség felméréséről.

A képviselők emellett támogatták a fő-

városi önkormányzat kezdeményezését, 

hogy a Kerepesi út mentén elhelyezkedő, 

a Róna utcától a Padlizsán utcáig terjedő 

névtelen területet a Nobel-békedíjjal ki-

tüntetett izraeli miniszterelnökről Jichák 

Rabin parknak nevezzék el.

Díjmódosítás

Az ülésen elfogadták az óvodák és isko-

lák, valamint a felnőtt szociális intéz-

mények közétkeztetését végző Hungast  

14 Kft. (korábbi nevén Hungast Me-

csek Kft.) áremelési kérését. A társaság  

a nyersanyagárak növekedése, illetve az 

infláció kompenzálására hét százalékkal 

emelheti a szolgáltatási díját.

A képviselők a Korong utcai zárt kutya-

futtató megszüntetéséről és a terület 

helyreállításáról is döntöttek. A Korong 

utcai kis méretű futtató erősen elhasz-

nálódott, az onnan érkező zaj és a por 

miatt a környékén élők többször kér-

ték a felszámolását. Ezenkívül a tes-

tület hozzájárulását adta még, hogy  

a környezettudatos nevelés érdekében  

a kerületi óvodásokat, valamint az általá-

nos- és középiskolásokat bevonják az őszi 

faültetési programba, melynek támoga-

tására a képviselők nyolcmillió forintot  

szavaztak meg.      Papp Dezső

Ingatlanértékesítés, reklámadó bevezetése, az óvodások lisztérzékenységi szűrésének folytatása, valamint 

a zuglói rászorulók élethelyzetét javító intézkedéscsomag kidolgozása – többek között ezekről tárgyalt  

a képviselő-testület szeptember 20-án. Ezen túlmenően határoztak még a Korong utcai kutyafuttató meg-

szüntetéséről, új utasvárók kihelyezéséről, a sportlétesítmények fejlesztéséről és a kerületi gyerekek őszi 

faültetésbe való bevonásáról is.

Nőhetnek a kerület bevételei

Zugló képviselő-testülete több önkormányzati tulajdonú épület eladásáról döntött, melyeket nyilvános pályázat útján kíván érté-

kesíteni. A megvásárolható ingatlanok dokumentációja a hozzájuk tartozó pályázati felhívással a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. 

honlapján érhető el, a www.zugloizrt.hu/palyazatok címen.
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A SECAP-ban a szakemberek olyan in-

tézkedéseket fogalmaznak meg, ame-

lyek betartásával 2030-ra 40 száza-

lékkal csökkenhet (2011-hez képest)  

a széndioxid-kibocsátás. – Fontos, hogy 

ez nem az önkormányzat, hanem az 

egész kerület stratégiája lesz – hangsú-

lyozta Szokolay Örs stratégiai főtanács-

adó. – Beavatkozási pontokat javasol 

az önkormányzati cégek, intézmények 

és a lakosok számára, de szeretnénk 

bevonni a kerületben működő válla-

latokat is – mondta a főtanácsadó, aki 

arra is rámutatott, hogy az energiaha-

tékonyság három részből tevődik össze.  

A szervezési kérdésekből (az önkor-

mányzati intézmények közösen szerez-

zék be az energiát), kis és nagy értékű 

beruházásokból, amelyek csökkenő re-

zsiköltséget jelentenek. 

Az Energiaklub munkatársai első lépés-

ben felmérik az energetikai helyzetet, 

az energiafogyasztás szerkezetét, meg-

vizsgálják a klímaváltozáshoz köthető 

legjellemzőbb természeti jelenségeket. 

Végül megoldási javaslatokat nyújtanak 

az energiafelhasználás és a szén-dioxid- 

kibocsátás csökkentéséhez, valamint  

a klímaváltozáshoz való alkalmazko-

dáshoz. – Vélhetően a legnagyobb ener-

giafogyasztók a lakóépületek lesznek, 

azok energetikai korszerűsítése, hőszi-

getelése, fűtésének korszerűsítése, nyí-

lászáróinak cseréje segít elérni a célt.  

A beruházásokban pedig támogatást 

biztosíthatna az önkormányzat – fogal-

mazott Fülöp Orsolya, a szervezet szak-

mai igazgatója. A stratégiának fontos 

része lesz a klímaváltozás hatásainak 

csökkentése, kivédése. – Szeretnénk 

bevonni a lakosokat, kérdőív segítségé-

vel felmérjük, milyen hatásokat érzé-

kelnek a kerületben, s megnézzük, mit 

tehet az önkormányzat azok ellen. Pél-

dául ha az emberek azt érzékelik, hogy 

túlmelegednek a közterek, mert nincs 

ott megfelelő növényzet, akkor egy jó 

javaslat lehet a faültetés, a füvesítés,  

a zöldterület növelése – magyarázta Ne-

mes-Jeles Barbara, projektvezető. 

A SECAP nemcsak Zugló energiahaté-

konyságának növelésében segít: több 

pályázatnál előnyt jelent, ha az ön-

kormányzat saját energiastratégiával 

rendelkezik. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Jövő év tavaszára elkészül a kerület Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve (SECAP), amelynek fő célja, hogy segítse Zugló energiahaté-

konyságát. Az objektív, statisztikai és tényadatokon alapuló akciótervet az Energiaklub készíti. 

Saját akcióterve lesz Zuglónak
Zöld Zugló

Csaknem négyszáz óvodásnak, 

kisiskolásnak, fogyatékkal élő 

tanulónak tartottak kertészeti 

bemutatót a Zuglói Kertbarátok 

Körének (ZKK) tagjai: házi készí-

tésű lekvárral, szörppel, musttal 

kínálták a gyerekeket szeptember 

28-án a Zuglói Civil Házban. 

A Kertünk kincsei című programot 2015-

ben szervezte meg először a ZKK, mert 

azt tapasztalták, hogy a kicsik nem is-

merik eléggé az őket körülvevő zöldsé-

geket, gyümölcsöket, legtöbbször csak 

feldolgozott formában találkoznak a 

növényekkel. A bemutató pedig bevál-

totta a hozzá fűzött reményeket, az év-

ről évre népszerűbb ismeretterjesztő 

programon játszva tanulnak a gyerekek.

Idén csaknem 50 kilogramm szőlőből 

préseltek mustot a kicsiknek, akik pici 

cserepekben, makkot ültettek, amit el is 

vihettek haza, illetve iskolájukba, óvodá-

jukba. – Virághajtogatással, kóstolóval is 

készültünk, hoztunk fűszernövényeket, 

gyógynövényeket is, és házi készítésű 

lekvárokkal, szörpökkel, befőttekkel, pa-

radicsomlével kínáljuk meg a gyerekeket 

– mondta Várfoki Tibor, a ZKK elnöke. 

Ezeken túl színezhettek, magvakkal ismer-

kedhettek, és arcfestésen is részt vehettek 

a bemutatóra látogató kicsik, akik számára 

még a program előtt rajzversenyt hirdet-

tek a szervezők, amelynek eredményét  

a foglalkozáson hirdették ki. Csoporton-

ként az első három helyezett oklevelet és 

apró ajándékot kapott, így csaknem ötven 

gyereket jutalmaztak meg.          

Több száz gyerek ismerkedett a növényekkel



11Zuglói Lapok    2018. október 4.    Zöld Zugló

A programon a színpadi bemutatók 

mellett a különböző kiállítók sátraiban 

szerezhettek információt a gazdik ar-

ról, hogyan tehetik még komfortosabbá 

kedvencük mindennapjait, vagy például 

hogyan élhetnek békésen együtt azokkal, 

akik nem tartanak állatot. A piknik meg-

nyitóján Szabó Rebeka alpolgármester 

azt mondta, az önkormányzat feladata, 

hogy közösségi rendezvényeket hozzon 

létre, ahol az emberek jól érzik magu-

kat. – De fontos, hogy legyen mögötte egy 

üzenet, jelen esetben a felelős állattartás, 

amiről nem lehet eleget beszélni – ma-

gyarázta az alpolgármester, aki az EB 

OVO Egyesület el-

nökével, Csonka 

Bertával együtt 

beszámolt a ta-

valy ősztől idén tavaszig tartó kutyafutta-

tó roadshow eredményeiről is. – Hosszú 

egyeztetés után megszüntetjük a Korong 

utcai futtatót, bővítjük az Újvidék téren 

és a Kassai téren lévőt, valamint a Kacsóh 

Pongrác út mellett az egyik kutyafutta-

tót áthelyezzük, a Rákos-patak partján,  

a Mogyoródi útnál kerítéssel védjük  

a kutyákat, a patak mentén még a Ke-

repesi útnál is fejlesztünk – részletezte 

Szabó Rebeka. Ősszel elkészül a kutyás 

kisokos, novemberben pedig kutyás stra-

tégiája is lesz a kerületnek. 

A városi kutyaetikettről Baráth Ágnes,  

a Panelkutya Egyesület elnöke tartott 

előadást. Szerinte fontos, hogy az ebek 

engedelmeskedjenek a gazdájuknak, tud-

ják, ki a főnök. Az élni és élni hagyni elvet 

is hangsúlyozta, úgy véli, ha mindenki 

figyelembe veszi a többiek véleményét, 

elkerülhetők a konfliktusok. 

A színpadi bemutatók, előadások mellett 

többek között kutyaszépségversenyt és 

trükkversenyt is rendeztek, többen pedig 

már karácsonyi ajándé-

kot is vásároltak kutyás 

közösségük tagjainak. 

P.R.

Nem lehet eleget beszélni a felelős állattartásról 
A szokásosnál is több állat volt a Rákos-patak partján, a Miskolci utca és a Mogyoródi út kereszteződésében lévő zöldterületen. Az idei második, 

sorrendben hatodik Sugárzoo Piknik szeptember 23-án is a felelős állattartás jegyében telt, ahol a család minden tagja megtalálta a kedvére való 

szórakozási lehetőséget. 
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Zuglóban, az Európa 2000 Középiskolában 

tartotta tehetséggondozó konferenciáját  

a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT).  

A szeptember 21–22-i programon a kerületben 

folyó szakmai munkáról is szó esett.

– A tehetségben van egy furcsa paradoxon 

– mondta köszöntőjében Karácsony Gergely 

polgármester. Kifejtette: a tehetséges embe-

rek nem mindig abban a sorban állnak, ahol 

keresik őket, hanem egy kitaposatlan ösvé-

nyen járnak. A 29. Országos Tehetséggondozó 

Konferencián beszélt arról is, hogy az önkor-

mányzat több módon is támogatja a diákokat. 

Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerü-

leti Központ igazgatója rámutatott, az összes 

óratömeg öt százalékát tehetséggondozásra 

(szakkörök, csoportos foglalkozások, felké-

szítés a versenyekre) tartják fenn. – Önként 

vállalt feladatként tantárgygondozói hálózat 

működik Zuglóban és Angyalföldön. A jövő-

ben is mindent megteszünk annak érdekében, 

hogy a tehetséggondozás a jövőben is priori-

tás legyen – hangsúlyozta az igazgató. 

Az MTT és a Magyar Tehetségkutató Szer-

vezetek Szövetségének elnöke, Balogh László 

rámutatott, 1989 óta minden évben megrende-

zik a konferenciát, egyik fontos célkitűzésük 

pedig az, hogy az országot járva összegyűjt-

sék és megosszák a jó gyakorlatokat.

A program első napján plenáris ülésen ve-

hettek részt a szakemberek, másnap szek-

cióüléseken és kerekasztal-beszélgetéseken 

osztották meg tapasztalataikat.             (potos)

Nem mindennapi meglepetéssel, 

mezítlábas parkkal ünnepelte 

45. születésnapját a Zuglói Zöld 

Lurkók Óvoda. A különleges, el-

térő burkolatú ösvény fejleszti  

a talpi érzékelést, felpezsdíti  

a vérkeringést, és a pici akadályo-

kon az egyensúlyozást is gyakorol- 

hatják a kicsik. 

Az intézmény ötévenként tartja meg 

születésnapját, minden alkalommal 

tortával és apró ajándékkal lepik meg 

a kicsiket, ebben év évben azonban 

egy cég jóvoltából mezítlábas parkot 

is avattak az ovi udvarán. – Fontos  

a gyerekek egészséges életmódra ne-

velése, a testi fejlesztés. A mezítlábon 

járás jót tesz a gerincnek, az ízüle-

teknek, az izmoknak, javítja a kicsik 

tartását – magyarázta Balassai Márta,  

az óvoda vezetője. 

Szabó Rebeka alpolgármester minden 

csoportnak vitt ajándékot, emellett 

megköszönte az intézményben dol-

gozók munkáját. Mint fogalmazott,  

az évek során megtapasztalta, hogy 

mennyi szeretet, odaadás, szakmai tu-

dás és kreativitás tölti meg az épületet. 

A szeptember 21-i ünnepség megszerve-

zéséhez Hevér László György önkormány-

zati képviselő is hozzájárult, valamint So-

kacz Anikó képviselővel 

közösen is megajándé-

kozták az óvodát.     

Potos Rita 

Mezítlábas parkkal ünnepeltek a zöld lurkók

Támogatás a 
tehetséges diákoknak

Ez a kapcsolatrendszer 9 ország 11 is-

koláját érinti, mely intézmények éven-

te egyszer valamelyik tagnál egy nem-

zetközi diákkonferenciát rendeznek. 

Ennek az eseménynek első ízben volt  

a házigazdája az Ajtósi Dürer sori is-

kola, ahová – nem túlzás ezt állítani 

– szeptember 26–30. között Európa lá-

togatott el. A részt vevő iskolák ugyan-

is Nyugat- és Kelet-Európát, illetve  

a kontinens északi részét egyaránt kép-

viselték – egy-egy angol, ír, francia, lett, 

dán, lengyel, orosz és magyar iskola 

küldöttsége vett részt az eseményen –, 

egyedül Dél-Európa maradt képviselet 

nélkül, de ez is csak annak volt köszön-

hető, hogy az istvános partneri kapcso-

latrendszerbe tartozó olasz iskola idén 

nem tudott ott lenni az eseményen.

A nyolc országot képviselő közel ötven 

diák a zuglói konferencián az „egység, 

a különbőzőség és sokféleség” téma-

körét járta körül. A workshop lényege 

az volt, hogy a diákok megismerhessék 

egymás véleményét. A közös munka 

szeptember 27-én reggel egy magyar 

kulturális bemutatóval kezdődött  

a zuglói gimnáziumban – mely esemé-

nyen az önkormányzatot Horváth Zsolt 

alpolgármester képviselte –, ám az öt 

nap alatt a résztvevők arra is időt sza-

kítottak, hogy Zugló és Budapest neve-

zetességeivel megismerkedjenek.

Riersch Tamás

Európa Zuglóban
A Szent István Gimnázium-

ban évek óta nagy hangsúlyt 

helyeznek a nemzetközi kap-

csolatokra. Ennek köszön-

hetően a zuglói alma mater 

mára erős partneri hálózattal 

rendelkezik.

Oktatás, nevelés
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Az ARC pályázat idei témája az Unfake! – 

Vedd észre, leplezd le, mutasd meg! volt. 

A szponzorok támogatásával megvalósí-

tott kiállításra bárki elküldhette jeligés 

pályamunkáját. A zsűrinek csaknem 

ezer pályaműből kellett kiválasztania  

a 84 kiállított képet és a díjazott műve-

ket. A legjobb alkotásnak járó díjat Béky 

Patrik és Tóth Dániel vehette át Demagó-

gia című közös munkájáért. A második 

helyen Partigianna Verseny, míg a har-

madik helyen Sulyok Ábel Rejtsd el a fáj-

dalmad! című képe végzett.

