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Zugló lakhatásról szóló pályázata győ-

zött, és így 1,5 milliárd forintos támo-

gatásban részesül az Európai Bizottság 

Urban Innovative Actions (UIA) prog-

ramjából. A kerület ebből egy 25 lakásos, 

szociális alapú bérházat építtet a Gizella 

út 14–16. szám alatti önkormányzati tu-

lajdonú telekre. A többszintes lakóház 

megközelítőleg 100, különböző életkorú, 

társadalmi és családi helyzetű XIV. ke-

rületi lakosnak nyújt majd megfizethe-

tő, fenntartható lakhatási lehetőséget. 

Olyan lakóközösség kialakítása a cél, 

amely a befogadáson alapul, és önszer-

veződő módon az egészséges és fenn-

tartható életmódot támogatja – mondta 

lapunknak Szabó Rebeka alpolgármes-

ter. A ház körüli városi kertben az eső-

víz hasznosításával, komposztálással,  

illetve a biohulladék újrahasznosításá-

val egy körkörös gazdaságot alakíthat-

nak majd ki a lakók. Maga az épület is 

energiahatékony és okos informatikai 

megoldásokkal, előre gyártott elemek-

ből, alacsony építési költséggel készül.  

A lakóház által nő a zuglói önkormány-

zati bérlakásállomány, amelynek bővíté-

sére óriási igény van, és csökken a laká-

sokra várók listája a kerületben. A bérlők 

kiválasztásának rendszerét − a program 

feltételeinek megfelelően − jövőre kezdi 

el kidolgozni az önkormányzat.      3. oldal

Nem nézek tükörbe, így nem látom  

a koromat − mondja lapunknak az öt-

szörös aranyérmes olimpiai tornász 

Keleti Ágnes, aki 97 évével rangidős-

nek számít az ötkarikás bajnokok kö-

zött. A zuglói Budapesti Postás, ma  

a Postás SE sportolója évtizedeken ke-

resztül Izraelben élt, ahonnan néhány 

éve települt végleg haza.        6. oldal

Átadták a BVSC-Zugló Szőnyi úti sport-

telepén azt az új kézilabdacsarnokot, 

amely 240 millió forint taotámoga-

tásból, valamint a korábbi Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium segítségével 

valósult meg. Az 1300 négyzetméter 

alapterületű épületet hivatalosan ok-

tóber 5-én vehették birtokba a zuglói

klub kézilabdázói.              15. oldal

Lapok

Négy utcát érintő teljes fasor-rekonst-

rukció és faápolási munka kezdődött  

a kerületben a hónap elején.     5. oldal

Szociális bérház épül uniós támogatással

Keleti Ágnes Új sportcsarnok

Megújuló fasorok
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Egy nyelvet beszélő 
nemzetiségek

Több, nemzetiségeket érintő témát is megvitattak 

a nemzetiségi kerekasztal résztvevői október 8-án. 

A hétfői rendezvényen a tizenegy zuglói nemze-

tiségi önkormányzatból kilenc képviseltette magát, 

köztük Abházi József is, a Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat közelmúltban megválasztott új elnöke.

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok  

a kerekasztal-beszélgetésen azt emelte ki, hogy 

hamarosan sor kerül a jövő évi költségvetés 

vitájára, és jó lenne, ha abban a nemzetiségi 

önkormányzatok neve mellett az eddigieknél 

nagyobb támogatás szerepelne. – Az egy éve 

átadott Nemzetiségek Háza alagsori felújítását 

szeretnénk minél előbb elkezdeni, illetve idén, 

december közepén a nemzetiségek napját is 

szeretnénk majd megtartani – tette hozzá.

Szóba került továbbá, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatok is igényelnének kedvezmé-

nyes parkolókártyákat, illetve hogy a Nem-

zetiségek Házának előkertjét még ezen az 

őszön közös erővel rendbe tennék. Sokacz 

Anikó nemzetiségi tanácsnok és Hajdu Flórián 

alpolgármester pedig ígéretet tett arra, hogy  

a költségvetés tárgyalásakor képviselik majd 

a zuglói nemzetiségek érdekeit. 
potos

Hálózati Együttműködés a Zuglói 

Gyermekekért (HEGY) címen prog-

ramot hirdetett meg a Zuglói Köz-

biztonsági Nonprofit Kft melyre  

a gyermekellátásban és gyermekvé-

delemben érintett összes szervezet 

képviselőjét meghívták.

– A mai programunk nem előzmény 

nélküli – tudtuk meg Adler Katalintól, 

a ZKNP prevenciós koordinátorától –, 

korábban már tettünk rá kísérleteket, 

hogy a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

foglalkozó szervezeteket összehozzuk.  

A tapasztalatunk az volt ugyanis, hogy  

a területen dolgozók nem vagy nem ala-

posan ismerik egymás tevékenységeit, 

hatásköreit és lehetőségeit.

A szakember által említett előkészítő 

programok után az első HEGY-rendez-

vényt október 4-én tartották a Zuglói 

Civil Házban. Az eseményre több mint 

harminc szervezetet hívtak meg, melyek 

többsége élt is a lehetőséggel.

– A statisztikák azt mutatják, hogy ma 

Magyarországon minden harmadik gye-

rek szegénységben, kirekesztettségben él 

– mondta Szabó Rebeka alpolgármester, 

aki a zuglói önkormányzatot képviselte 

a HEGY-en. – Ugyanakkor a gyermekvé-

delem sincs abban a helyzetben, amely 

megilletné. A szakemberek alulfizetet-

tek, a szakmának nincs presztízse. Úgy 

vélem, az ilyen szakmai együttműködé-

sek némileg ezt is ellensúlyozni tudják.