A legkedélyborzolóbb alkotásért járó el-

ismerést Vajda Gyula kapta meg A Stró-

man című művéért. A Hammer Agency 

különdíját pedig Sándor Bence vehette 

át Ahogy én szeretlek című pályamun-

kájáért. A kiállítás látogatói október 10-

ig szavazhatnak kedvenc plakátjukra. 

A legtöbb voksot kapó alkotásért járó 

közönségdíjat november 23-án adják át.

A tárlatnyitón Karácsony Gergely pol-

gármester elmondta, véleménye szerint 

az ARC kiállítást ugyan a Liget-projekt 

miatti építkezésre hivatkozva száműz-

ték szokásos helyszínéről, a Városliget-

ből, ennek valójában politikai oka volt. 

Pedig a tárlatban semmi kivetnivaló 

nincs, a mindenkori hatalomnak bele 

kell nézni abba a görbe tükörbe, amit az 

ARC kiállítás tart elé. Hogy ezt a hatalom 

felvállalja-e, vagy sem, szemlélet kérdé-

se – tette hozzá Karácsony Gergely.

A polgármester arról is beszélt, hogy 

igyekezett lobbizni a városligeti helyszí-

nért, volt is olyan pillanat, amikor úgy 

tűnt, hogy eredménnyel jár. Ezt a pró-

bálkozást is felidézi a kerület kiállításon 

szereplő plakátja. 

Karácsony Gergely hangsúlyozta, ha 

szükséges, Zugló a jövőben is otthont ad 

az ARC kiállításnak, azonban reményét 

fejezte ki, hogy a rendezvény visszake-

rül a Városligetbe.

A 18. ARC kiállítás október 7-ig tekinthe-

tő meg az Örs vezér útja 

Metropolitan egyetem 

mögötti szakaszán.

Papp Dezső

Az álhírekről szól az idei ARC kiállítás
A Metropolitan Egyetem zug-

lói campusán nyitották meg 

az önkormányzat által be-

fogadott 18. ARC kiállítást 

szeptember 21-én. A szabad-

téri tárlat az Örs vezér útján 

tekinthető meg október 7-ig.
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Pétervárad. u. 2., 
Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11–17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány 
ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán,  
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

Jegyző

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-es telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-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.: 06-70-905-08-24

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112 • e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557 • e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245 • e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559 • e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon, vagy e-mailen történő előzetes egyeztetést követően. 
Telefon:  06-70-624-46-75 • e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • Párbeszéd

Polgármesteri Hivatal
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766 •  
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469 • e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961  
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com 
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János • független

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@zuglo.hu

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069 • e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen 
és a http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu

Képviselők, fogadóórák  
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Egy város jövője azon múlik, hogy átgondolt fej-
lesztési koncepciók eredményeként valódi ott-
honává tud-e válni polgárainak. Ehhez nekünk, 
a kerület vezetőinek folyamatosan javítanunk az 
élhetőséget, azon kell dolgoznunk, hogy Zugló az 
épített és természetes örökség megőrzése mellett 
olyan dinamikusan fejlődő kerület legyen, amely 
békés, biztonságos otthont tud biztosítani az itt 
élőknek. Ennek eléréséért költségvetésünket 
2018-ra úgy alakítottuk, hogy a ciklusban minden 
eddiginél több pénz jusson fejlesztésekre.
A zuglói önkormányzat Zelk Zoltánról elnevezett 
óvoda- és bölcsőde felújítási programja kere-
tében idén közel 1 milliárd forintot fordítottunk  
a kerületi gyermekintézményeink megújulásá-
ra. Az utóbbi évtizedek legnagyobb óvodai- és 
bölcsőde felújításai már az elmúlt évben elkez-
dődtek. A nyár folyamán egyszerre 14 óvodában 
és bölcsődében zajlottak a munka. Négy intéz-
mény, a Játékszín Óvoda-Tipegőkert Bölcsőde,  
a Mályva, a Tücsöktanya és a Napraforgó Óvoda 
Emma utcai épülete teljesen megújult. Tíz gyer-
mekintézményben cseréltük ki a nyílászárókat, 
négyben a kazánt, a Mókavár óvodát pedig ki-
festettük. A Zelk Zoltán program jövőre újabb 
intézmények bevonásával folytatódik.
Jelenleg is tart, és várhatóan 2019 tavaszára 
befejeződik a Pillangó park megújítása, amely 

Zugló jelenlegi legnagyobb beruházása. A park 
átalakítása során megújul a játszótér, a kitapo-
sott, poros-sáros ösvények helyén új sétányok 
épülnek, futókör, kerékpártároló létesül, kiépül  
a közvilágítás és a locsolórendszer, új köztéri bú-
torok lesznek, és megújul a zöldfelület. A parkban 
egy rendvédelmi állomás is helyet kap a lakók 
és a terület biztonságosabbá tétele érdekében.  
A lakossági vélemények figyelembevételével sé-
tányok építése miatt fakivágás, faátültetés nem 
lesz, 56 fa kivágása szükséges növény-egész-
ségügyi okok miatt, és több mint 300 új fát és 
rengetek virágot ültetünk.  
Végéhez közeledik a Csertő park és parkban ta-
lálható gyermekrendelő megújítása. A parkba új 
asztalok, padok, hulladékgyűjtők, kerékpártáro-
lók kerülnek, kicseréltük a térburkolatot, a vál-
lalkozásoknak szolgáltató teret hoztunk létre. 
A parkban 771 négyzetméter zöldfelület létesül, 
több mint 6000 cserjét, évelőt és 18 fát ültetünk. 
A gyermekrendelő alapterületét duplájára nö-
veltük, modern, tágas orvosi várót hoztunk létre.  
A rendelőben, ahol a zuglói gyerekek negyedének 
biztosítunk ellátást külön várótermet alakítottunk 
ki a beteg és prevenciós céllal érkezőknek.
Hamarosan újabb övezetben, a Bosnyák tér zóná-
jában indul el a fizetőparkolás. A kerületben egy 
éve vezettük be a fizetőparkolást, mint forgalom-
szabályozási eszközt. Erre azért volt szükség, mert 
a helyi lakosok a más településekről átparkolók 
miatt nem, vagy csak nagyon nehezen tudtak par-
kolóhelyet találni otthonuk közelében, azaz Zugló 
Budapest P+R parkolójává vált. A fizetőparkolás 
bevezetése óta egyre több kerületi lakos kérte  
a fizetőzónák bővítését, mely most, a fővárosi köz-
gyűlés jóváhagyását követően több lépcsőben, 
újabb három övezetben valósul majd meg. 
Folyamatosan új elemekkel bővítjük az orszá-
gosan is egyedülálló szociális modellünket, ami 
idén már 4 éve működik és bizonyítja, hogy le-
het szociálisan érzékeny, gondoskodó kerületet 
működtetni. Bevezettük a minimumjövedelmet, 
amely a mélyszegénységben élőknek nyújt ka-
paszkodót. A rászorulókat számos támogatással 
(fűtés, gyógyszer) segítjük, ösztöndíj és pályá-
zati lehetőségeinkkel pedig a hátrányos helyze-
tű gyerekeket támogatjuk. Jelenleg Budapesten 
Zugló önkormányzata költi a legtöbbet szociális 
támogatásokra.
A rendőrséggel, az önkormányzati rendészettel, 
a polgárőrséggel és az önkormányzat közbiz-
tonsági kft-jével szoros együttműködésben egy 

biztonságosabb kerületért dolgozunk. Folya-
matosan növeljük a térfigyelő kamerák számát 
és a megfigyelt terület nagyságát. Elindítottuk  
a „SZOMSZÉDOM A RENDŐR!” programot, hogy 
a zuglóiak közvetlen kapcsolatot építhessenek 
ki a lakhelyükön szolgálatot ellátó rendőrökkel. 
Decemberben az Európai Bűnmegelőzési Háló-
zat (EUCPN) Legjobb Gyakorlatok Konferenciá-
ján Magyarországot Zugló képviseli ezzel a prog-
rammal. Mind ezek az erőfeszítéseink is közre 
játszhattak abban, hogy az utóbbi évben egy év 
alatt 15 százalékkal csökkent Zuglóban a regiszt-
rált bűncselekmények száma. 
A drogfogyasztás és terjesztés visszaszorítása 
érdekében kezdeményeztem egy fővárosi kábí-
tószerügy egyeztető fórum, valamint egy buda-
pesti utcai szociális szolgálat létrehozását, hiszen 
a drog-probléma kerülethatárokon átívelő meg-
oldást igényel. Szeptembertől az önkormányzat 
megbízásából a zuglói közterületeken a polgár-
őrség elvégzi a keletkező droghulladék eltaka-
rítását. Zugló önkormányzata 2008 óta ellátási 
szerződés keretében anyagilag támogatja a ke-
rület egyetlen szerhasználókkal foglalkozó civil 
szervezetét, a Tiszta Jövőért Alapítványt, amely 
a prevencióban, a tájékoztatásban tud elsősor-
ban segítséget nyújtani.
Polgármesterként kezdetektől fogva az a célom, 
hogy az adófizetők pénzével ne csak gondosan, 
hanem átláthatóan is gazdálkodjon a kerület ve-
zetése. Megalkottuk az ország legszigorúbb át-
láthatósági rendeletét, és nemrégiben tettünk 
egy újabb lépést a cél felé. A közpénzek átlát-
ható felhasználásáért küzdő K-Monitor Iroda 
és a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest 
szakmai segítségével létrehoztunk egy a telepü-
lési önkormányzatok sorában is egyedülálló, kí-
sérleti weboldalt: https://koltsegvetes.zuglo.hu/. 
Ez azért jött létre, hogy néhány kattintással min-
denki láthassa, miből, mennyit és mire költünk. 
Szeretnénk ennél majd eggyel tovább lépni:  
a jövőben be akarjuk vonni önöket, zuglóiakat is  
a költségvetés tervezésébe.
Az önkormányzati ciklus utolsó évét megva-
lósult és megkezdett beruházások sora jelzi. 
Minden előzetes kételkedés dacára Zuglóban 
bizonyítottuk, hogy egy ellenzéki vezetésű, sok-
színű testületben is tudunk közösen, egy érdek 
és egy cél mentén dolgozni. Ez az érdek pedig 
Zugló fejlesztése, a cél pedig egy gondoskodó, 
családbarát, környezettudatos és biztonságos 
kerület megteremtése.   

Karácsony Gergely polgármester (Párbeszéd)

A 2014. évi önkormányzati választás évfordulójához közeledve, immár hagyományosan, közöljük a képviselő-testület tagjainak beszámolóit. 
Lapunk azt kérte a képviselőktől és a megválasztott tisztségviselőktől, hogy írjanak arról, megválasztásuk óta mit és hogyan végeztek a zug-
lóiak, illetve a kerület érdekében, valamint hogy mit terveznek a ciklusból hátralévő egy évre. 
Az írásokat tartalmi és formai módosítás nélkül tesszük közzé.
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Megújuló közterek

A közterületi fejlesztések Zugló teljes lakosságát érintik, 

ezért a múlt évtől a közterületeink és az utak, járdák, 

parkok karbantartatására és azok fejlesztésére az eddigi 

forrás többszörösét fordítjuk.

Rendszeres bejárást tartok az illetékes önkormányza-

ti, ill. rendvédelmi szervek részvételével. Ezek eredmé-

nyeképpen, a lakossági kéréseket is figyelembe véve,  

a kerületben és ezen belül a 10-es körzetben is sétányok 

újultak meg, 345 db. új hulladékgyűjtőt és 154 db. új pa-

dot helyeztünk ki. Ütemezve cserére, felújításra került 

505 db. ülőbútor. A kutyatartók kérésére –a meglévő 149 

db. mellett- 79 db új kutyaürülék láda kihelyeztetéséről 

és gyakoribb ürítésről is gondoskodtunk. Körzetemben 

a Csertő park térrekonstrukció II. üteme várhatóan év 

végére befejeződik. A térburkolat cseréje mellett közel 

húsz fa valamint hatezer cserje és évelő növény kihelye-

zésével új zöldfelületek kerültek kialakításra és megújult 

a közvilágítás is. Közel 40 új utcabútort, 12 db. hulladék-

gyűjtőt és 31 új kerékpártárolót helyezünk ki a területen.

Tovább javuló közbiztonság

Alpolgármesterként a kerület közbiztonsága is feladataim 

közé tartozik, így körzetemen kívül az egész városrész te-

rületén sokat tehettem azért, hogy az itt élők biztonságban 

érezhessék magukat. Ennek köszönhetően már egy 196 

eszközből álló kamerahálózat óvja a zuglóiakat. Kameraállo-

mányunk folyamatosan fejlődik és bővül, jelenleg 11 db. új 

kamera telepítése zajlik a kerületben. Körzetemben az elmúlt 

évben 10 db. új térfigyelő kamera került kihelyezésre.

A közbiztonságot javító intézkedéseink közül az egyik leg-

sikeresebb a Szomszédom a Rendőr! programunk, melynek 

során a körzeti megbízottakat támogatjuk munkájukban. 

Ennek keretében új szolgálati gépjárművek, kerékpárok és a 

térfigyelő kamerák képét megjelenítő mobiltelefonok kerül-

tek átadásra számukra.

A körzeti megbízottak jelenléte kulcsfontosságú a lakosság 

biztonságának fenntartásában, ezért az MSZP-Összefogás 

Zuglóért Frakció kezdeményezte, hogy a Pillangó parkban, 

annak megújításával párhuzamosan mobil rendészeti pont 

és új térfigyelőkamera-rendszer létesüljön.

Modern környezetben a zuglói gyerekek

Kiemelt fontosságú, hogy a kerület vonzó legyen a kisgyer-

mekes családok számára is, ezért az MSZP-Összefogás Zug-

lóért Frakció kezdeményezéseire számos fejlesztés valósult, 

valósulhat meg. Az év végéig 4 óvoda-bölcsőde teljes fel-

újítására, 4 óvodában kazáncserére, fűtési korszerűsítésre,  

11 óvodában teljes ablakcserére kerül sor.

Az elmúlt időszakban több iskolában megújult a tálalókonyha 

és az étkező, körzetemben a Móra Ferenc Általános Iskolában 

emellett a homlokzati felújítás is megtörtént. A Tihany Óvoda 

és a Mazsola Bölcsőde tetőszerkezete megújult, az épületek-

ben részleges nyílászáró cserére került sor. A Játékszín Óvoda 

és a Tipegőkert Bölcsőde is felújításra került. A Csertő park-

ban található Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat 

kibővítése és teljes felújítása is befejeződik ebben az évben. 

Szorosabb együttműködés a zuglói vállalkozókkal

A vállalkozásokat elősegítő lépéseinknek köszönhetően 

reális cél, hogy Zugló vonzó célpontja legyen a hazai vállal-

kozásoknak. Az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció kezde-

ményezésére az Önkormányzat több érdekképviseleti szer-

vezettel kötött együttműködési megállapodást, ezáltal több 

szolgáltatás érhető el a zuglóiak számára.

Az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakcióval Önökért, zuglóia-

kért dolgozunk és a jövőben is mindent megteszünk a kerü-

letben élőkért, mert Zugló közös ügyünk! 

2017- es megválasztásom óta a katasztrófavédelem, a roma 

integráció és a turizmus ügye tartozik a feladataim közé.  

Munkába állásom után azonnal felvettem a kapcsolatot 

a Zuglói Katasztrófavédelmi Hivatásos Tűzoltósággal 

és a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

Több alkalommal részt vettem a XIV. kerületi Védelmi 

Bizottság és az önkormányzat illetékes Közbiztonsági 

bizottságának ülésén. Fővédnöke voltam egy olyan jó-

tékonysági gálának, ahol a szervező a zuglói kataszt-

rófavédelemben résztvevő szervezetek javára gyűjtött 

támogatást.

Fontosnak tartottam, hogy még a téli hideg beállta előtt 

egyeztessek a Máltai Szeretetszolgálattal és a Myraiak-

kal az együttműködésről,  a segítségnyújtás lehetősége-

iről, hogy a kerület nehéz sorsú lakói, illetve a hajléktala-

nok milyen módon kaphatnak támogatást.

Figyelemfelhívó plakátok kihelyezését kezdeményez-

tem a kutyák mérgezése kapcsán először a Bánki Donát 

parkban és környékén, majd később egy másik esetben 

az Újvidék téren és környékén.

Az elmúlt évben a korábbi tárgyalások eredményekép-

pen sor került a Zászlós utca 7. szám alatti veszélyes 

épület bontására.

Hasonló veszélyes helyzet elhárításában működtem 

közre a Szent István Gimnázium telkén található rossz 

állapotú garázssor esetében, remélhetőleg rövidesen itt 

is megkezdődik a bontás, ezáltal egy értékes telek kerül 

vissza az iskola használatába.

Rendszeresen kapcsolatot tartok a roma önkormányzat-

tal, a roma civil szervezetekkel és a romákkal foglalkozó 

intézményekkel. A zuglói Roma Önkormányzattal meg-

szerveztük az első zuglói labdarúgó roma kupát, és segí-

tettem abban, hogy megvalósuljon a Roma Önkormány-

zat Mikulás napi ünnepsége, valamint fővédnöke voltam  

a májusban tartandó Zuglói Roma Fesztiválnak és Gye-

reknapnak. A Roma Önkormányzat feloszlása után vá-

lasztás volt a kerületben, az új Roma Önkormányzat szep-

tember 14-én kezdte meg a munkáját. Remélem, hogy az 

új testülettel is jó munkakapcsolat alakul majd ki.

Kezdeményezésemre júniusban együttműködési megál-

lapodást kötött az önkormányzat a Zuglóban működő, 

Kathi Attila által vezetett Boxadémiával, akik a nyári hó-

napokban ingyenes sportolási lehetőséget biztosítottak 

roma és rászoruló zuglói gyerekek számára. Részt vet-

tem az Európa Pont pályázati bemutatóján, ahol a kul-

turális, kreatív ágazatok, valamint a kerület által elérhető 

turisztikai fejlesztési forrásokról kaptunk tájékoztatást.

Ezen túl nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy több 

alkalommal köszönthettem a kerület idős polgárait, ad-

hattam át különböző díjakat, vezethettem állampolgár-

sági esküt, és  számos kerületi rendezvényen képvisel-

hettem a kerület vezetését. 

Éltem a jelölési jogommal is, és idén Csányi Rajmundot,  

a KSI legendás tornaedzőjét terjesztettem fel Zugló 

Sportjáért Emlékserleg díjra, amelyet a testület szavaza-

tával támogatott.

A következő időszakban szeretném elérni a „Szelídek Ta-

nodája” elindítását. Civil szervezetekkel együtt egy olyan 

központot szeretnénk létrehozni, ami sportolási, mű-

velődési, mentálhigiénés és tanulási lehetőséget nyújt  

a hátrányos helyzetű roma gyerekek számára Zuglóban.

Mivel a turizmus területén nehéz helyzetben van Zug-

ló, ezért ezen a területen a legfontosabbnak azt tar-

tom, hogy a következő időszakban jöjjön létre egy olyan 

rendszer, amely a mobiltelefonokon keresztül nyújt in-

formációkat a kerületbe látogató turistáknak és a zuglói 

lakosoknak egyaránt, így téve egyszerűvé Zugló szépsé-

geinek felfedezését, biztonságot is szolgáltatva.

Hajdu Flórián alpolgármester – 10. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Horváth Zsolt alpolgármester (DK)
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A segítségre szorulók problémáinak megoldásáért, va-

lamint a jelen és a jövő nemzedékek tisztességes és 

egészséges életkörülményeinek megteremtéséért dol-

gozom. Örömteli érzés, hogy számos olyan intézkedésről 

számolhatok be, amelyek ebbe az irányba mutatnak. 

Nyáron tizennégy óvodában és bölcsődében zajlottak 

felújítási munkálatok, a beruházások alakulásáról több-

ször személyesen győződtem meg, az ezekhez kapcsoló-

dó szervezési feladatok és egyeztetések mellett a szülők 

tájékoztatásában is szerepet vállaltam.

Nyolc évnyi szünet után az önkormányzat támogatásával 

idén megrendezték a kerületi óvodák Hétszínvirág elne-

vezésű szakmai versenyét, amelyen újfent bebizonyo-

sodott, hogy fantasztikus produkciókra képesek a zug-

lói óvodapedagógusok. Célom, hogy a közösségformáló 

megmérettetésről a jövőben is gondoskodjon a kerület.

A három éve sikeresen működő, országosan is egyedül-

álló Zuglói Szociális Modellt idén szakmai konferenci-

án mutattuk be, később az Európai Szegénységellenes 

Hálózat szakembereit is tájékoztattam felépítéséről.  

A közel húsz elemből álló modell minden szociális ellá-

tásra kiterjed, legyen szó akár iskolakezdési vagy lak-

hatási támogatásról, minimumjövedelem-juttatásról, 

adósságkezelési vagy álláskeresési szolgáltatásról, és 

valódi biztonsági hálót jelent a kerület lakosai számára.

Nem tagadhatjuk, hogy az országos lakáskrízis kerüle-

tünkben is kifejti hatását: kevés a beköltözhető önkor-

mányzati lakás, miközben sok az igénylő. Éppen ezért 

igyekszünk más eszközöket is megragadni, hogy egy-egy 

család lakhatását biztosítani tudjuk. Az önkormányzat és 

a Nyugodt Szív a Lakhatásért Alapítvány közös munká-

jának eredményeképp egy négygyermekes családnak 

sikerült otthont teremteni közösségi együttműködéssel, 

magánszemélyek és különböző szervezetek segítségével.  

Javaslatomra az önkormányzat egy újabb családok átme-

neti otthonával is keretmegállapodást kötött. 

A kerületben nagyobb arányban élnek vak és gyen-

génlátó honfitársaink is, ezért is fontos, hogy az önkor-

mányzat támogatásával nyáron negyven zuglói látássé-

rült számára adhattam át az önálló közlekedést segítő 

Futár-távirányítóhoz. 

Kezdeményezésemre kerültek ki az önkormányzat Pé-

tervárad utcai hivatalába és az ügyfélszolgálataira  

a feleslegessé vált, de még mások által használható 

tárgyakat gyűjtő Cseriti-boxok. Ezzel az ügyfelek és  

a munkatársak figyelmét kívántam felhívni az újrahasz-

nosítás és a fenntarthatóság fontosságára. Ugyancsak 

a környezetünkért való felelősségérzet motivált a zug-

lói növény- és állatvilág felmérésére: a lakossági jelzé-

sek alapján szakemberek segítenek abban, mit tehetnek  

a kerületben élők azért, hogy kertjük természetes élővi-

lága fennmaradjon. 

A házi kedvencekre gondolva indítottam el a kerületi 

kutyafuttatók közösségi tervezését, amely során az EB 

OVO Közhasznú Egyesülettel felmértük az állattartók 

és a környékbeli lakók igényeit a fejlesztéseket illető-

en. Rövid időn belül megvalósítjuk az ezzel kapcsolatos 

vállalásainkat.

A kerület közösségi és kulturális életéhez járul hozzá, 

hogy idén sikerült helyszínt találni a második közössé-

gi kertnek a Padlizsán utcában. Javaslatomra biztosí-

tott a testület kedvezményes helyiséget az AZTA Kö-

zösségi Műhelynek és a Fűszer és Csemege közösségi 

színháznak is.

A ciklus hátralévő időszakában a fenti intézkedések tö-

kéletesítésével, kiterjesztésével, hasonló szociális és kör-

nyezetvédelmi intézkedések bevezetésével szeretnék 

hozzájárulni Zugló élhetőbbé tételéhez. 

A 2014-es választások után kialakult munkamegosz-

tás szerint a Fidesz-KDNP alpolgármestereként az 

egészségügyi, a sport és testvérvárosi feladatok szer-

vezésében veszek részt. Mindhárom területen bővül-

nek a feladatok, folyamatos a fejlődés.  Zugló lakos-

ságának egészségfelmérése alapján  összeállítottuk az 

önkormányzat egészségfejlesztési tervét. A preven-

ciós szolgáltatásokat, szűrőprogramokat az október 

04-én megnyíló Zuglói Egészségfejlesztési Iroda fogja 

koordinálni. Számos új szakrendelés indult. Csökken-

tek a várólisták és a várakozási idő a járóbeteg szakel-

látás területén az Örs vezér téri és a Hermina úti ren-

delőben, de  még sok a tennivalónk. Jelenleg egy olyan 

munkacsoportot vezetek, melyet a Képviselő-testület 

a zuglói gyermek szakrendelések átvilágítása és a Bet-

hesda Gyermekkórházzal való együttműködés bővíté-

sének érdekében hozott létre. A cél itt is a várakozási 

idő és a várólisták csökkentése, valamint a jelenlegi-

nél komplexebb egészségügyi ellátás biztosítása a 

zuglói gyermekek számára. Magyarország kormánya 

az Egészséges Budapest Program keretében a járó-

beteg szakellátás fejlesztésére  több mint fél milliárd 

forintot biztosít orvostechnikai és informatikai fej-

lesztésre. Ennek keretében a régi elavult röntgenbe-

rendezéseket korszerű digitális röntgen technológiára 

fogjuk lecserélni először az Örs vezér téri, majd jövőre  

a Hermina úti szakrendelőben is. A 300 millió forintból 

megújuló Csertő parki rendelő hamarosan ismét a kis 

betegek gyógyulását szolgálja majd. Mindezen ered-

mények elérésében elévülhetetlen érdemei vannak az 

időközben sajnálatos módon elhunyt Dr. Révai Tamás-

nak, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat néhai igazgató 

főorvosának, Zugló posztumusz díszpolgárának és  

Dr. Varga Péter képviselőtársamnak, az Egészségügyi 

Bizottság elnökének. Köszönöm nekik, valamint min-

den egészségügyben dolgozó kollégának az együtt-

működését és áldozatkész munkáját! A sport feladatok 

ellátása során a BVSC-Zuglóval közösen TAO pályáza-

tok segítségével és kormányzati támogatással mintegy  

3 milliárd forint értékben fejlesztettük az önkormány-

zat tulajdonába került sportközpontot. Többek között 

új, 50 méteres kültéri medencével, 3 műfüves futball-

pályával, új 100 férőhelyes parkolóval bővült az in-

gatlan, felújításra került a strand, hamarosan megújul  

a főépület és végre van kézilabda csarnoka is Zuglónak! 

Közel 3.000 m2 területet parkosítottak. Felújításra ke-

rült a Szent István Gimnázium tornaterme és öltözői. 

A szükséges önrészek biztosításán felül egyetlen fillé-

rünkbe se kerül a létesítmény üzemeltetése és fejlesz-

tése. A zuglói nyugdíjasok korlátozás nélkül ingyen 

úszhatnak a megújult BVSC uszodában. Köszönöm az 

együttműködést Szatmáry Kristófnak, az egyesület 

elnökének! Jövőre a fővárosi Tér-Köz pályázat forrása-

iból és az MLSZ támogatásának köszönhetően tovább 

bővülnek a Mogyoródi úti Sportközpont szolgáltatásai: 

korszerű futókör, füves futballpálya, felnőtt és gyer-

mek sportjátszótér, 3 multifunkcionális kis pálya épül.  

Szekeres Pál, zuglói lokálpatrióta olimpiai bajnokunk-

nak köszönhetően a kormány 200 millió forintot bizto-

sított egy öltözőket, közösségi tereket magába foglaló  

klubház építésére. A Sport Kft. idén is magas színvo-

nalon szervezte meg a Soltvadkerti gyerektábort és  

a  Zuglói Nyári Napközis tábort, ahol országosan is  

példaértékű módon a gyerekeknek csak az étkezé-

sért kellett fizetniük, valamennyi program ingyenes  

volt számukra! Testvérvárosi kapcsolataink folyama-

tosan újabb és újabb szakmai, kulturális, sport prog-

ramokkal bővülnek. 

Szabó Rebeka alpolgármester – 9. ÖEVK (Párbeszéd)

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fidesz-KDNP)
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2014-ben 10 megvalósítandó dolgot tartottam legfontosabb-

nak a körzetemben, amelyből 9 mostanra gyakorlatilag meg-

valósult. A legfontosabb volt, hogy a Csömöri út - Cinkotai út 

sarkánál megálljanak a gyorsjáratú buszok is. Sikerült elindítani 

a holtponton álló használatbavételi engedélyek ügyét a Hermi-

na lakóparknál. Remélhetőleg év végéig befejeződik. Felújításra 

került a Sárkányos játszótér. 2014-ben a körzetben 9 helyszí-

nen kb. 40 hajléktalan élt. Az elmúlt hónapban az utolsónak is 

találtunk megoldást. Felszámoltuk a Miskolci út sarkán kiala-

kult áldatlan állapotokat. Javaslatomra megindult a Rákosme-

zei tér rehabilitációja. Áthelyeztettem a problémás szelektív- 

hulladékgyűjtő szigetet a Csömöri útnál, és a helyé-

re egy kerékpártárolót alakíttattam ki. Három, térfigye-

lő kamera került kihelyezésre, és további három van ki-

építés alatt. Jóval több alacsonypadlós jármű közlekedik  

a 77-es, és 82 es troli vonalán. A körzet országgyűlési képvi-

selőjével közösen elértük, hogy a kitakarította a MÁV a hozzá 

tartozó területet, és a parlagfüvet is rendszeresebben irtják 

a körzetben. Megújult a gyalogos-híd a Németpróna utcánál, 

amihez tavasszal egy akadálymentesített feljáró is készül.  

A közeljövőben megvalósítandó elképzeléseim: Kutyafuttató 

létesíttetése a Miskolci út – Németpróna utca találkozásánál. 

30-as övezetek és egyirányosítások kialakíttatása. Kerékpárút 

kiépíttetése a Rákos-patak- és a Körvasút-sor között. Gyalo-

gos aluljáró megnyittatása, felújíttatása az Egressy út végénél. 

Németpróna utca rehabilitációja fasortelepítéssel. Játszótér 

létrehozása a Holics utcánál. Hamarosan megépül a forgalom-

csillapító az Olajág Idősek Otthona előtt, és javasoltam egy 

korlát kiépítését ugyanott, a troli megálló, és a járda közötti 

feljáró mellé. Elkezdődtek az egyeztetések a Szugló utca – Né-

metpróna utca közötti parkoló teljes felújításáról, és  egy fel-

nőtt tornapálya telepíttetéséről az új hídnál a patakmeder és 

a kerékpárút közötti részre.  El kell bontatni a régi trafóházat 

a Deés utca-Öv utca sarkán. Nem halasztható a Csömöri úti 

felüljáró felújítása. További fasor rehabilitációkra, járdafelújí-

tásokra fogok javaslatokat tenni, és a Lipótvár utca rendezése 

sem maradhat el.

Jelen képviselői tevékenységemről szóló beszámolót a hely szűkös-

sége miatt csak röviden, lényegre törően tudom ismertetni. Az itt le-

írtak csak és kizárólag az egyéni választókerületemet érintő nyilván-

való, és kevésbé látványos fejlesztéseket érintik, képviselői munkám 

más részeit, úgy, mint tanácsnokság, vagy bizottsági munka nem.

Az eddig eltelt időszakban számos fejlesztés, illetve intézkedés 

valósult meg a 6. számú egyéni választókörzetben, mely az 

Önök jelzései alapján, Önökért születtek:

Az előző képviselői beszámoló óta a legnagyobb változást  

a Szőnyi úton lakók tapasztalhatták a mindennapjaik során.  