Szabó Rebeka alpolgármester hangsú-

lyozta, hogy a zuglói önkormányzat min-

dig kiemelten kezelte a gyermekvédel-

met, emiatt is működtette már 2015 óta 

a Gyermekjóléti Kerekasztalt, mely prog-

ram szintén arra törekedett, hogy egy 

asztalhoz ültesse a területen dolgozókat.

A rendezvényen a családokkal való,  

illetve az intézmények közötti együtt-

működések lehetőségeit vizsgálták meg. 

Munkacsoportokat alakítottak, melyek 

tagjai a tervek szerint az elkövetkezen-

dő időszakban összehangolják tevé-

kenységüket, a szervezők pedig az éven-

te megtartandó HEGY-rendezvényeken 

szeretnék a tapasztalatokat és eredmé-

nyeket megvitatni.

Riersch Tamás

Első alkalommal tanácskoztak  

a Duna-régióban megvalósuló öko-

turizmus tervezését elősegítő, Zug-

ló vezette nemzetközi konzorcium 

tagjai október 3-án.

A Budapesti Corvinus Egyetemen megren-

dezett konferencián a megjelent partne-

reket Szabó Rebeka zuglói alpolgármester 

köszöntötte, aki elmondta, a kerületnek 

az az érdeke, hogy fejlődjön a régióban 

a kerékpáros ökoturizmus, mert így job-

ban megőrizhető a városrész természeti 

és kulturális öröksége. Ezért is törekszik 

a kerület a kerékpáros infrastruktúra ja-

vítására és a kerékpározás népszerűsíté-

sére. Az alpolgármester kiemelte: a kon-

ferencia résztvevői egyebek mellett azt 

vizsgálják meg, hogy a Duna menti orszá-

gokban milyen módszerekkel bővíthető 

az ökoturizmus, illetve a megvalósításhoz 

milyen infrastruktúra szükséges.

Kozák Balázs, Zugló önkormányzatának 

külső szakértője a rendezvényen arról 

beszélt, a természeti értékek védelme 

megköveteli, hogy a bicikliutak a kerék-

páros turisztikai stratégia ismeretében 

épüljenek meg. A szakértő kifejtette,  

a Rákos-patak mentén egy kerékpárút 

épül a jövőben, erre vonatkozóan Zugló 

a Corvinus Egyetemmel közösen ökotu-

risztikai stratégiát dolgoz ki. Kozák Balázs 

azt is elmondta, hogy várhatóan olyan új 

EuroVelo-kerékpárútvonalak jöhetnek 

létre, amelyek egyike érintheti a Rákos- 

patak völgyét is, a Gödöllőig vezető bicik-

liút mentén pedig egy okos kerékpáros  

pihenőhely épülhet Zuglóban.

Révész Máriusz, a kerékpározás és az 

aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és nép-

szerűsítéséért felelős kormánybiztos  

a konferencián hangsúlyozta, a kormány 

támogatja a hazai kerékpárút-fejlesztést. 

Ha a Rákos-patak menti bicikli út meg-

valósul, és csatlakozik a gerincvonalhoz, 

több turista érkezhet a régióba. A kor-

mánybiztos azt is megemlítette, hogy el-

készült a kerékpárosok védelmét szolgáló 

KRESZ-módosító javaslatcsomag, amelyet 

jövőre fogadhatnak el.

Zugló önkormányzata sikeresen pályá-

zott az Európai Uniónál, így egy nem-

zetközi konzorcium vezetőjeként vehet 

részt az EcoVeloTours – A hatékony öko-

turizmus-tervezés elősegítése az Euro-

Velo-kerékpárút-hálózatban a Duna-ré-

gióban című projektben.                         PD

Gyermekvédelmi program

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

Aktuális   Aktuális   

Módosulhat a szolgáltatástervezési koncepció
A szolgáltatástervezési koncepció volt a fő témája a szociális kerekasztal október 
4-i ülésének. A tervezetről az októberi testületi ülésen tárgyalnak a képviselők. 

A szolgáltatástervezési koncepciót kétévente kell felülvizsgálni, szükség esetén bő-
víteni, módosítani. A tervezet tartalmát Bondorné Gyurcsi Mária, a szociális osztály 
vezetője ismertette, aki elmondta, a kerületi helyzetkép (például demográfiai adatok, 
egészségügyi állapot, foglalkoztatottság) befolyásolja a szolgáltatások alakulását,  
a segítségnyújtás módját. A beszélgetésen kiemelten foglalkoztak a demenciá-
val küzdő idősek helyzetével: elhangzott, a betegek környezetében élők helyzetét 
nagyban nehezíti, hogy az érintettek gyakran nem akarják elfogadni a segítséget. 

A megbeszélésen Szabó Rebeka alpolgármester arra kérte a jelenlévőket, hogy 
tegyenek javaslatokat a koncepció tökéletesítésére, így a tervezetbe került a fogya-
tékos fiatalok lakhatásának támogatása, és szóba került a szenvedélybetegek nap-
pali ellátásának biztosítása is. A programon részt vett mások mellett Hevér László 
György és Sokacz Anikó önkormányzati képviselő is.                                    PR

Tervek a kerékpáros ökoturizmusról
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Az Európai Bizottság Urban Innovative 

Actions elnevezésű projektjének ten-

derfelhívása tavaly decemberben jelent 

meg négy témakörben. 

– Mi a lakhatás tárgyában nyújtottuk 

be a pályázatunkat – tájékoztatott Sza-

bó Rebeka alpolgármester, hozzátéve:  

a beadott tenderanyagot az önkor-

mányzat elismert társadalmi, mérnöki 

és környezetvédelmi szakértelemmel 

rendelkező partnerek bevonásával ké-

szítette el.  A sikeres pályázattal a kerü-

let a partnereivel közösen az E-Co Hou-

sing elnevezésű program keretében 

több mint 4,5 millió eurós (1,5 milliárd 

forint – a szerk.) támogatást nyert el,  

20 százalékos önrész vállalása mellett. 