A BKK, a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. és a Zuglói Ren-

dészet közreműködésével megvalósulhatott a Szőnyi úton  

a Rákospatak híd egyirányúvá tétele, melynek következtében 

drasztikusan visszaesett a térség forgalom terheltsége a reggeli 

órákban. A környéken lakóknak már nem kell bosszankodniuk 

a házuk előtt kígyózó kocsisoroktól. A másik legjelentősebb 

változást még nem érzékelhetik a körzet lakói, azonban fontos 

megjegyezni, hogy elindult a Kacsóh Pongrác út és Ungvár utca 

közötti zöldfelület megújításának tervezése. A szakmai szervek 

bevonásával megtörténtek az elsődleges bejárások, de termé-

szetesen a tervekről a lakosság is elmondhatja majd a vélemé-

nyét. A konkrét kivitelezés várhatóan 2019 nyarán indulhat.  

A projekt keretén belül többek között megújításra kerülné-

nek a járdák ,sétányok, kutyafuttatók, zöld felületek, valamint  

a padok is. Korábbi előterjesztésem nyomán a Képviselő Testü-

let döntött a 32-es autóbusz útvonalának módosításáról, a la-

kossági igényeknek megfelelően, mely módosítást a BKK a mai 

napig nem hajtotta végre, annak ellenére, hogy többször szó-

ban és írásban is kértem tájékoztatásukat ezzel kapcsolatosan. 

Folytatódtak a járda felújítások, melyek ütemezett sorrendben 

a körzet szinte összes járdaszakászát érintik. Az idei évben 

várható még több helyszínen térfigyelő kamera kihelyezése is, 

melyről a Képviselő Testület már döntött.

Kérem Önöket, hogy a továbbiakban is osszák meg velem fej-

lesztési javaslataikat, ötleteiket, hogy segítségükre lehessek 

egy olyan városrész kialakításában, ahol mindannyian jól és biz-

tonságban érezzük magunkat. 

Barabás Ferenc József – 8. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Bihary Zoltán – 6. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Barta János (LMP)
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Tisztelt Zuglói Polgárok!

Az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakciónk az elmúlt időszak-

ban is nagy hangsúlyt fektetett a közbiztonság erősítésé-

re. Kezdeményezésemre - a környékbeliek és az ott élők 

megelégedésére- a Várna utcában este hattól reggel hatig 

újra működik a portaszolgálat, mely a lakossági és hivata-

los beszámolók alapján abszolút beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket. Számos új kamera került kihelyezésre és to-

vábbiak telepítése is folyamatban van, ezeknek egy részét  

a szomszédos kerületből átnyúló droghelyzet súlyosbo-

dása is indokolta, amit természetesen figyelemmel köve-

tek.  A körzetben működő Tiszta Jövőért Alapítvány, mely 

a drogproblémák kezelésének, megelőzésének szentelte 

működését, új helyiséggel bővült. A tavalyi évben több, 

rossz állapotban lévő önkormányzati társasház közös he-

lyiségei, mosdói kerültek felújításra, igyekezve ezzel is jobb 

körülményeket teremteni az ott élőknek. Lakossági jelzések 

alapján csokorba szedtem azokat a közutakat, ahol igény 

lenne 30-as övezetek létrehozására.  A most folyamatban 

lévő szakmai anyagok elkészülte után megvizsgálásra kerül 

sebességkorlátozó táblák kihelyezésének lehetősége. Ez az 

intézkedés a körzetben található több iskola, óvoda, gyer-

mekorvosi rendelő frekventáltsága miatt is indokolt. A kör-

zetben sajnos nem igazán található játszótér vagy kisebb, 

kikapcsolódást szolgáló park. Ennek orvoslása érdekében 

az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakciónk előterjesztéssel 

élt, hogy a Stefánia és Besnyői utca sarkánál található, év-

tizedek óta elhagyatott, gazzal benőtt, de nem a kerület 

tulajdonában és kezelésében lévő területen – a tulajdonvi-

szonyok rendezése után – létesüljön ilyen hiánypótló közös-

ségi tér! Mindezek mellett örömmel tölt el, hogy a körzet 

lakossága a szívén viseli a kerület zöld jellegét. Ezt mi sem 

bizonyít jobban, minthogy az elmúlt időszaban a Virágzó 

Zugló program nagyon nagy népszerűségnek örvend, en-

nek keretében rengeteg társasháznál ültettünk virágokat 

és növényeket az ott élők az Önkormányzat szakembereivel 

közösen. Folytassuk tovább, közösen, Zuglóért!

Bitskey Bence – 3. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Herminamező választott képviselőjeként, a testületi munkámból 

adódó feladataim végrehajtására és az itt élő polgárokkal történő 

folyamatos párbeszédre törekszem.

Az egészségügyi bizottság alelnökeként, a szociális bizottság vala-

mint a köznevelési, kulturális, ifjúsági és sportbizottság tagjaként 

az előkészítő és döntéshozatali munkában, munkacsoportokban, 

rendeletek kidolgozásában veszek részt.

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat és a Vakok Állami Intézete közötti 

együttműködési programokat koordinálom.

A választókörzetemet érintő fejlesztési és beruházási igényeket 

előterjesztem. Élő kapcsolatot ápolok a közbiztonsági szervekkel, 

oktatási, szociális, kulturális és egyházi intézményekkel, időskorú-

akat és fogyatékkal élőket ellátó szervezetekkel, rendezvényeken, 

közösségi programokon, fórumokon veszek részt.

Lakossági megkeresések és személyes tapasztalat alapján tájé-

kozódom a felvetett kérdésekről, a javaslatokról egyeztetek, utá-

na járok. Ennek köszönhetően számos közterületi, köztisztasági, 

park- és területrendezési gondot sikerült orvosolni.

2017 évi beszámolóm óta a Horvát Boldizsár utca és 

Uzsoki utca, a Laky köz és Uzsoki utca, az Erzsébet ki-

rályné útja és Róna utca kereszteződésében indítványo-

zott térfigyelő kamera rendszerek telepítése megvalósult.

A Mexikói út, Erzsébet királyné útja, Kacsóh Pongrác út által ha-

tárolt területen a lakosság parkolási gondjait, az átmenő forgalom 

csökkentését és a közbiztonság javítását szolgáló fizető parkolási 

övezet kialakítása 2019 elején várható.

Előterjesztésemre a Kacsóh Pongrácz út – Nagy Lajos király útja 

– Róna utca – Erzsébet királyné útja – Amerikai út által határolt 

terület korlátozott sebességű övezetté nyilvánításának tervezése 

megtörtént, a fedezetet a költségvetési rendelet biztosítja, a kivi-

telezés a ZVK Zrt. ütemezése alapján történik.

A választókörzetemet érintő közterületeken lévő szelektív hul-

ladékgyűjtő szigetek áthelyezése illetve megszüntetése a helyi 

igények szerint megtörtént. Zajterhelés és egészségügyi kockázat 

okán, lakossági kérésre a Korong utcai zárt kutyafuttató lebontá-

sára, a terület revitalizálására még idén sor kerül, a Kassai téri ku-

tyafuttató bővítése és korszerűsítése 2019-ben valósul meg.

Cseke Vanda – 1. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Tisztelt Zuglóiak!

Egy képviselőt azért választanak meg, hogy a kerület fejlődé-

sét, a kerületben élők érdekét szolgálja. A kerületi történésekről 

pedig folyamatosan tájékoztassa a választópolgárokat. Éppen 

ezért rendkívül aggályosnak és felháborítónak tartom, hogy  

a képviselők évente csupán egyszer számolhatnak be munká-

jukról a választóiknak a Zuglói Önkormányzat által fenntartott 

lapban, az alábbi terjedelemben.

Az elmúlt egy évben több olyan probléma is felmerült kerületünk-

ben, amelyről szót kell ejteni. Az első és legnagyobb, amit már 

februárban is jeleztem: meg kell előzni, hogy a Hős utcai állandó 

rendőri jelenlét miatt a drogkereskedelem és a drogfogyasztók 

tevékenysége áttevődjön szeretett kerületünkbe. Sajnos, figyel-

meztetésem süket fülekre talált, és mostanra a Pillangó parkban, 

illetve a Várna utca környékén nap mint nap bedrogozott, zom-

bi emberekbe botlani. Hasonló intenzív rendőri jelenlétre lenne 

szükség, ennek megakadályozásához. A közösségi együttélés 

alapvető szabályairól szóló rendeletet pedig szigorítani kellene, 

- mely jelenleg a hajléktalanok itt tartózkodását engedélyezi -.  

A Füredi lakótelepen - 2015-ös javaslatom alapján - idén bőví-

tették a meglévő térfigyelő kamerarendszert, amely egyik módja  

a rend fenntartásának.

Az elmúlt egy évben a parkolási problémák sem oldódtak meg 

kerületünkben, a Füredi lakótelep nem fizetős részén tarthatat-

lan állapotok uralkodnak. Javasoltam, hogy vizsgáljuk meg annak 

lehetőségét, hogyan lehetne bővíteni a parkolóhelyek számát, de 

itt sem történt változás.

Zuglót ellepi a szemét! Több éve azon vagyok, hogy végre meg-

oldást találjunk az illegális szemét kérdésére, a szelektív hulla-

dékszigetek emberi módon történő használatára, a tiszta la-

kókörnyezetek kialakítására. Be kellene látni, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek nem váltak be, a körülöttük levő kosz és 

mocsok elfogadhatatlan. Ezeket a szigeteket mind meg kellene 

szüntetni, nem egyik helyről a másikra áthelyezni.

Az erős kontroll gyakorlásán kívül ezentúl is a kerület szolgálatát 

tekintem fő feladatomnak, és továbbra is várom az itt lakók ész-

revételeit, hogy jobb, élhetőbb Zuglót alakíthassunk ki!

Czeglédi János (független)
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A Fidesz-KDNP frakció tagjaként a Szociális, az Egészségügyi, 

valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkájában 

veszek részt. Elnöke vagyok a Gyermekvédelmi Kerekasztal-

nak és elnökhelyettese a Szociális és Idősügyi Kerekasztalnak.  

A zuglói egyházak tevékenységének összehangolását az Egy-

házügyi Tanács elnökeként segítem.  Családvédelmi tanács-

nokként a zuglói családok helyzetének javítása érdekében 

dolgozom. Ezért számos javaslattal éltem szociális rendelete-

ink megalkotása során. Az átmenetileg krízishelyzetbe kerülő 

családok támogatási lehetőségei nőttek ugyan, de még mindig 

több olyan élethelyzet van, amelyben még nagyobb támoga-

tásra lenne igény. Az önkormányzati lakáspályázatok hiányoz-

nak, a gondos munkával összeállított névjegyzéken szereplők 

lakáshoz jutása továbbra is várat magára. 

A Myrai Szent Miklós Vallási Egyesület hajléktalanmentő mun-

káját támogatom, a krízishelyzeti ellátás biztosítása mellett, 

azonban szigorúbb szabályokat szeretnék a közterületeken 

való életvitelszerű tartózkodás negatív hatásai miatt. A hajlék-

talansággal fenyegetett emberek közterületi jelenléte zavarja  

a közösséget, de hajléktalan embertársaink számára is közvet-

len életveszélyt jelent. Zugló az önzetlenség, segítőkészség vá-

rosa, de a rászorulók együttműködése elvárható! 

Az elmúlt években előkészítettem egy koncepciót egy az idősek 

részére létrehozandó bentlakásos intézmény kialakítására és 

szükséges egy nappali ellátást biztosító intézmény létrehozása 

is a demenciában szenvedőknek.  Sikerként könyvelhetem el, 

hogy megvalósult a szociális ellátások ingyenességének korha-

tár csökkentése 95 évről, 90 évre. Sajnos a szociális területen 

nagy a munkaerőhiány, ezért mindenképpen emelni szükséges 

a már bevezetett Zugló pótlékot.

Rendszeresen látogatom a kerület egészségügyi és szociális intéz-

ményeit, részt veszek az idősek klubjainak rendezvényein, ahol is 

sok lehetőség van az időseket érintő problémák feltárására.

Igyekszem az idősek javaslatait figyelembe véve, keresni  

a megoldást, - hogy ez a korosztály,aki Zuglóban több mint 

30 000 főt jelent –minél komfortosabban érezhesse magát 

kerületünkben.

Az előző időszakban a megkezdett folyamatok tökéletesítésén 

dolgoztam. 2017 őszén egy intézkedéscsomagot terjesztettem 

a Képviselő-testület elé a zuglói nyugdíjasok élethelyzetének 

javítására. A javaslatok között szerepelt a gyógyszertámogatá-

si rendszer újbóli bővítése, a fűtési támogatás elérési körének 

szélesítése. 2018 áprilisában egy újabb támogatási forma – az 

év végi támogatás – bevezetését értem el a nyugdíjasok számá-

ra. A Szociális Bizottság elnökeként fontos feladatom a rászo-

ruló gyerekek támogatása, ezért 2017 decemberében hagyo-

mányteremtő módon Mikulás-ünnepséget szerveztem, amit az 

idén Gyermeknapi rendezvény is követett.  A Vöröskereszttel 

karöltve a bölcsődei dolgozók elsősegélynyújtó tanfolyamának 

megszervezésével tettünk azért, hogy a zuglói kisgyermekek 

még nagyobb biztonságban legyenek. Az idei évben az óvo-

dai dolgozókra is kiterjesztjük ezt a képzést. Tavaly volt 145 

éves Rákosfalva, amit impozáns rendezvénysorozattal tudtuk 

megünnepelni a rákosfalvaiakkal közösen. Sokacz Anikó kép-

viselőtársammal folytattuk a Felszedlek Rákosfalva elnevezésű 

szemétgyűjtési akciónkat.  2018 elejére befejeződött a térfigye-

lőkamera-rendszer bővítése a Kerepesi út és Füredi út közötti 

területen. 2018 nyarán új, korszerű nyílászárókat kapott az idén 

45 éves Narancs Óvoda. A Narancs Ovi mellett a Zöld Lurkók 

Óvoda is az idén ünnepelni a 45-dik születésnapját. Mindkét 

óvodát kiemelten támogatom a jubileumi év kapcsán. Kezde-

ményezésemre a választókerületben több tucat új kuka és pad 

került kihelyezésre. Megkezdődött a Gvadányi út páratlan ol-

dalán az aszfalt újraszőnyegezése. Örömhír számomra, hogy 

az általam szorgalmazott közterület-fejlesztések – a Gvadá-

nyi-Szentmihályi úti részen, az Ond vezér sétány környezeté-

ben – a 2019-es évben el fognak indulni. Azon leszek, hogy a két 

fejlesztési terület egy harmadikkal egészüljön ki: a Zsivora-par-

kkal. Jövőre lesz Zsivora György, Rákosfalva alapítója születé-

sének 215. évfordulója. 2019 Zsivora-emlékév lesz Rákosfalván. 

Az elmúlt hónapok tapasztalatai arra késztettek, hogy a rend, 

a tisztaság és a fejlődés még hatékonyabb elmozdítása érde-

kében életre hívjam a Sikeres Rákosfalváért mozgalmat, várok 

mindenkit, aki tenni akar. 

Gyügyei Attila (Fidesz–KDNP)

Hevér László György – 11. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Tisztelt Zuglóiak!

A Testvérvárosi és EU-s kapcsolatokért felelő tanácsnokaként a 

már meglévő testvérvárosi kapcsolatokat kívántam megerősí-

teni. A közeli jövőben új testvérvárosi kapcsolatok kialakítása is 

a céljaim között szerepel.

Az európai uniós kapcsolatok keretében, Zugló érdekében, mi-

nél több pályázati forrás megszerzését tekintem még kiemelt 

feladatnak.

Kezdeményezésemre sikerült az Önkormányzat honlapjának 

egy részét többnyelvűvé tenni. Angolul és németül is olvasha-

tóak kerületünkről a szükséges alapinformációk.