– A támogatásból egy innovatív megol-

dásokat tartalmazó, 25 lakásos önkor-

mányzati bérházat építünk a Gizella 

út 14–16. szám alatti kerületi tulajdonú 

telken – magyarázta az alpolgármes-

ter, megjegyezve: a különböző méretű, 

alacsony fenntartási költségű lakáso-

kat magában foglaló ház többszintes 

lesz, és előre gyártott elemekből készül.  

Az építkezés során külön gondot fordí-

tanak a munkavégzés környezetre gya-

korolt hatásainak minimalizálására. 

Szabó Rebeka azt is elmondta, hogy 

az Európai Unió csupán lakóház építé-

séhez nem ad segítséget, ilyen irányú 

támogatást csak nagyon komplex és 

kimagaslóan innovatív megoldásokat 

tartalmazó pályázattal lehet elnyer-

ni. Éppen ezért az újrahasznosított 

anyagok alkalmazásán, az energia-

hatékonyságon és a ház városi kert-

jének környezettudatos kialakításán 

túl a projekt részét képezi a lakók ki-

választási rendszerének a kidolgozá-

sa, továbbá a társadalmilag sokszínű 

lakócsoport „házon belüli” kommu-

nikációjának és a személyre szabott 

szolgáltatások modellértékű rendsze-

rének a kialakítása is.

– A kerület bérlakásgondjait enyhítő 

projekt 2019 első negyedévében in-

dul, és a megvalósítására három év áll  

a rendelkezésünkre – fejtette ki az al-

polgármester. – Az első évben az épület 

tervezése, az engedélyek megszerzése és 

a közbeszerzés lebonyolítása történik. 

Ezzel párhuzamosan folyik majd a lakó-

közösség-építés alapjainak, illetve a bér-

lőkiválasztás és -képzés módszerének  

a kidolgozása. A második évben épül fel 

a ház, a harmadikban pedig beköltöznek 

a lakók, és a projektben részt vevő part-

nerek segítik őket az épület megfelelő 

használatában és a lakóközösség kiala-

kításában – tette hozzá Szabó Rebeka 

alpolgármester.             

Papp Dezső

„Nagy örömmel jelentem be, hogy Zugló önkormányzata megnyerte azt a pályázatot, amelyet az Európai Unió innovatív városfejlesztések prog-

ramjára nyújtottunk be” – adta közre Zugló Facebook-oldalán brüsszeli videóüzenetében Szabó Rebeka alpolgármester október 10-én. A másfél 

milliárd forintos támogatásból Zugló újszerű megoldások alkalmazásával 25 önkormányzati tulajdonú bérlakást építhet.

Bérlakásépítés másfél milliárdos uniós támogatással 

Magyarországról csak Zugló pályázott sikerrel

Laduverné Andrasek Rita, a polgármesteri hivatal pályázati csoportjának vezetője el-

mondta: az Európai Bizottság 2014-ben Urban Innovative Actions néven egy kísérleti 

projektet indított azzal a céllal, hogy pályázati úton elnyerhető erőforrásokat kínáljon az 

50 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú európai városoknak újszerű, innovatív megoldások 

kipróbálására. Zugló önkormányzata partnerségvezetőként nyújtotta be a pályázatát.  

A nyolc partner között megtalálhatók a koordinációért, a tapasztalatok gyűjtésért, a kom-

munikációért, a minőségbiztosításért, illetve a különböző tervek elkészítéséért felelős 

szervezetek, továbbá a lakóközösség-építés és a fenntartható életstílus alapjait kidolgozó 

csoportok, valamint az épület monitoring- és karbantartási rendszerét kialakító részleg.  

A csoportvezető arról is tájékoztatott, hogy az uniós projektre 184 európai város nyúj-

tott be pályázatot, közülük 22-en nyertek. Magyarországról négy település pályázott, 

de csak Zugló volt sikeres.
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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
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A fasorok fáit független kertészeti szak-

értők egyenként vizsgálták meg, s meg-

állapították az elvégzendő faápolási, fa-

kivágási és -pótlási munkákat, amelyek 

az ápolással, gallyazással, kivágással 

kezdődnek, s a fagyok beálltáig gödörá-

sással, ültetéssel folytatódnak. A négy 

utcában összesen 181 idős, balesetve-

szélyes, beteg fát vágnak ki, és 307-et ül-

tetnek (a korábbi években tönkrement, 

kipusztult növényeket is pótolják). Me-

gyeri Szabolcs kertészmérnök elmond-

ta, a klímaváltozás mellett több károsí-

tó tényező is éri a fákat. – Az autók és  

a zöldfelület harca folyik a kerület-

ben. Sokan szabálytalanul parkolnak 

a fák között, 

ami több 

problémát 

is okoz.  

Az egyik, hogy az autók betömörítik  

a talajt, amelyen elfolyik az esővíz, így 

az nem jut el a fák tövéig, ettől pedig 

azok kiszáradnak. A másik, hogy óha-

tatlanul is nekimennek a fáknak, ame-

lyeknek megsebesül a törzse, elindul 

egy gombásodási folyamat, megkezdő-

dik a pusztulás – magyarázta a kertész-

mérnök, hozzátéve: az sem tesz jót, ha  

a kutyák lepisilik a növényeket. 

A kivágott fákat az utcaképbe illő cse-

metékkel pótolják, amelyek törzsének 

körmérete egy méter magasságban 12-

14 centiméter. A fennmaradás kulcsa 

az öntözés és a tápanyagpótlás, éppen 

ezért a szakemberek egy köbméteres 

gödörbe, komposzttal dúsított földbe 

ültetik a földlabdás egyedeket. A megfia-

talított, megszépült fasorok fenntartásá-

ban Megyeri Szabolcs partnerséget kér 

a zuglóiaktól. A kiszáradást elkerülendő 

azt kéri, ha valaki azt látja, hogy nem 

öntözik megfelelő-

en a fákat, akkor 

vigyen ki rá egy vödör vizet, ugyanakkor 

jelezze neki a problémát. 

Az őszi fasorfelújítási munkák keretein 

belül a Kerékgyártó utcában 79, a Cinko-

tai úton 28, a Telepes utcában 11, a Szug-

ló utcában pedig 63 elöregedett, száraz, 

beteg, balesetveszélyes fa kivágása vált 

szükségessé. A tervek s z e r i n t  

a Kerékgyártó utcában 172, a Cinkotai 

úton 49, a Telepes utcában 23, a Szugló 

utcában 63 fát telepítenek. A fasorok 

felújítását, a zuglói zöldterületek, vala-

mint a fasorok fenntartási munkálatait 

az önkormányzat által megbízott vállal-

kozók, szakemberek végzik, kivéve a Te-

lepes és a Szugló utcában. Ott a Tízezer 

fát Budapestre faültetési program ke-

retében a főváros végzi a feladatot. Dé-

kány Szilveszter, a Főkert Nonprofit Zrt. 

kommunikációs és PR-csoportvezetője 

arról tájékoztatott, hogy az említett két 

utcán felül a Nagy Lajos király útján 66, 

a Csömöri úton 29 facsemetét ültetnek, 

továbbá az előkészítési munkálatokat, 

valamint a fák hároméves fenntartását 

és garanciáját is vállalják.  

Megyeri Szabolcs mind a négy, a fasorfel-

újítási munkálatokban érintett utcában 

lakossági fórumot tart. Az elsőt október 

11-én a Kerékgyártó utcában szervezték, 

amelyen részt vett mások mellett Pécsi Di-

ána, a körzet önkormányzati képviselője 

és Sógor László, a környezetvédelmi bi-

zottság elnöke. A programon egyebek mel-

lett arról is beszéltek, hogy az utcafronton 

lévő fák közé ültetett cserjével, virágokkal 

is meg lehet akadályozni, hogy az embe-

rek parkolónak használják a területet. 

A Telepes utcában október 21-én  

15 órától, a Cinkotai úton ugyanaznap  

17 órától, a Szugló utcában pedig a faki-

vágási engedélyek megérkezése után lesz 

tájékoztató. Ha valakinek kérdése van  

a fasorfelújítási munkákkal kapcsolat-

ban, az hívja a kertész-

mérnököt a +3630-965-

04-95-ös telefonszámon.          

Potos Rita 

Októberben elkezdődött a négy utcát érintő teljes fasor-rekonstrukció és a faápolási munka. Az őszi felújítás, faültetés a Kerékgyártó utcát, a Cinkotai 

utat, a Telepes utcát, valamint a Szugló utca Róna utca és Szuglói körvasút sor közötti szakaszát érinti.

Több fasor is megújul Zuglóban 

Novemberben szavazhatnak a tö-

rökőriek arról, hogy milyen, a helyi 

fenntartható közlekedést segítő mi-

niprojektek valósuljanak meg a ke-

rületrészben. A fejlesztések forrását 

a nemzetközi SUNRISE projektben 

biztosított 20 millió forint adja majd. 

Közel egyéves előkészítés után körvona-

lazódnak azok a fejlesztések, amelyekkel 

javulhat a Róna utca–Thököly út–Mexi-

kói út–-Kerepesi út által határolt terület  

közlekedése. 

A helyi lakókkal közös ötletgyűjtési szakasz 

során online és nyomtatott térképeken, kér-

dőíveken és közösségi tervezési esemé-

nyeken több mint 700 panasz, észrevétel, 

javaslat érkezett a lakosság részéről Törökőr 

közlekedésével kapcsolatban. 

A megfogalmazott és a SUNRISE projekthez 

is illeszkedő igények közt szerepelt például 

a lakóövezeti részek forgalomcsillapítása, 

a gyalogosok, kisgyerekek védelme, az Új-

vidék teret kettészelő veszélyes útszakasz 

biztonságossá tétele, a Pillangó park út-

jainak forgalomcsillapítása, a vakok, kere-

kesszékkel vagy babakocsival közlekedők 

számára akadálymentes kereszteződések 

kialakítása, valamint sok-sok kerékpár- és 

rollertároló. 

A megfogalmazott elképzelések megvalósí-

tásáról pedig még idén, szavazással dönt-

hetnek a törökőri lakók és közlekedők, ezért 

érdemes figyelni a mizuglonk.hu weboldal 

híreit és a postaládát is! 

A szavazásig pedig részletesebben ismer-

kedhetnek az aktuális projektkoncepciókkal a  

http://mizuglonk.hu/sunrise/projektek/ 

link alatt. 

Törökőri fejlesztések: a döntés a helyiek kezében



6 2018. október 18.    Zuglói Lapok

– Csókolom, Ági néni! Hogy tetszik 

lenni?

– Milyennek kellene lennem? Persze 

hogy jól vagyok, élvezem az életet,  

a szép időt, a szép tájakat és a sok zöldet. 

– Jó ezt látni, de az igazság az, hogy az ön 

kortársai inkább panaszkodni szoktak.

– Egyszerű a trükköm, nem nézek tükör-

be, így nem látom a koromat. Így meg 

akár azt is gondolhatom, hogy ifjú vagyok. 