Mint már megszokott, idén is, áprilisban megrendeztük  

a Varga Zoltán emléktornát. Az utánpótlás tornán az U13-

as korosztály vett részt. A testvérvárosaink részvétele mi-

att már tavaly is nemzetközi tornával tisztelegtünk Var-

ga Zoltán emléke előtt. Idén valamennyi testvérvárosunk 

önálló csapattal indításával emelte az emléktorna rangját.  

A hazai futballt néhány NB 1-es csapat korosztályos játé-

kosai mellett kerületünk sportegyesülete a BVSC is képvi-

selte. A torna döntőjében a Ferencváros legyőzte az MTK-t.  

A legjobb testvérvárosi csapat a hatodik helyet szerezte meg.

Testvérvárosi delegációk augusztus 18-a és 21-e között részt 

vettek az államalapítás és Szent István király emlékére rende-

zett nemzeti és állami ünnepségeken. 

Európai uniós támogatással nyolc projektben veszünk részt. 

Ilyen többek között a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyo-

só, AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében 

és KEHOP – Mályva Óvoda és Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde 

energiahatékonysági felújítása. Máig a kerületünk által elnyert 

pályázatok összege megközelíti a 1,5 millió eurót, illetve megha-

ladja a 470 millió forintot.

A Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tagjaként egyik döntésün-

ket szeretném kiemelni. Budapest legnépszerűbb kiállítását, az ARC 

plakátkiállítást az MSZP-Összefogás Zuglóért Frakció szavazataival 

sikerült kerületünkben megrendezni. Önkormányzatunk, a szerve-

zők kérését meghallgatva, otthont nyújt a 18. alkalommal megren-

dezésre kerülő legnagyobb budapesti ingyenes kiállításnak.

Felkai Tamás (MSZP–Összefogás Zuglóért)
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Tisztelettel köszöntöm az olvasót, kiemelt figyelemmel vá-

lasztókörzetem lakóira! Végre korszerűsítették a Pillangó 

parki 10 emeletes háztömböket az épületek hőszigetelése 

és a nyílászárók cseréje megtörtént, büszke vagyok arra, 

hogy az önkormányzat közel 40 millió forinttal támogat-

ta a felújításokat! A Pillangó parki iskola épülete európai 

uniós korszerűsítési pályázat keretében szintén megújult. 

2019 tavaszáig befejeződik a Pillangó park területének 

felújítása, a közbiztonság javítása érdekében mobil rendé-

szeti pont kerül kihelyezésre. A beruházás közel félmilliárd 

forintba kerül, öntözőrendszer, futókör, új játszóterek, par-

kolók, nyilvános WC kerül kialakításra. A körzetben a Kaff-

ka Margit Általános Iskola ebédlőjének, korszerűsítésére 

közel 25 millió forintot költöttünk. Az Óperenciás Óvoda 

új, udvari játszószerekkel gazdagodott. A Heltai Gáspár 

Általános Iskola nyílászáróit részben kicserélték, a Bánki 

Donát parkban az Aprófalva Óvoda teljes nyílászárócseréje 

megvalósult! Kezdeményezésemre folytatódik a "Nyitott 

tornaterem!" program. Az elmúlt évekhez hasonlóan az 

idén is sor kerül a Nyugdíjasok Napja alakalmából ünnepi 

színházi előadásra valamint karácsonykor zenés műsor-

ral köszöntjük a zuglóiakat a Stefánia Palotában. Hagyo-

mányteremtő céllal - a korábbi gyermeknapok hangulatát 

felidéző- „Szomszédünnep” került megrendezésre a Pil-

langó parkban, a Padlizsán utcában. Szervián és a Bánki 

Donát utca kereszteződésében ősszel új gyalogátkelőhely 

létesül. 2019 tavaszán a Padlizsán utcában megnyitja ka-

puit a második Zuglói Közösségi Kert.  Évtizedes lakossági 

igény megvalósítására került sor: a parkolási gondok meg-

oldása érdekében 2017 szeptemberétől az Örs vezér tér 

térsége fizetős övezetté vált. A körzetben 100 új autópar-

koló került kialakításra. A telítettségi vizsgálatok eredmé-

nye alátámasztja a körzet lakóinak jogos igényét: kezde-

ményezem a Pillangó park, Kerepesi úti lakótelep, Fogarasi 

úti térség egészére a fizető parkolási övezet kiterjesztését! 

Alkotó együttműködésükben bízva dolgozom tovább, mert  

ZUGLÓ KÖZÖS ÜGYÜNK!

Az elmúlt hónapokban, ahogy az eddigi években is,  

a munkámmal és odafigyelésemmel igyekeztem nem 

csak a körzetemet jobbá, szebbé és élhetőbbé tenni, 

hanem az emberek életminőségén is javítani. Számos 

polgárral tartottam nem csak személyes konzultációt 

az ügyben, hogy mi az, amit szeretnének Zuglóban, mi-

lyen megújításoknak örülnének. Képviselő kollégáimmal 

számos rendezvényen vettünk részt ahol közösen igye-

keztünk minél több és hatékonyabb igényfelmérést vé-

gezni. Önkormányzati képviselőként igyekszem mindig  

a választóim rendelkezésére állni és segítségére lenni.  

A körzetemben lakók jelzései alapján, az egyik legfon-

tosabb a Mundó beruházás megvalósulása lenne! Frak-

ciónk folyamatosan dolgozik azon, hogy a kerület minél 

élhetőbb, tisztább, rendezettebb legyen.  Előterjesztő-

ként kívánom bevinni a testület elé, a Répássy Mihály 

utca-Egressy út (McDonald’s mögötti út) felújítását.  

A folyamatos egyeztetés eredményeként, jövőre megva-

lósulhat a Széchenyi István általános iskola homlokzatá-

nak felújítása és nyílászáró cseréje.

Képviselői munkámat a 4. számú egyéni választókerület Törökőr 

önkormányzati képviselőjeként végzem. Városképvédelmi tanács-

nok és több bizottságban tag vagyok.  Aktív városképvédelmi 

tanácsnoki tevékenységem keretében nagyban hozzájárultam, 

hogy Zugló Önkormányzata elkészíttette és a testület elfogadta 

Zugló Településképi Arculati kézikönyvét. Lakossági megkeresésre 

kezdeményeztem a Parkolási rendelet módosítását a Hermina úti 

szakrendelő és a parkoló zónás intézmények ingyenes megközelít-

hetősége tekintetében. Javaslatomat, hogy minden állandó zuglói 

lakhellyel rendelkező polgár kapjon a fizető zónákban évente 100 

óra ingyenes parkolást a zuglói parkoló övezetekben, a képvise-

lő-testület elfogadta. Azonban a rendeletmódosítást Karácsony 

Gergely a mai napig nem terjesztette a Képviselő-testület elé. 

A közlekedési kérdésekben kiemelten foglalkoztam Francia út Hun-

gária köztől a Thököly útig terjedő szakaszának megnövekedett 

átmenő forgalmával. A forgalomterhelés megszűntetése érdeké-

ben kezdeményeztem a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójánál az 

útszakasz egyirányúsítását a Thököly úttól a Semsey Andor utcáig.  

Törökőrön számos olyan tényező van, mely negatívan befolyá-

solja az itt élők személyi és vagyoni biztonságát. A társasházak 

körüli kiépítetlen gyalogos járdák, az egyre növekvő gépkocsifor-

galom, a figyelmetlen, közlekedési szabályokat megszegő gép-

jármű- vezetők igen nagy kockázatot jelentenek mindannyiunk 

számára.  Ezen állapotok megszüntetése érdekében Zugló jegy-

zőjéhez illetve a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához fordultam 

a járdák kiépítésével kapcsolatos megkeresésemmel.

A két évvel ezelőtt felújított Forradalom tere, valamint a Thököly 

út-Róna utca-Torontál utca-Szitakötő utca által határolt park, 

játszótér közelében élők köz- és vagyon biztonságát kiemelten 

kezelve megkerestem a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. ügy-

vezetőjét a problémás terület térfigyelő kamerákkal történő kiépí-

tésére vonatkozóan.

A körzetemben lévő Napraforgó óvoda vezetőjének megkeresé-

sére, közreműködöm az óvoda felújítási munkálatainak mielőbbi 

befejezésében.

Kezdeményeztem zöld parkoló kiépítését a Thököly és Egressy 

utakon. Elképzeléseim között szerepel még az Újvidék téri park.

Lévai Sándor – 15. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Nagy-Erdős Dóra – 5. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Kovács Balázs – 4. ÖEVK (Fidesz–KDNP)
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A körzetemben élők részéről érkezett megkereséseknek igye-

keztem eleget tenni. Annak érdekében, hogy jó legyen ebben 

a városrészben élni, a körzet önkormányzati képviselőjeként 

számos intézkedést kezdeményeztem. Közbenjárásomnak 

köszönhetően rendezettebbé váltak a közparkok, játszó-

terek környezete. A Virágzó Zugló program keretén belül 

több társasház előkertje is megújult az elmúlt időszakban is.  

Az Adria sétány 10-14. sz. előtti parkoló felújítása elkezdő-

dött, az engedélyeztetési eljárás már elindult. Az Egressy park 

is megszépül, ennek részeként, a lakossági igények alapján, 

kutyafuttatók létesítésére is sor kerülhet, a tervezési szakasz 

már elkezdődött. A közlekedők védelme érdekében fekvőre-

ndőrök telepítését és a meglévők karbantartását, javítását, 

ill. a közlekedési táblák láthatósága érdekében a zavaró nö-

vényzet visszavágását kezdeményeztem. A Mogyoródi útra 

kivezető úton lévő fekvőrendőr felújítása megtörtént, a Ve-

zér út Egressy és Fogarasi út közötti szakaszának fejleszté-

se érdekében a támogatási és együttműködési szerződés 

megkötésére is sor került. A Bonyhádi utcában, az ott lakók 

kérésére a közvilágítás javítását új lámpatest felszerelésével 

segítettük. Önkormányzati munkám eredményeként a Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat Hipertónia Centruma működéséhez 

2016. évtől folyamatosan biztosítja a forrást az Önkormány-

zat, így biztosítva korszerű ellátást a magas vérnyomásban 

szenvedő zuglóiaknak. 

A Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmény és a Németh Imre Általános Iskola iskolaszé-

kének tagjaként továbbra is figyelemmel követem az oktatás 

minőségének változásait. A rendelkezésre álló lehetőségek 

hatékonyabb felhasználásával, közös cselekvéssel szeretnék 

javítani a mai állapotokon, mindannyiunk javára, érdekében. 

Mert Zugló közös ügyünk!

Ahogy évek óta, számomra a 12-es választókörzet a legfon-

tosabb. Az elmúlt időszakban is rendszeres bejárásokat szer-

veztem a rám bízott területen. Ezeken részt vesznek a körzeti 

megbízottak, illetve a zuglói Városgazdálkodási Zrt képviselői, 

akik így gyorsabban tudnak intézkedni. Számos probléma 

megoldásán fáradozom, Ond Vezér 12. társasház előtti terü-

let rendezése már tavalyi költségvetésbe megfogalmazódott, 

melyet remélhetőleg újult formában tavasszal átadhatunk.  

A körzetben az illegális szemétlerakókat is azonnal felszámol-

tatom. A Rákosfalva park rekonstrukciója végre befejeződött, 

melynek határideje a testületi többség döntése alapján a várt-

nál hosszabbra sikerült. Olyan apró segítség mellett sem me-

gyek el, mint egy lépcső elhelyezése, melyet a Füredi Parkban 

segítséget nyújt az arra közlekedőknek. Terveim között szere-

pel több játszótér rendbetétele, korszerűsítése.

 Közösséget építünk. Hevér László György képviselőtársam-

mal folytattuk a Felszedlek Rákosfalva elnevezésű szemét-

gyűjtési akciónkat. Képviselőtársammal elindítottuk a Sikeres 

Rákosfalváért mozgalmat, melyhez mindenki bátran csatla-

kozhat.  Tanácsnokként idén negyedszerre rendeztük meg 

a Civilek Utcáját a Zuglói Civil Ház előtt és örömmel nyugtáz-

tam, hogy idén már több mint 35 szervezet jelentkezett a ren-

dezvényre. Mi szocialisták fontosnak tartjuk a civil közösségek 

meglétét, hisszük, hogy velük a Kerület is jól jár.  Kezdemé-

nyezésemre a Civil Füzet is megjelenik évente.  Ingyenes jogi-, 

illetve adótanácsadást is igénybe vehetnek a civil szervezetek 

a Civil Házban. Ebben az évben ennek köre kibővült a grafikai 

és fénymásolás szolgáltatásával. Minden év decemberében 

megköszönjük a civil szerveződések munkáját. Folytatódik az 

MSZP-Összefogás Zuglóért Frakciónk által kezdeményezett 

tehetséggondozó program, mely évente 25 fő óvodás számára 

biztosít ingyenes zenei képességfejlesztését. A Nemzetiségi 

Kerekasztal továbbra is ülésezik és remélhetőleg idén méltón 

megünnepelhetjük a nemzetiségek napját is. A Kábítószerügyi 

Fórum elnökeként a prevenciós programok mellett ősszel elin-

dítjuk a drogszemét gyűjtési akciót is. Célom, hogy a jövőben 

is a lakosság érdekeit képviseljem.

Sógor László – 13. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Sokacz Anikó – 12. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)

Az egészségügyi bizottság tagjaként kiemelkedő figyelmet for-

dítok Zugló jó egészségügyi ellátottságára. Most azon dolgozom 

kollégáimmal, hogy megfelelő számú orvos praktizáljon a kerület-

ben az egész országot érintő orvos-elvándorlás ellenére is. A jelen-

leg zajló egyeztetéseim arra is irányulnak, hogy a kerület lakóinak 

ne kelljen elhagynia a XIV. kerületet a sürgősségi ellátásért.

Jövőre tervezi az önkormányzat az Ungvár utca és a Kacsóh 

Pongrác útja közötti parkok felújítását. Egyeztetéseket kezde-

ményeztem a közbiztonsági szakemberekkel, a hivatal mun-

katársaival és a tájépítész tervezővel. Folyamatosan segítem  

a környéken lakók észrevételeinek becsatornázását a tervezésbe.

Javaslatomra, azoknak, akik az esélyegyenlőség érvényesülésé-

ért tesznek, Esélyegyenlőségi Díjat alapított az önkormányzat.

Az intézményi felújítások sajnos az országos szakemberhiány 

és a drasztikusan emelkedő építőipari árak miatt lelassultak, de 

frakcióm mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges 

fejlesztések realizálódjanak.

Így például a Bóbita Óvoda nyílászáróinak cseréje még az ősszel 

megvalósul, a kis udvar felújítása pedig már lezárult. Jövőre pedig 

az intézmény tetőfelújítását tervezi a kerület. A Munkácsy Mihály 

Általános Iskola ebédlőjének megnagyobbítását követően kezde-

ményeztem az iskola bővítését, amely az önkormányzat és a Nem-

zeti Sportközpont együttműködésének köszönhetően napirenden 

van. A Kerület a fejlesztési feladat rá eső részét végrehajtotta.

A Rákospatak u. –Kacsóh Pongrác út sarkán lévő gyűjtősziget  

a környék szégyenfoltja volt. Kezdeményezésemre megszün-

tette az FKF ezt a hulladékgyűjtőt.

Igyekszem a lehető legtöbb, a környéket érintő eseményen 

részt venni.

A fogadóórákon túl köszönettel elfogadom a lakóközösségi 

meghívásokat. Többször pedig lakossági fórumokat vagy közös 

programokat (faültetés, növénytelepítés, területbejárás) szer-

veztem helyi kezdeményezésekre. Szeptember 22-én tartottuk 

meg a körzetben a II. Szomszédünnepet. A hagyományteremtő 

céllal tavaly létrehozott rendezvény célja, hogy a környéken la-

kók könnyed, szórakoztató keretek között ismerkedjenek meg  

a kerület intézményeivel, civil szervezeteivel és egymással.