Egyébként elárulok önnek egy titkot, nem 

a kor számít, hanem az, hogy valaki ho-

gyan érzi magát. És hogy időskorában is 

jól érezhesse, abban nagyon sokat segíthet 

a sportolás. Én még ma is, ha tehetem, ak-

kor mozgok. Itthon mindennap tornázok 

egy kicsit, majd sokat sétálok, nagyon sze-

retek ám gyalogolni, és megpróbálok mi-

nél többet mozogni, sőt, ha időm engedi, 

akkor uszodába is elmegyek, mert úszni is 

nagyon szeretek. Fiatalkoromban is sokat 

sportoltam, imádtam síelni, úszni és evez-

ni is, gyakran megcsináltam, hogy a csó-

nakból beugrottam a Dunába, és úsztam  

a hajó mellett. Ha lehet ezt mondani, ak-

kor ez lehet a hosszú élet titka.

– Ezt demonstrálva Ági néni felpat-

tant a díványról, majd cipőjét lerúg-

va egy állóspárgát mutatott be.

– A fekvőspárga is menne, de félek, 

meghúznám magamat.

– Elképesztő ez a hajlékonyság, de 

még elképesztőbb az a vidámság, 

amely csak úgy sugárzik önből.

– Az életet csak vidáman szabad élni! És 

mindent ki kell élvezni az utolsó csöppig. 

– Pedig önnek nagyon kemény élete volt.

– Na és! A rosszat el kell felejteni, és csak 

a szépre szabad emlékezni. Én mindig 

minden helyzetben megtaláltam azokat 

a jó dolgokat, melyekbe aztán kapasz-

kodni tudtam. Így voltam ezzel a háború 

alatt, amikor zsidó származásom miatt 

üldöztek, vagy 56-ban, amikor majdnem 

meglőttek az olimpia előtt. De ilyen ka-

paszkodó volt a Syndney-ben élő nővé-

rem és a sok magyar szurkoló jelenléte 

a melbourne-i olimpián, ahol ez akkora 

pluszerőt adott, hogy részleges Achil-

les-ín-szakadással is négyszeres olimpiai 

bajnok tudtam lenni.

– A pályafutásából öt évet Zuglóban,  

a Budapesti Postás színeiben töltött 

el. Emlékszik azokra az évekre?

– Ha túl sokra már nem is emlékszem, 

annyira azért igen, hogy a 48-as londo-

ni olimpián a klub versenyzőjeként vet-

tem részt, de egy szalagszakadás miatt 

kimaradtam az ezüstérmes csapatból. 

De szintén a Postás tornászaként ve-

hettem részt a nagy sikerű budapesti 

főiskolás-világbajnokságon (1949-ben), 

melyen hat érmet, köztük négy ara-

nyat sikerült nyernem. A klubot végül 

azért kellett elhagynom, mert felvettek 

a Testnevelési Főiskolára (ma egyetem), 

és onnantól kezdve a TF színeiben foly-

tattam a pályafutásomat.

– Megismerik önt az emberek?

– Nézze, el kell mondanom, hogy sosem 

szerettem a rivaldafényt. A sportot sem 

azért űztem, hogy ünnepeljenek engem, 

hanem azért, mert a torna révén renge-

teget utazhattam, azt pedig mindig is 

nagyon szerettem. Én a munkában és  

a sportban hittem, és lám, itt az élő pél-

da, hogy a sport képes meghosszabbíta-

ni az ember életét.                

Riersch Tamás

Élvezi az életet a rangidős olimpiai bajnok
Az ötszörös ötkarikás aranyérmes tornásznő, a 97 esztendős Keleti Ágnes már nemcsak itthon, hanem az 

egész világon rangidősnek számít az olimpiai bajnokok között. Ági néni évtizedeken keresztül Izraelben élt, 

ahonnan a rendszerváltás óta rendszeresen hazajárt. Néhány éve pedig végleg hazatelepült. Bennünket is 

a belvárosi otthonában fogadott a zuglói Budapesti Postás (ma Postás SE) egykori sportolója.

Interjú  

Keleti Ágnes (született Klein Ágnes) 

tízszeres olimpiai érmes (ezzel Ge-

revich Aladárral közösen csúcstar-

tó) és ötszörös aranyérmes (ezzel 

pedig – a nők között - Egerszegi 

Krisztinával és Kozák Danutával 

közösen csúcstartó). 2004 óta  

a nemzet sportolója, több magas 

rangú állami díj birtokosa. Izraelben 

a tornasport megalapítója, szövet-

ségi kapitány, aki tavaly Benjá-

mín  Netanjáhú izraeli miniszterel-

nöktől Izrael állam legmagasabb 

kitüntetését vehette át.
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A múlt század fordulóján több európai 

fővárosban is tartottak alkalmi bikavia-

dalokat. Budapesten ilyet először Gronan 

Garten Leó bécsi vállalkozó akart rendez-

ni, aki 1899-ben meg is kapta a hatósági 

engedélyt a viadalra, azonban az Orszá-

gos Állatvédő Egyesület erélyes tiltakozá-

sa miatt a rendezvény elmaradt. 

Öt évvel később Krausz Simon és Bettelhe-

im Mór bankárok álltak a kezdeményezés 

élére, akik az idegenforgalom növelésére 

hivatkozva 1904 májusában kérelmezték, 

hogy az állatkertet üzemeltető Állat- és 

Növényhonosító Társaságtól bérelt te-

rületen bikaviadalokat rendezhessenek.  

Az engedélyt azzal a feltétellel kapták 

meg, hogy a viadalok során az állatokat 

sem megsebezni, sem leölni nem lehet. 

Csúszott a kivitelezés

A faarénát az állatkert területén a lecsa-

polt Városligeti-tó helyén építették fel.  

A kivitelező Neumann és Mannheim-fé-

le faárugyár volt. A 8000 férőhelyes, há-

romemeletes, ponyvával fedett nézőte-

rű, nyolcszögletű létesítmény a sevillai 

Plaza de Toros mintájára épült. A közön-

ség 20 kapun juthatott be a nézőtérre. 

A porondot vastag, döngölt agyagréteg 

borította, és négyméteres fal vette körül. 

Ezen belül volt még egy két méter magas 

kerítés, melynek belső oldalán keskeny 

léclépcsők voltak, hogy a bikától üldö-

zött torreádor mögéjük menekülhessen. 

A porondra két bikabejáró és egy széles 

bevonulási kapu vezetett.  Az esti elő- 

adásokhoz a színtér megvilágítására  

60 ívlámpát szereltek fel.

Az aréna felépítésén ötszáz munkás dol-

gozott. A kivitelezés két hétig tartott, és 

150 ezer koronába került. A viadalokat 

június 4-re, 5-re és 8-ra hirdették meg, 

azonban az építkezést késve kezdték meg, 

ezért a nyitóküzdelmet június 11-re ha-

lasztották. A szervezők a munka felgyor-

sítására kétszeres hetibért és kilencezer 

korona jutalmat ígértek a munkásoknak, 

akik három napon át hajnali négytől este 

tízig dolgoztak, két óra pihenővel, hogy 

az új időpontig elkészüljön az aréna. 

Felmorajlott az aréna

A bikaviadalok megszervezését az Ide-

genforgalmi és Utazási Vállalat végezte. 

Az este fél nyolcra hirdetett előadásokra 

borsos áron adták a jegyeket. Az ülőhe-

lyért 4, 6, 8, 10, 12 és 15, míg a négysze-

mélyes páholyért 100 koronát kértek. 

A rendezők nagy tömegre számítottak, 

ezért megszervezték, hogy a viadalok 

napján az omnibuszok és a villamosok 

a szokásosnál tovább közlekedjenek.  

A bikaviadal iránti érdeklődés azonban 

a vártnál jóval szerényebbnek bizonyult, 

június 11-én az aréna csak félig telt meg. 

A rendezvény este nyolc órakor kezdő-

dött. A zenekar a Carmen Torreádor 

indulóját kezdte játszani, amire kinyílt  

a bevonulási kapu, és Pouly, a sztármata-

dor vezetésével 32 színpompás öltözetű 

viador masírozott az arénába. A csapat 

meghajlott a bírói páholy előtt, majd  

a torreádorok aranyhímzésű köpenyüket 

egy-egy hölgy páholyába dobták, így je-

lezve, hogy az ő tiszteletükre viaskodnak. 

A torreádorok kivételével mindenki el-

hagyta az arénát, aztán kinyílt a kapu, 

és a bika beszáguldott a küzdőtérre.  

A banderillók vörös posztóval ingerelték 

az állatot, majd elugráltak előle, egy Leig-

lon nevű torreádor pedig rúd segítségével 

átugrott a bika felett. Pouly egyik alkalom-

mal széken ülve várta a szilaj jószágot. 

Később a szúráskor egy masnit tűzött az 

állatra, mert tilos volt megölni a bikát. 

Az előadás súlyos balesettel végződött, 

Pouly egyik bajba került társának segí-

tett, amikor a bika a szarvával felhasí-

totta jobb lábszára külső oldalát. A mata-

dor többnapos kórházi ápolásra szorult. 

Magyar bika a porondon

Az előadásokon két magyar bika is sze-

repelt. A rendkívüli vadságuk miatt le-

vágásra ítélt Gyémánt és Betyár nevű 

jószágok báró Sennyey István pácini gu-

lyájából származtak. 

A hatalmas termetű Gyémántot júni-

us 25-én, a hetedik előadáson vezették  

a porondra. A nyolcmázsás állat az isme-

retlen környezettől annyira megriadt, 

hogy semmilyen ingerlés hatására nem 

volt hajlandó harcba szállni, csak a me-

nekülés útját kereste.  

A másik magyar bikára június 27-én ke-

rült volna sor, azonban az előadás előtt 

hatalmas vihar kerekedett. A szél letép-

te a nézőteret fedő ponyvákat, a porond 

pedig erősen felázott, így Betyárnak 

a károk felszámolásáig várnia kellett.   

Betyár fellépése Gyémántéhoz hasonló 

csúfos felsüléssel végződött, a nézők ki-

fütyülték és kinevették. Helyette is spa-

nyol bikákat küldtek a porondra.

A rendőrök lefegyverezték 

A szervezőknek július 3-ig szólt az enge-

délyük, amelyet kérelmükre gróf Tisza 

István miniszterelnök hozzájárulásával 

három búcsúelőadás erejéig meghosz-

szabbítottak. A műsort csökkentett 

jegyárak mellett július 9-én, 12-én, és  

14-én rendezték meg. Ezeken már a fel-

gyógyult Pouly is szerepelt. 

Legtöbben az utolsó viadalra látogattak 

el, mert híre ment, hogy Pouly – a til-

tás ellenére – előbb megsebesíti, majd  

a küzdelem végén leszúrja az állatot.

Amikor az utolsó bikát beengedték  

az arénába, Pouly tényleg elővette az 

espadáját (hegyes, egyenes, rövid kard),  

azonban még mielőtt bármit is tehetett 

volna, egy rendőrfelügyelő és egy köz-

rendőr a porondra lépett, és a tiltakozó 

matadortól elvették a fegyvert. A közön-

ség háborgott a rendőri fellépés miatt, 

nagy zajjal követelte a bika leszúrását.  