Pécsi Diána – 7. ÖEVK (MSZP–Összefogás Zuglóért)
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A ciklus egyik legfontosabb feladatának tekintem, hogy 

rendeződjön az Ilka utca és a Cserei utca kereszteződé-

sénél lévő áldatlan állapot. Ennek egyik, és első lépcsője, 

hogy a Fidesz frakció támogatásával elfogadásra került egy 

előterjesztés, amely a fent említett kereszteződésnél lévő 

üres házak lebontásáról és értékesítéséről szólt. A környék 

egyik legnagyobb problémája volt, hogy ezekbe a házak-

ba folyamatosan beköltöztek a hajléktalanok. A második 

lépcsőfok és véleményem szerint a legfontosabb, a Cserei 

utca 10. szám alatti nappali melegedő elköltöztetése. Nem 

gondolom, hogy egy ilyen létesítménynek ezen a területen 

kéne lennie, ezért is kezdeményezek tárgyalásokat a Myrai 

Vallási Közhasznú Egyesülettel és a polgármesterrel, hogy 

mihamarabb keressünk egy mindenki számára megfelelő 

helyszínt. Bízom abban, hogy 2019 nyarára már megfelelő 

helyet tudunk találni a melegedőnek.

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a panaszok a Zichy 

Géza utca és az Abonyi utca környékéről a közelben lévő 

szórakozóhellyel kapcsolatban, ezért fontosnak tartom, 

hogy több térfigyelő kamera kerüljön kihelyezésre, ame-

lyeknek ebben az esetben komoly preventív hatása lehet. 

Hasonló probléma és a körzet egészét érinti, a dohányboltok 

előtti alkoholfogyasztás, és az ottlakókat zavaró hangosko-

dás, ezért fogok benyújtani egy módosítást a közterületen 

történő alkoholfogyasztás tilalmáról szóló rendelethez, 

amely szigorítaná az ilyen tevékenységet. Addig is folyama-

tosan együttműködöm a Zuglói Önkormányzati Rendészet-

tel, hogy kezeljük a problémát amennyire lehet.

Kérem, keressenek bizalommal telefonon vagy e-mailben, 

amennyiben bármilyen észrevételük, problémájuk van.

Tildy Balázs – 2. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

2006 és 2010 közötti ciklusban kezdeményeztem a Kövér Lajos 

tér rekonstrukcióját, mely 2011-ben valósult meg. 2008-ban si-

került az orvosi ügyeletet a nap 24 órájában elérhetővé tenni, 

ahogy az Örs vezér téri ügyeletes patika is éjjel-nappal elérhető. 

Első mandátumom alatt építették ki a Fogarasi út - Bagolyvár 

utca kereszteződésében lévő közlekedési lámpákat. Megépült 

az Egressy út 73. szám előtti parkoló. Jelenleg iskolai-óvodai 

energetikai korszerűsítési programok valósulnak meg. A Hu-

nyadi János Általános Iskolában nyílászárók cseréje, homlok-

zati hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése, kazáncsere  

a Kincskereső óvodában és a Hermann Ottó Általános Iskolá-

ban. Wass Albert téri játszótéren közvilágítási mintaprojekt ke-

rül kialakításra. Térfigyelő kamera került a Róna utca - Egressy 

út sarkára. A Martinuzzi kertben játszótér tervezése és megva-

lósítása van folyamatban. Elkészült a gyalogátkelőhely a Mo-

gyoródi út és Angol utca kereszteződésében. Az Önkormányzat 

Egészségügyi Bizottságának elnökeként feladatom a kerület 

egészségügyi ellátásának fejlesztése. Új Hypertonia Centrum 

létesült az Örs vezér téri szakrendelőben, valamint javaslatom-

ra megvalósult a csecsemők komplex mozgatószervi fejlesztő 

gyógytorna rendelése. Megújul a Csertő parki gyermekorvosi 

rendelő. 2016 óta a nagycsoportos óvodások lisztérzékenységi 

szűrővizsgálatban részesülhetnek és megalakítottam a lisztér-

zékenyek területi egyesületének zuglói csoportját. 2017/2018-

as tanévben célzott fogászati szűrőprogram kezdődött el az 

V-XII. osztályba járó diákok számára és tervezem az államilag 

finanszírozott zuglói szájsebészeti szakrendelés elindítását. 

Kezdeményezésemre a 70 éven felüliek számára ingyenessé 

vált Zuglóban a tüdőgyulladás elleni védőoltás. Tárgyalások 

kezdődtek a Bethesda Gyermekkórház igazgatójával a gyer-

mekszakorvosi rendeléseken tapasztalható orvoshiány megol-

dására. Szakmai vezetésemmel megkezdi működését a Zuglói 

Egészségfejlesztési Iroda. Dietetikus, gyógytornász, mentálhi-

giénés és népegészségügyi szakemberekkel, szakorvosokkal 

és háziorvosokkal együttműködve lépünk fel az egészségtelen 

táplálkozás, túlsúly, mozgásszegény életmód és a szenvedély-

betegségek káros hatásai ellen.

Dr. Varga Péter – 14. ÖEVK (Fidesz–KDNP)

Tavaly az óvodákban az általam kitalált faültetési program ke-

retében több, mint 100 fát ültettek a gyerekek bevonásával, 

idén ezt felháborító módon leszavazták. A CivilZugló Egyesület 

nyáron az Erzsébet királyné úti aluljárót festette ki és immár az  

5. „Túr ’de Rákosrendező”-t rendeztük. 

Az utak kátyúsak, a közterület gondozatlan, az egyre több ille-

gálisan lerakott hulladékra hívtuk fel a figyelmet a szemét visz-

szaadási akcióval.

Monstrum lakóparkok nőnek a kerületben. Zugló hosszú távú fej-

lődését szem előtt tartó képviselőként próbálom megakadályozni 

a zöldterületek beépítését, az önkormányzati vagyon felélését,  

a korrupciót, mert az eltelt négy évben sajnos kiderült, a baloldal 

semmivel sem vezeti különbül a kerületet, mint Papcsák tette.

A polgármestert csak az országos politika érdekli, a döntése-

ket a kerület MSZP-s országgyűlési képviselője hozza. Zuglót 

párt-kifizetőhelyként működtetik: a hivatal 2014-ben 200 fővel 

működött, mára 306 státuszt hoztak létre - sosem volt még Zug-

lóban négy alpolgármester, ennyi kabinet tanácsadó, cégeinknél 

elhelyezett rokon, pártkáder.

Pazarló a működés: tavaly javaslatot tettem az áram és gáz ver-

senypiacról beszerzésére, de ez mindmáig nem történt meg, 

eközben a lakás- és helyiség-bérbeadásokból 1,6 milliárd fölötti 

a kintlévőség. A Herminamezőre autók ezreit zúdító parkolóórák 

1 milliárdba kerültek, a bevételek viszont üzemeltető cégeket 

gazdagítják. A hanyag gazdálkodást a vagyon eladásával akarják 

finanszírozni, tucatjával adják el a lakásokat, és most Zugló még 

megmaradt telkeit is elkótyavetyélnék.

Négy év alatt nem épült bérlakás, a100 romos önkormányzati 

bérházból, a két szakrendelőből egy sem lett felújítva. A válasz-

tásokra időzítenek: egyesületünk által a 2015-ös költségvetésbe 

betett Csertő parki rendelő felújítását mostanáig húzták.

A Civilzugló Egyesület a helyi lakókat képviselte a Pillangó parki 750 

milliós, erősen túlárazott „fejlesztés” vitájában is. Mégis, a házak kö-

zötti területek és a sportpálya - a lakosság által kért - rendbe tételét 

kihagyták, és - minden tiltakozás ellenére - 5000 nm-nyi térkövet 

raknak le, feltörve a pár éves járdákat, körbekövezve a fákat.

Kövesse munkámat: varnailaszlo.blog.hu

Várnai László (CivilZugló Egyesület)
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SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• A  Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat bankszámláinak könyvelése. • Részvétel beszámolási és leltározási feladatokban. • Részvétel KGR K11 adatszolgáltatás teljesítésében.

Alkalmazási feltételek:
• Az I. besorolási osztályban:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági 

agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaság-
tudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés.

• A II. besorolási osztályban:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisz-

tikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői szakképesítés. • Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (1 év). • Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák: 
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 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 részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a 

megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány 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 nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 28.
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: ,,számviteli ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.

 ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében
Feladatok: 
Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányozandó iratok, döntések terve-

zetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtagadása, továbbá az azokkal ösz-

szefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése,

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

pótlásra való felszólításához szükséges iratok tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az előírt tartalommal fel-

jegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoztatás adása az ügyfe-

lek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás érdekében kiad-

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

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szak-

irány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyen-
értékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán 

szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezet-
tervező építészmérnöki szakképzettség, 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 kérdéseiről 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 to-

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

• Motivációs levél.

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

vány 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 nyilatkozatokat..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

KONTROLLER 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok:
• Tervezés.
• Eredeti és módosított előirányzatok rögzítése.
• Előirányzat-átcsoportosítások elvégzése.

• Előirányzat-felhasználás követése, ellenőrzése (a költségvetés végrehajtásának monitoringja).
• Kötelezettségvállalásokról szóló iratok pénzügyi ellenjegyzésre való előkészítése.

• Adatszolgáltatás, jelentéskészítés.

• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési szervek munkatársaival.

Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, mű-

szaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, 

illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú gazdasági szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat.
• Microsoft Excel táblázatkezelő haladó szintű ismerete.

• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák: 
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság

• nagyfokú elemzőkészség
• jó problémamegoldó képesség

• fejlett kommunikációs készség.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 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 részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, a 

megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány 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 nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.
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: ,,kontroller pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2018/2019

A  "Zuglóiak Egymásért" Alapítvány, Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatá-
nak támogatásával a 2018/2019-es tanévre 
meghirdeti Zuglói Diákösztöndíj pályázatát. A 

pályázat célját, elnyerésének feltételeit, az ösz-
töndíj megállapításához szükséges iratokat, 
valamint a benyújtás módját a pályázati felhí-
vás tartalmazza, mely az adatlappal együtt le-

tölthető  a http://zugloiakegymasert.hu/ vagy a 
www.zuglo.hu honlap  'Pályázatok' almenüből, 
vagy átvehető Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)

A pályázat benyújtási határideje: 2018. októ-
ber 22. (hétfő)

Eredményes pályázást kívánunk!  
    

Zuglóiak Egymásért Alapítvány kuratóriuma

Közlemények
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Az Országos Magyar Kertészeti Egyesü-

let a fővárostól 1934-ben kapott enge-

délyt, hogy a Városligetben, a Stefánia 

úton, a Fővárosi Múzeummal (ma Pal-

me-ház) szemben évente kertészeti ki-

állítást rendezzen. Ezen a területen mű-

ködött korábban a millenniumi kiállítás 

egyik megmaradt pavilonjában a nagy 

hírű Kolegerszky-kioszk. A vállalkozás 

az első világháború után megszűnt, 

épületei és területe a Liget legelhanya-

goltabb részévé vált.

Az egyesület a területet és az épületeket 

ugyan rendbe hozatta, azonban a kis 

méretű helyiségek alkalmatlanok vol-

tak virágkiállításra, ezért a szervezet 

vezetősége, élén gróf Széchenyi Károly 

elnökkel és Varga Márton ügyvezető el-

nökkel, egy modern kiállítási csarnok 

felépítését szorgalmazta.

Az állam is segített

Az egyesület vezetése tisztában volt 

vele, hogy a nagy gazdasági világválság 

után önerőből nem képes egy állan-

dó kiállítási csarnokot építtetni, ezért 

– hogy támogatókat találjanak – egy 

olyan épület mellett döntött, amely  

a kertészeti kiállításokon túl helyet ad-

hat divatbemutatóknak, kisebb néző-

számú sportrendezvényeknek, sőt télen 

zárt teniszpályáknak is. 

A csarnok ügyében a tárgyalások Bor-

nemisza Géza miniszter vezetésével 

1936. november 25-én indultak meg 

az iparügyi, a pénzügy-, a földműve-

lésügyi, valamint a vallás- és közokta-

tásügyi minisztérium, illetve az Orszá-

gos Testnevelési Tanács, a Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara, a székes-

főváros és az Országos Magyar Kerté-

szeti Egyesület bevonásával. 

A megbeszélések eredménnyel jártak,  

a földművelésügyi és az iparügyi mi-

nisztérium, valamint székesfőváros 

arra vállalt kötelezettséget, hogy 100–

100 ezer pengővel támogatja az építke-

zést, és az összeget 1938-tól négy éven 

át évi 25–25 ezer pengős részletekben 

folyósítják. A vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium pedig a sportolási lehe-

tőségért tíz éven át évi 11 ezer pengős 

támogatást ajánlott fel. Miután azon-

ban az engedélyezett tervben szereplő 

helyiségek nem voltak alkalmasak te-

niszezésre, a vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium visszavonta az ajánlatát, 

így 300 ezer pengő állt az egyesület ren-

delkezésére a kertészeti és gyümölcski-

állítás, valamint divatbemutató céljait 

szolgáló létesítmény megépítésére.

Csak részben épült meg

Az Országos Magyar Kertészeti Egyesü-

let szűkebb körű tervpályázatot írt ki 

a kiállítási objektum megtervezésére. 

A tendert Weichinger Károly építész, 

egyetemi tanár nyerte. Az egyszintes, 

lapos tetejű, sarkával egymást fedő tég-

lalap alaprajzú épületkomplexum az 

anyagi nehézségek miatt nem teljesen 

a tervek szerint készült el. A költségek 

csökkentésére a tervezett vasvázas 

rendszer helyett vasbeton vázas megol-

dást alkalmaztak. Pénz hiányában nem 

építették meg a köralaprajzú, üvegfalú, 

trópusi növények bemutatására szánt 

termet, valamint a teraszos cukrászdát 

és kávéházat sem. 

Weichinger az épületet úgy alakította 

ki, hogy a kertészeti és a divatbemu-

tató-funkciók időlegesen egymással 

felcserélhetők legyenek, ugyanakkor  

a látogatók egyirányú haladása a ren-

deltetésváltással is biztosított legyen. 

Ennek érdekében az építész több bejá-

ratot is létesített. 

A nyugati szárnyban kapott helyet  

a főbejárat. Itt volt továbbá két na-

gyobb és egy kisebb kiállítóterem, va-

lamint büfé is. Ezenfelül működtek itt 

irodák, amelyek egy részben fedett ud-

vart vettek körbe. 

A keleti épületrész két nagyobb, szín-

paddal ellátott bemutatótér helyezke-

dett el, öltözővel és előterekkel. Közü-

lük az egyiknek a ruhabemutatókhoz 

szabadtéri nézőtere volt. A szárny déli 

oldalán létesült a házfelügyelő lakása, 

amely mellett egy raktár volt. 

A nyugati és a keleti épületszárnyat fo-

lyosók kötötték össze. A tetőteraszra két 

lépcső vezetett, az egyik a keleti szárny 

bejárata mellől indult, míg a másik  

a nyugati oldal homlokzatához csatla-

kozott. A terasz egyes részeit pergola 

árnyékolta.

Az épület vakolt homlokzatát a kiállí-

tótermeknél és folyosóknál hatalmas 

ablaktáblák tagolták, emellett a nagy 

csarnokokat felülvilágító sávokkal is 

ellátták.  

Rövid ideig szolgált

Az egyesület a csarnoképítést hitelből 

finanszírozta, melynek részleteit a tá-

mogatók által évente folyósított összeg-

ből törlesztette. A főváros az építkezést 

saját hatáskörébe vonta, aminek leve-

zetésével Király Kálmán tanácsnokot és 

Dörre Endre műszaki főtanácsot bízta 

meg. A kiállítócsarnok kivitelezője vitéz 

Fülöp Dezső építőmester volt. A műkő-

munkát Bánki Sándor műkő-, cement- 

ipari és burkolóvállalata végezte.