A nézők vágya azonban nem teljesült, így 

bikavér nélkül fejeződött be Budapest 

első és utolsó bikaviadala. 

Óriási ráfizetés

A szervezők ráfizetéssel zárták a bi-

kaviadalt. Az állatkertet működtető, 

nehéz anyagi helyzetben lévő Állat- 

és Növényhonosító Társaság viszont  

17 500 koronás bevételre tett szert a te-

rület bérbeadásából.  Az Idegenforgalmi 

és Utazási Vállalat 1905 tavaszán kérel-

mezte a tanácstól, hogy anyagi veszte-

sége enyhítésére hosszabbítsa meg az 

aréna fennmaradási engedélyét, amely-

ben a nyár folyamán nagy érdeklődésre 

számot tartó, a közízlésnek megfelelő 

bemutatókat rendeznének. Nem tudni, 

mi lett a kérelem sorsa, csak az biztos, 

hogy 1905 novemberében a vállalkozás 

az építményt lebontatta.      Papp Dezső

Bikaviadal a Városligetben
Ezerkilencszáznégy nyarán rendkívüli látványosságban volt részük  

a magyar fővárosban élőknek és az idelátogatóknak. Először és utol-

jára bikaviadalokat rendeztek Budapesten. Az esemény szervezője 

két bankár volt, akik busás bevételre számítottak. A spanyol torreá-

dorok és a valódi hispán bikák iránti érdeklődés azonban szerény volt, 

a vállalkozás nagy anyagi veszteséggel zárult. Ráadásul a hatalmas 

termetű, félelmetesnek tartott magyar bikák is felsültek az arénában.

Zuglói séták



8 2018. október 18.    Zuglói LapokFizetett hirdetés

Úgy tűnik, a nyár végeztével 

nem múlik el minden, ami szép 

és jó. Sőt! Vegyük csak a város-

ligeti közparkot, ami új gyöngy-

szemmel gazdagodott. A Liget 

Budapest Projekt vadiúj  ifjúsági 

sportpályákat adott át, amik nyi-

tott ajtókkal várják a környező 

iskolák mellett a sportok szerel-

meseit is. És a sztorinak koránt 

sincs vége …

A szeptember elején megnyitott ifjúsági 

sportpályákon bárki megtalálhatja azt a 

mozgásformát, aminek szívesen hódol-

na, hiszen a két multifunkciós pálya mel-

lett egy 200 méteres futópályára, egy 

távolugrópályára és még kültéri fitnesz- 

eszközökre is lecsaphatunk, mindezt 

ingyen. Megújultak továbbá a sétányok, 

padok és a közvilágítás is, valamint 

mindehhez a jövőben terveznek még 

egy új, akadálymentes illemhelyet is. 

Kalandos a sportpályák története, hi-

szen utólagosan kerültek be a Városliget 

felújításának a terveibe. A környékbeli 

iskolák út közben jelezték, hogy a diá-

koknak szükségük lenne olyan elérhető 

sportolási lehetőségre a Ligeten belül, 

amit a tornaórákon birtokba tudnak 

venni. A parktervező mérnököknek nem 

is kellett több, testnevelőkkel és sport-

technológussal egyeztetve, közösen 

egy olyan helyet alakítottak ki, ami az is-

kolák számára könnyen megközelíthető 

és ami kispályás focihoz, kosárlabdához 

és kézilabdához is megfelelő. 

„Végre lett egy olyan profi hely, ahol 

nem kell küzdenünk azzal, hogy éppen 

az eszköz megfelel-e annak, amire 

használni szeretnénk. Ez a pálya konk-

rétan erre készült” – nyilatkozta Rippel 

Ferenc artista a pálya tesztelése után.

Az új városligeti sportparkot ugyan 

bárki használhatja majd, de tanítá-

si időben elsőbbséget élveznek majd  

a környékbeli diákok.

„Az új városligeti sportpályák könnyen 

és gyorsan megközelíthetőek, és töké-

letesen alkalmasak iskolai felmérések 

végzésére, hiszen van bennük szint-

időmérésre alkalmas egyenes szakasz,  

a távolugrógödör pedig még változato-

sabbá teszi a tanórákat.” - nyilatkozta 

Máth István, a BSI Sport Kft ügyvezető 

igazgatója.

A most átadott ifjúsági sportpályákkal 

kicsit sem érnek véget a Liget Budapest 

Projekt sporttal kapcsolatos újításai, hi-

szen tervben van még egy két kilométer 

hosszú futókör, labdás csapatsport-

pályák és szabadtéri edzésre alkalmas 

„kondigépek” is. Az elavult, romos 

sportpályákat pedig elbontják, így a Li-

get Budapest Projekt elkészültével ösz-

szességében a jelenlegihez képest sok-

kal színesebb és szagosabb sportolási 

lehetőségeket kínál majd a Városliget.

Ifjúsági sportpályákkal bővült a Városliget
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A szokásosnál is nagyobb zsibongás volt pén-

tek délután a Meseház óvoda Őrnagy utcai 

székhelyén: idén is megtartották a családi 

délutánt, ahol a gyerek és szüleik együtt kéz-

műveskedtek, játszottak. 