Az elkészült létesítmény székesfőváros 

tulajdonába került, amelyet 1957-ig adott 

bérbe évi 20 aranypengőért az Országos 

Magyar Kertészeti Egyesületnek.

Az épületkomplexum csak rövid ideig 

szolgált a kertészeti és gyümölcskiállí-

tások, divatbemutatók és egyéb rendez-

vények helyszínéül. Nem tudni, hogy  

a létesítmény 1944-ben a Városligetet 

ért bombatámadások és Budapest ost-

roma során milyen károkat szenvedett. 

A háborút követően az épületet elha-

nyagolták, így állaga mind jobban le-

romlott, és végül lebontották.   

Papp Dezső

Kertészeti kiállítópavilon a Városligetben
A Városliget déli részén, a Stefánia út mentén állt egykor az Országos Magyar Kertészeti Egyesület épületkomplexuma, amelyet kertészeti és gyümölcs-

kiállítások, divatbemutatók, illetve kisebb sportrendezvények megtartására használtak. A létesítmény állami segítségből és a főváros támogatásából 

épült. Az objektumot a második világháború után elhanyagolták, leromlott állapota miatt később lebontották. Ma már nyoma sincs a Ligetben…
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Másodszor szomszédoltak a Róna 

parkban és a környékén élők a 

Zuglói Mókavár Óvoda és Mó-

ka-kacagás Bölcsőde udvarán. 

A résztvevők az önkormányzat 

munkatársaival, az intézmények, 

civil szervezetek képviselőivel is 

találkozhattak a szeptember 22-i 

Szomszédünnepen. 

Amíg a kicsik arcfestésen, kézműves- 

foglalkozáson voltak, addig a felnőttek 

beszélgettek egymással, ismerkedtek  

a kerületben lévő intézmények, civil 

szervezetek, szolgáltatók munkatársai-

val, de felmérhették egészségügyi állapo-

tukat, vagy KRESZ-tudásukat is. – Tavaly 

hagyományteremtő szándékkal ren-

deztük meg az első Szomszédünnepet, 

azért, hogy a környéken élők közelebb 

kerüljenek egymáshoz – mondta Pécsi 

Diána, a körzet önkormányzati képvi-

selője. – Sokszor megfigyelhető, hogy bi-

zonyos dolgokról nincs kellő informáci-

ójuk az embereknek, téves információk 

keringenek, ezért szeretnénk, ha többet 

találkoznának, beszélgetnének egymás-

sal az egy kerületrészben élők, minden 

szeptemberben fix pontot biztosítunk az 

informálódásra – magyarázta. 

A Szomszédünnepen részt vettek az 

önkormányzat munkatársai is, akik  

a Kacsóh Pongrác úti parkok felújításá-

val kapcsolatban nyújtottak informá-

ciót, valamint várták 

a lakosok véleményét,  

javaslatait.       

Potos Rita 

Szomszédolás a Mókavár oviban 

Váltás a  
lokálpatriótáknál

Változáson megy keresztül Zugló egyik legjelen-

tősebb civil szervezete, a Szeretjük Zuglót Egye-

sület. A kerületben élő művészek és sportolók 

által alapított szervezetet ugyanis 12 év után új 

személy vezeti. 

Nem történt semmi különös – mondta Ráto-

nyi Gábor zuglói díszpolgár, az önkormányzat 

Civil-díjával kitűntetett egyesület alapítóelnöke 

-, mindössze annyi, hogy átadom a stafétabo-

tot, én pedig megpróbálok majd a háttérből se-

gíteni az utódomnak. 

A Szeretjük Zuglót Egyesület új elnöke a tagság 

határozata alapján Bátki László, a Zuglói Sport és 

Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója 

lett. Az operatív feladatokkal az alelnöki pozíci-

óban levő Csaniga Andrea lett megbízva, míg Rá-

tonyi Gábor a jövőben szintén alelnökként segíti 

majd a szervezet munkáját.

A Szeretjük Zuglót Egyesület nem a taglétszám 

növelése miatt alakult. A célunk mindig is a sport 

és kultúra széles körben történő népszerűsítése 

volt, melyhez sikerült megnyernünk a kerületben 

élő művészeket, sportolókat is. Úgy gondolom, 

Bátki László személye garancia arra, hogy ez  

a szellemiség a jövőben is megmaradjon.

A Szeretjük Zuglót Egyesület kizárólag pályá-

zati pénzből működik, mely összegeket mindig 

az aktuális önkormányzattól kapja. A forrás-

ból viszont olyan jelentős programokat sikerült 

megvalósítania, mint az Év Embere díjátadás,  

a Száz gyerek Karácsonya, a Patakparti futás,  

a Káposztafesztivál, a Stefánia Szalon, vagy 

éppen a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának 

vendégül látása, melyek nagy része – ha más 

néven is -, de mind a mai napig működik.

Riersch Tamás

Széchenyiek a történelemben 

címmel rendeztek kiállítást a Lip-

ták Villában. A tárlat a történelmi 

család hagyatékát mutatja be. 

A Katasztrófavédelem Központi Mú-

zeuma, a Magyar Emlékekért a Vi-

lágban Közhasznú Egyesület és Vígh 

Róbert Széchenyi-gyűjtő anyagaiból 

összeállított kiállítás mindazokat az 

innovációkat mutatja be, amelyeket 

Magyarország a Széchenyi család tevé-

kenységének köszönhet.

A tárlat fényképek, metszetek, érmék, 

szobrok és dokumentumok felsorakozta-

tásával idézi fel a „legnagyobb magyar”, 

Széchenyi István és fia, a „tűzpasa”, Szé-

chenyi Ödön életművét, valamint tablókon 

a hazai és az európai Széchenyi-emlékeket. 

A kiállításon számos eredeti tárgy 

is megtekinthető, ezek közé tartozik  

a Lánchíd egy csavarja, illetve az építés 

során a budai hídfőnél használt zárógát 

cölöpdarabja. Valódi érdekessége a tárlat-

nak a Budapestről Párizsba elsőként vízi 

úton eljutó, külföldön elismert, hazánkban 

méltatlanul elfeledett Széchenyi Ödönnek,  

a magyar és a török állami tűzoltóság meg-

szervezőjének és irányítójának munkás-

ságát bemutató blokk.     PaD 

Családi életmű-kiállítás a Lipták Villában 

Aktuális   

A beszélgetés is segíthet, ha valaki bajban érzi magát

Idén ünnepli 25. születésnapját a kiemelten közhasznú Lelki Egészségvédő Alapítvány 

(LEA). A megalakulása óta Zuglóban működő szervezet célja, hogy minél több ember 

számára elérhetővé tegye a mentálhigiénés szolgáltatást. 

Az alapítvány munkatársai a kezdetektől fogva jövedelemarányos térítés mellett dol-

goznak, vagyis a nehéz anyagi körülmények között élők számára kedvezményes el-

látást biztosítanak. – Büszke vagyok rá, hogy széles rétegeknek tudunk segítséget 

nyújtani. Egyre több embernek van szüksége lelki támogatásra, sokan igénylik, hogy 

meghallgassák őket, beszélhessenek a problémáikról, tanácsot kapjanak – mondta  

dr. Antalfai Márta, a LEA egyik alapítója, elnöke. Munkájukat az önkormányzat is támo-

gatja, többek között ingyenes művészetterápiás, meseterápiás képzéseket tartanak pe-

dagógusoknak, szociális munkásoknak, mentálhigiénikusoknak.                           PR
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Zugló negyedik civilmustráján 

több mint harminc szervezet, egye-

sület, alapítvány mutatkozott be 

egymásnak és a kerületben élők-

nek szeptember 29-én. A Zuglói 

Civil Házban és környékén megtar-

tott programon átadták az önkor-

mányzat esélyegyenlőségi díját.  

Az elismerést azok a magánszemélyek, 

civil szervezetek kaphatják, akik kimagas-

ló tevékenységükkel és hozzáállásukkal, 

hétköznapi cselekedeteikkel, példamutató 

magatartásukkal tesznek az esélyegyen-

lőség érvényesüléséért. A Zuglói Esély-

egyenlőségi Díjat a Magyar Vöröskereszt 

Zuglói Szervezete és Sebestyén Diána,  

a Down Alapítvány Mentális Akadálymen-

tesítés projektjének vezetője vehette át Ka-

rácsony Gergely polgármestertől, és Tóth 

Csabától, a kerület MSZP-s országgyűlési 

képviselőjétől. – Zugló egy olyan kerület, 

ahol igyekszünk odafigyelni egymásra,  

és nagyon fontos, hogy mindenkinek egy-

forma esélyt biztosítsunk ahhoz, hogy ott-

hon érezze magát a kerületben – hangsú-

lyozta a polgármester. A szervezők ezúttal 

is olyan színpadi és szabadidős progra-

mokkal készültek, amelyek közül a család 

minden tagja megtalálta a számára meg-

felelő szórakozási lehetőséget. Sokacz Ani-

kó civil és nemzetiségi tanácsnok köszön-

tőjében azt mondta, a civil szervezetek  

a társadalom mozgatórugói ezért fon-

tos a „Civilek Uccája”, ahol közelebb ke-

rülhetnek a zuglóiakhoz.           (potos)

Ismét megnyílt a „Civilek Uccája”

Zugló első, kerületi fenntartású közmű-

velődési intézményének épülete tár-

sadalmi munkában épült az Uzsoki u. 

57. szám alatt. Bár a neve Kassák Lajos 

Művelődési Ház volt, egyszerűen Kas-

sák klubként lett ismert a fővárosban, 

sőt országosan is. Az egykori művelődé-

si ház tetőterében ma a Zuglói Ifjúsági 

Centrum működik. Ez az épület adott 

otthont 1973-tól az első, bárki által láto-

gatható táncháznak, melynek vezetője 

Sebő Ferenc és együttese volt.

– Itt, Zuglóban vitatémának számít, 

hogy 1973 októberében vagy novem-

berében kezdődött-e a Sebő Klub. Ön 

hogyan emlékszik rá?

– Ez nekem is fejtörést okoz, de azt tudom, 

hogy az első Sebő Klub nélkülünk zajlott. 

Mi ugyanis éppen Japánban turnéztunk, 

és Koltay Gábornak nem volt türelme ki-

várni, míg visszajövünk, hanem megren-

dezte az első klubestet. Ha jól emlékszem, 

Bródy János volt a vendég, bennünket pe-

dig telefonon értek utol.

– Miért pont a zuglói művelődési ház 

lett a helyszín?

– Erre nagyon egyszerű a válasz, az 

akkori igazgató, Nógrádi Gábor hívott 

bennünket. De el kell mondani, hogy 

az akkori zuglói tanács is támogatott 

bennünket. Támogatásra pedig szük-

ség is volt, hisz a hatalom semmilyen 

tömegrendezvényt nem nézett jó 

szemmel. A Kassákban pedig rend-

szeresen 80-100 ember ropta a táncot, 

ami sokak szemét szúrta. Végül maga 

Aczél György is meglátogatott minket, 

ezután viszont szerencsére már békén 

hagytak bennünket.

– Milyen érzés önnek fiatalsága hely-

színén lenni?

– Nem tagadom, megrohannak az emlé-

kek. Az egyik helyiségben például még 

rábukkantam arra a faliszőnyegre, egy 

székely szőttesre, melyet még Ardai 

Ildikó textilművész készített nekünk,  

és mely előtt fiatalkorunkban annyit, 

de annyit zenéltünk.  

– Ön szerint mára miért szűnhetett 

meg a táncházmozgalom?

– Nem a mozgalom szűnt meg, hanem 

a helyek zártak be. Kérdem én, miért 

nem csinálhatunk ma is itt, a Kassák-

ban egy ilyen klubot? Ma csak egy ál-

landó helyünk van, a Bem rakparton, 

pedig sokkal több helyen lenne szükség 

ilyen közösségi fórumokra. A negyven 

évvel ezelőtti történet is bizonyítja, egy 

klubnak milyen fontos, tudatformá-

ló szerepe lehet. Akkor egy mozgalom 

nőtt ki belőle, és a mai értékvesztett 

világban is nagy szükség volna ilyen  

mozgalomindító klubokra.

A Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. egy 

vándorkiállítással készült a jubileumra, 

melynek anyagát a Nyárbúcsúztatón, 

illetve a Zuglói Civil Házban rende-

zett tanévnyitó díjátadó ünnepségen 

már bemutattak az érdeklődőknek.  

A tervek között szerepel, hogy tavasz-

szal egy emléktáblával (a Rock Emlék-

helyek Alapítvány segítségével), illetve 

egy rocktörténeti kiállítással is megem-

lékeznek az ötvenedik évfordulóról.  

A Kassák Klub jogutódja a Cserepesház 

lett (ezért is Cserepes 50-nek hívják az 

idei jubileumot). A házat 25 éven keresz-

tül intézményvezetőként irányító Reszler 

Ernesztin az idei Zuglói Napokon dísz-

polgári címet kapott.       Riersch Tamás

50 éve nyílt a Kassák Klub
A legendás Kassák Lajos Művelődési Ház (ma Szabó Ervin könyvtár) 

pontosan ötven éve, 1968-ban nyitotta meg kapuit. Az intézmény hír-

nevét megalapozó Sebő Klub pedig 1973 novemberében indult útjára, 

mely rendezvényt sokan a hazai táncházmozgalom kezdetének tartják.

Civil élet
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Ez egy olyan projekt, amelyben szük-

ségünk van a lakosság aktív részvé-

telére – mondta Kardos Pál, a Zuglói 

Polgárőr Egyesület elnöke. – Azt sze-

retnénk, ha folyamatos kapcsolatban 

lennénk a zuglóiakkal, várjuk a jelzé-

seiket, hogy hol látnak drogszemetet. 

Természetesen mi is feltérképezzük 

azokat a közterületeket, ahol drog-

használatból adódó veszélyes tárgyak 

maradhatnak – magyarázta Kardos 

Pál, aki azt is hozzátette, jól felké-

szültek a feladatra. – Különböző szak-

értői anyagok készültek, a kollégák 

oktatása megtörtént, és beszereztük 

a megfelelő védőfelszereléseket (gu-

mikesztyűk, gyűjtődobozok, speciális 

felszedőpálcák) is – részletezte. 

Egyébként megfelelő óvatossággal bár-

ki felveheti a drogszemetet, amelyet 

egy jól zárható edénybe kell tenni. Nyíri 

Noémi, a Tiszta Jövőért Alapítvány 

szakmai vezetője rámutatott: attól sen-

ki sem kap el fertőzést, ha papírzseb-

kendővel vagy gumikesztyűben felsze-

di a fecskendőt. – A műanyag testénél 

kell megfogni, és egy befőttesüvegbe 

vagy műanyag dobozva zárni. Fontos, 

hogy senki se dobja be a háztartási 

hulladék közé. Az egyéb, drogszemét-

nek vélt anyagokkal (műanyag zacskó, 

gézlapok) ugyanezt kell tenni. Sokan az 

utcán eldobott műanyag kanalakat is  

a szerhasználathoz kötik, pedig az arra 

alkalmatlan, nem drogszemét – hangsú-

lyozta a szakember.        PR

Már szedik a drogszemetet 
Október elsején elkezdődött az önkormányzat drogszemétszedési 

akciója. A kerületi polgárőrök gyűjtik össze a közterületekről a ve-

szélyes hulladékot, munkájuk során folyamatosan tartják a kapcso-

latot a kerületben élőkkel. 

Közbiztonság

Heffenträger Zoltán rendőr had-

nagy személyében új drogpreven-

ciós tisztje van a zuglói rendőrka-

pitányságnak. A fiatal rendőrtiszt 

augusztus elején állt munkába, és 

már fel is vette a kapcsolatot a ke-

rületi oktatási intézményekkel.

A drogprevenciós tiszti munka nem új 

keletű dolog – tudtuk meg Váradi Attila 

rendőr alezredestől, zuglói rendőrkapi-

tánytól. A BRFK-nál már több éve kiala-

kították ezt a kapcsolattartó rendszert. 

A drogprevenciós tisztnek ugyanis az  

a legfőbb feladata, hogy elérhető legyen 

azon civilek számára, akiknek a drogok-

kal kapcsolatban bármilyen kérdésük 

van, esetleg segítségre lenne szükségük. 

A rendszer jól működik, de még ennél is 

jobban működhetne. Ezért is fontos, hogy 

Zuglóban egy fiatal, ambiciózus rendőr 

vállalta ezt a feladatot.

Heffenträger Zoltán július 1-jétől tagja  

a zuglói állománynak. Beosztása szerint  

a bűnügyi osztály bűnüldözési alosztá-

lyán dolgozik nyomozóként.

– A drogprevenciós munka önként vállalt 

feladat, melyre azért jelentkeztem, mert 

fontosnak éreztem, ha lehetőségem van 

rá, akkor segítsek másokon – mondta a fi-

atal rendőr. – A feladatom, hogy tartsam 

a kapcsolatot az iskolákkal, lehetőség sze-

rint előadásokat és szülői értekezleteket 

is tartsak, illetve hogy 24 órában elérhető 

legyek a bajba jutott emberek számára. 

Váradi Attila rendőrkapitány hozzátet-

te, ez a lehetőség csak akkor lesz haté-

kony, ha az érintettek, elsősorban az 

oktatási intézmények és a civil szerve-

zetek élnek vele. 

Heffenträger Zoltán rendőr hadnagy  

elérhetősége: 0670/5021512 vagy 

heffenträgerz@budapest. police.hu

Riersch Tamás

Tálcán kínált lehetőség

Európai díjat érhet  
a Szomszédom a rendőr! program

Az uniós tagállamok legjobb közösségi rendészeti programjai versengenek az Európai Bűn-

megelőzési Díjért (ECPA) decemberben elején Bécsben. A nemzetközi konferencián a ZKNP 

„Szomszédom a rendőr!” programja képviseli Magyarországot. 

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) Legjobb Gyakorlatok Konferenciáján mutatják be 

decemberben a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP)  Szomszédom a rendőr! elnevezésű 

programját, miután a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága úgy dön-

tött, hogy a zuglói kezdeményezést nevezi az Európai Bűnmegelőzési Díjért folyó versenybe. 

A ZKNP ügyvezetője a döntést követően elmondta, büszke arra, hogy ezen a rangos nemzetközi 

pályázaton képviselhetik Magyarországot. – A programnak köszönhetően hatékonyabban dol-

goznak a körzeti megbízottak, szorosabbá vált az együttműködés a szakmai szervezetek között, 

és javult azok megítélése is – értékelt Kovács-Csincsák László. A ZKNP ügyvezetője egyúttal 

megköszönte a zuglói önkormányzat vezetésének, a képviselő-testületnek és a kerületi rendőr-

kapitányságnak is, hogy támogatták a kezdeményezést. 

–  A 2015-ben indított Szomszédom a rendőr! program eddig is számos eredményt és sikert 

ért el, a mostani elismeréshez is szívből gratulálok a ZKNP-nek – fogalmazott Karácsony Ger-

gely zuglói polgármester. Mint mondta, ez a program is hozzájárult ahhoz, hogy Zuglóban kiváló 

együttműködés jöjjön létre a ZKNP, a kerületi rendőrkapitányság, valamint a helyi rendészet és 

polgárőrség között. – Ez a jó munkakapcsolat valamennyi zuglói érdekét és a kerület biztonságát 

szolgálja – hangsúlyozta Karácsony Gergely.                     ZKNP/ZL

A zuglóiak az alábbi elérhetőségeken jelezhetik, ha közterületen drogszemetet találtak:

• Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület: drogszemet@zuglo.hu

• Sokacz Anikó, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke: 70/ 4360-776
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A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2015-

ben indította útjára a RE-AKCIÓ nevű or-

szágos iskolai bűnmegelőzési programját 

– tudtuk meg Topa Zoltán rendőr őrnagy-

tól, a program koordinátorától. – Azóta 

már 26 bemutatót tartottunk, az ország 

számos városában jártunk, és néhány-

szor megfordultunk Budapesten is.

Topa Zoltán elmondta, hogy azért esett  

a választásuk a zuglói iskolára, mert ott 

több korosztályt (alsós, felsős és gimn-

azista diákot is) meg tudnak egyszerre 

szólítani.

A Budapesti Polgárőr Szövetség és vele 

együttműködve a Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület a program 

eddigi valamennyi állomásán résztvevő 

volt – tette hozzá Kardos Pál, a zuglói és 

a fővárosi polgárőrök elnöke. – Érthető, 

hogy szerettük volna ezt a programot 

Zuglóba is elhozni. Az Álmos az egyik 

legfontosabb kerületi partnerünk,  

a tantestületben több polgárőr kollé-

gánk van, és az iskola diákjaiból is több 

ifjú polgárőr került már ki. Ezért esett  

a választásunk a rákosfalvi intézmény-

re, amely már korábban is több alka-

lommal jó házigazdája volt az ilyen tí-

pusú rendezvényeknek.

Nos, ezért lehetett, hogy a környékbeli 

lakókat nem zavarta az iskolaudvarról 

kiszűrődő szokatlan zaj. Sőt, inkább 

kíváncsian figyelték az erkélyekről és 

az ablakokból a történéseket, melyek-

ből bőven akadt, hisz a nagyszabású 

bemutató számos látványos elemet, 

többek között fegyelmezési bemutatót, 

túszdrámát, baleseti szimulációt, égő 

autó eloltását és számos más izgalmas 

(filmszerű) programot tartalmazott.

– A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácson és 

a polgárőrökön kívül számos partner-

szervezet képviselője, a BRFK közrend-

védelmi főosztálya, a Készenléti Rend-

őrség, a Büntetésvégrehajtás, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem tonfaszakosztá-

lya, a Magyar Vöröskereszt, a Than Ká-

roly Ökoiskola diákjai, a bűnügyi tech-

nikai osztály munkatársai, tehát közel  

hatvan ember vesz részt benne – mond-

ta Topa Zoltán. – A célunk, hogy élet-

hű helyzeteken keresztül mutassuk  

meg a diákoknak a rossz 

döntések eredményét és 

következményeit.

Riersch Tamás

Robbanás az iskolaudvaron
Szirénázástól, durrogástól, robbanástól és kiabálástól volt hangos 

szeptember 20-án a Füredi úti lakótelep egy része. A zajok, mint kide-

rült, az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola udvaráról eredtek. 

A közeli lakók azonban kevésbé csodálkoztak a rendhagyó hango-

kon, a rákosfalvi iskolában ugyanis nem ez volt az első eset, amikor 

ilyen „hangos” programot rendeztek.

Közbiztonság

Próbálja ki most!
GOLD motorvédelem SILVER áron

Vásároljon GOLD dízel üzemanyagot SILVER áron 
2018. december 2-ig minden szombaton és vasárnap

a Gvadányi utcai AVIA kútnál!

Tisztább motor
nagyobb teljesítmény
már az első tankolástól

X. ker. Kerepesi út 89.
Nyitva minden nap:
06-20 h

XIV. ker. Gvadányi utca 67.
Nyitva minden nap:

06-20 h

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatá-
nak szociális rendelete alapján az alábbi feltételek fenn-
állása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapok-
ban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési 
szezonban történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) 
rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének ötszörösét, azaz a 142 500 Ft-ot nem ha-
ladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási 
támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:

kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról 
(nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a 
támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon 
kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.hu honlap-
ról is. A 2018. szeptember 1. és október 31. közötti 
időszakban benyújtott kérelmek esetén a jogosult-
ság 2018. november 1-je és 2019. március 15-e kö-
zötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támo-
gatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap 
első napjától állapítható meg. 

A kérelmeket személyesen Budapest XIV. kerület Bács-
kai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve postai 
úton lehet benyújtani.   

Dr. Tarjányi Tamás  
                                                               aljegyző

FELHÍVÁS

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 
2017-es évhez hasonlóan idén is várja az Önök emlék-
tábla állításra vonatkozó javaslatait. 

A beérkező javaslatok összegyűjtése után a Képvi-
selő-testület egy munkacsoport bevonásával a 2019. 
januári ülésén dönt a 2019-ben megvalósítandó emlék-
táblákról. 

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

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

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

Angol, orosz korrepetálás, tanítás. Egyénre szabott, cél-
irányos, eredményes. Tel: 06-20-2819-317

Zseniképzés indul 4-6 és 6-10 éveseknek Zuglóban. 
Angol nyelvből eredeti angol tanárnővel játékos-zenés 
formában, informatikai és művészeti képzés. Érdeklődni: 
06-1-252-0470

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szak-
szerű kezelése. 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

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

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági 
adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest 
kerületeibe. Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel. Első vevőként legmagasabb árat fizetek. Tel.: 06-20-
597-8280

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bútoro-
kat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik órákat, 
stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legmagasabb áron. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: IX. kerület, Ráday utca. 6. Tel: 06-
20-280-0151, email: herendi77@gmail.com

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

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

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 szerződést 
kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, bevásárlást, ta-
karítást, főzést, ételszállítást, orvoshoz vitelt. Autóval ren-
delkezem! Telefon: 06-20-932-0983.

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár, főzést, 
takarítást, ház-, lakás-karbantartást, egyedi igények sze-
rint is vállal, idős Hölggyel vagy Úrral eltartási vagy életjá-
radéki szerződést kötne. T.: +36-30/171-77-33

Szeretné anyagi biztonságban élni nyugdíjas éveit? Kös-
sön velem életjáradéki szerződést, és az egyszeri, nagyobb 
összeg mellett, akár havi 150 ezer forintos életjáradék ösz-
szeget is fizetek Önnek úgy, hogy Ön lakása kizárólagos 
használója és haszonélvezője marad. Érd.: 20/614-2808, 
Dr. Balázsi Bence.

Friss, ezévben kiugróan finom egri szőlőmust pénte-
ken és szombaton a Bosnyák téri (őstermelői bejáratnál), 
szombaton a Sashalmi piacon (középen). Kolterék

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villany-
szerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, hatá-
ridőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-
961-6153

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, mi 
elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-, 
villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. Kony-
hák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, karnisok, 
bútorok szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876 

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

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

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

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

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni pár-
ját! 20/272-1461 komolyangondolom.hu

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Oktatás

Régiség

Ingatlan

Egyéb
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üve-

gezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 
06-20-9777-150

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, 
kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díj-
talan kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-
734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 
Tel: 06-70-550-0269

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakil-
lesztést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, mázo-
lást, pántok, zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 251-
9483, 06-20-381-6703 

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

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

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS  
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény  

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel. Igény szerint kartondobo-

zok. 10%-os hétvégi kedvezmény. 
Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

INGATLAN ELADÁSÁHOZ SZÜKSÉGE 
lehet rám. Ingyenes konzultáció. 

Molnár Zsolt, tel: 06-70-948-74-10.

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 

gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 
duguláselhárítás azonnal. Minden ami  

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

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873,  

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

FELHÍVÁS REZSICSÖKKENTÉSBEN NEM RÉSZESÜLTEK SZÁMÁRA

A kormány az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával döntött arról, hogy azok 
is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, akik nem vezetékes 
gázzal vagy távfűtéssel fűtik a lakásukat.

Tájékoztatjuk ezért azokat a kerületi lakosokat, akik nem rendelkeznek gáz- 
vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel, hogy legkésőbb 2018. október 15. 

napjáig a támogatásra vonatkozó igénybejelentésüket a Zuglói Polgármesteri 
Hivatalhoz nyújtsák be.

Az összesített igényeket a hivatal továbbítja a Belügyminisztérium felé.

Annak, aki az igénybejelentést megteszi, a kormányhatározat alapján nyilatkozat-
ban tudomásul kell vennie, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben részesült-e.

A támogatás érdekében a hozzájárulást is tartalmazó igénybejelentést szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján a Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán (Bácskai u. 53.) tehetik meg az előkészített formanyomtatványon, amely 
letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

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

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

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

már két évvel a 2020-as tokiói olimpia 

előtt kvalifikációs világbajnokságot 

rendeznek. Ezen a monstre, kéthetes 

rendezvényen a dél-koreai Csangvon-

ban hét versenyszámban is lőállásba 

álltam, melyből négy számban, a két 

ötvenméteres, a tízméteres és a 300 mé-

teres, három testhelyzetes lövészetben 

is sokat vártam magamtól.

Az UTE klasszisa a 10 méteres légpuská-

ban és az 50 méteres szabadpuskában 

(mindkettő olimpiai szám) világrang-

lista-vezetőként érkezett Dél-Koreába.  

Ám egyik számban sem sikerült a dön-

tőbe jutnia.

– Mindkettőben csak tizedeken múlott 

a döntőbe jutás. Még azt sem mondha-

tom, hogy rosszul lőttem volna, inkább 

csak nem elég jól. De ez is a sportág sa-

játosságai közé tartozik. Nem mindig az 

nyer, aki korábban a legpontosabban 

célzott. Mindenesetre az utolsó számra, 

a három testhelyzetes, 300 méteres lö-

vészetre (ez nem olimpiai szám) alapo-

san felszívtam magamat. Ennek pedig 

egy ezüstérem lett az eredménye.

Az érem nemcsak a teljes magyar fel-

nőttválogatott egyetlen érme volt,  

de István pályafutásában is az első fel-

nőttvébéérmet jelentette.

– A kvóta most még nem jött össze,  

de nincs gond, mert Csangvonban szá-

monként mindössze négy-négy kvóta 

kelt el. Ennél pedig jóval többen lőnek 

majd Tokióban. A jövő év a kvótaszer-

zésről fog szólni. Februárban, Indiában 

kezdődnek a világkupaversenyek, mely-

ből négy lesz, és mindegyikről 2-2 ver-

senyző szerez majd kvótát. Az Európa 

Játékokról további egy, az Európa-baj-

nokságról pedig ismét kettő versenyző 

kvalifikálja magát, illetve a világrang-

listáról is ki lehet jutni Tokióba, így bő-

ven lesz még esélyem a kvótaszerzésre.

Péni István ennek ellenére tagja az 

októberi ifjúsági olimpiára utazó ma-

gyar csapatnak. Persze 21 évesen 

már nem szerepelhet a 14–17 éve-

sek seregszemléjén, de a Nemzetközi 

Olimpiai Bizottság felkérésére nagy-

követként népszerűsítenie kell majd 

az ötkarikás eszmét a játékok alatt.

– Ez egy nagyon megtisztelő feladat, 

melynek próbálok majd meg is felelni. 

Egyrészt mentorálnom kell a magyar ver-

senyzőket, másrészt protokolláris felada-

taim is lesznek. Én is faluban fogok lak-

ni a többiekkel, ami remélhetőleg újabb 

motivációt jelent számomra Tokió előtt.

Péni István négy éve, a kínai Nan-

king-ban rendezett második ifjúsági 

olimpián egyéniben egy bronzérmet, 

vegyes párosban pedig egy egyiptomi 

sportlövő lánnyal olimpiai bajnok lett.

Riersch Tamás

Kvóta nélkül az olimpiára
Nem sikerült az olimpiai kvótaszerzés Péni István sportlövő számá-

ra, a zuglói sportoló ennek ellenére mégis tagja lesz az októberi, 

Buenos Airesben rendezendő harmadik ifjúsági olimpiára utazó ma-

gyar csapatnak.
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