A különböző foglalkozásokon, zumbán, sor-

versenyeken való részvételért tombolaszelvé-

nyeket kaptak a családok, a program közben 

pedig a gyerekek hercegnőkké, állatokká, 

szuperhősökké változhattak az arcfestésen, 

sőt lufikardot is szerezhettek, és ugrálóvár-

ban is játszhattak az ovisok. Az intézmény-

ben több mint 10 évvel ezelőtt rendezték meg 

az első családi napot, amely azóta évről évre 

egyre népszerűbb, akad olyan gyerek, aki 

már elballagott az oviból, de családjával visz-

szajár a rendezvényre. – Nevelési programunk 

kiemelt feladata a mozgásra nevelés, a nap 

célja a közös sportolás és az, hogy a szülők 

megismerjék egymást – mondta Rinyu Erika, 

az óvoda vezetője, hozzátéve, a program nem 

valósulhatna meg az innovatív nevelőtestület 

munkája nélkül.

Az idei családi napon is bográcsban főtt  

a vacsora, amit az egyik apuka készített.  

A programot, amelyen mások mellett részt vett 

Szabó Rebeka alpolgármester és Bitskey Bence 

önkormányzati képviselő is, tűztánccal zárták. 

Potos Rita

A Mexikói úti Mozgásjavító Óvoda, 

Általános Iskola, Szakgimnázium, 

Gimnázium, EGYMI és Kollégium 

idén szeptembertől egy angol nyel-

vi programot indított el. 

A zuglói intézmény csatlakozott az 

amerikai nagykövetség Angol Nyel-

vi Együttműködési Programjához  

(az ELF-hez), melynek keretében ösz-

töndíjjal egy éven keresztül egy an-

gol anyanyelvű amerikai hölgy, Beth 

Baumgartner is részt vesz a moz-

gássérült diákok nyelvoktatásában.  

A nagykövetség által biztosított tanár 

hetente három napot tölt a Mexikói 

úton, amikor nemcsak órákat tart, ha-

nem kurzusokat is a pedagógusoknak 

és konzultációkat az angoltanároknak. 

Beth Baumgartner elhivatottságát bi-

zonyítja, hogy kérésére október 11-én 

a nagykövetség második számú dip-

lomatája, David Kostelancik követta-

nácsos is ellátogatott az intézménybe, 

ahol – természetesen szigorúan angol 

nyelven – közel egy órát beszélgetett  

a középiskolás diákokkal, majd megte-

kintette az intézményt.              riersch

Angol nyelvi program mozgássérült diákoknak

Családi délután  
a Meseház oviban

Mi a gyerekekkel és a szülőkkel együtt sze-

rettünk volna ünnepelni – mondta Nick-

mann Borbála óvodavezető –, úgy éreztük, 

sokkal nagyobb élményt jelent számukra 

az együttlét, a közös játék, mint néhány ki-

választott gyermek szerepeltetése. 

A Narancs Óvoda október 5-én nemes 

egyszerűséggel Mesefaluvá változott. 

Az oviba belépő gyerekek mindegyike 

egy-egy (óvónői) kézzel készített tarisz-

nyát kapott, melybe a csoportszobák-

ban a mesei próbatételek révén arany-

babkákat gyűjthettek, amelyeket aztán 

a büfében hamuban sült pogácsára, báj- 

italra, az élet vizére és egyéb különle-

gességekre válthattak be.

– Ebből az ünnepségből is az látszik, 

hogy ez az óvoda egy jó és erős közös-

séget alkot – mondta Szabó Rebeka al-

polgármester azon a szűk körű ünnep-

ségen, amelyet a jubileumra meghívott 

díszvendégek – a Narancs ovi nyugdíjas 

dolgozói, kerületi óvodavezetők, illetve 

az önkormányzat képviselői, többek 

között Szabó Rebeka és Horváth Zsolt 

alpolgármesterek – részére tartottak. 

Az október 5-i rövid ünnepségen Szabó 

Rebeka alpolgármester és Hevér László 

György, a körzet önkormányzati képvi-

selője adták át az ünnepeltnek az önkor-

mányzat Jubileumi Emlékérmét és ok-

levelét, valamint az intézmény minden 

csoportja – összesen hat – játékokat is ka-

pott. De a legnagyobb ajándék a születés-

napos ovi számára az volt, hogy a nyáron 

a Zelk Zoltán-program-

ból az intézmény összes 

nyílászáróját kicserélték. 

Riersch Tamás

Rendhagyó születésnapi ünnep
Születésnapot ünnepelt a zug- 

lói Narancs Óvoda, amely  

a 45 éves jubileumának szo-

katlan módon állított emléket. 

Az óvodák születésnapjait ál-

talában úgy szokták megün-

nepelni, hogy a meghívott 

vendégekkel megnézettetik 

az adott intézmény növendé-

keinek műsorát. A Narancs-

ban azonban nem így volt.
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
HATÓSÁGI OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére

Milyen feladatok várnak az osztályvezetőre?
• A Hatósági Osztály feladatkörébe tartozik az építéshatósági és szoci-

ális terület kivételével a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági eljárá-
sok lefolytatása. Az osztályvezető önálló felelősséggel irányítja több, 
mint húsz munkatársát, felügyeli és ellenőrzi a munkafolyamatokat, 
kiadmányozási jogot gyakorol. Feladata, hogy az osztály működését 
érintően kapcsolatot tartson a hivatalon belül, kialakítsa a szakmai 
együttműködés kereteit a hatósági eljárásokban közreműködő más 
szervezetekkel.

• Az osztályvezető az osztály feladatait érintően részt vesz a helyi jogalkotás-
ban, aktív szerepet kell, hogy vállaljon az önkormányzati rendeletek tapasz-
talatainak a feldolgozásában, módosítási javaslatok megfogalmazásában, a 
jogalkalmazási tapasztalok elemzésében. A Képviselő-testület munkájának 
előkészítésében emellett önálló előterjesztések készítésével is részt vesz.

• Az ideális jelöltnek nyitottnak kell lenni az elektronikus ügyintézési eljárások 
fejlesztésére, a minél szélesebb körű alkalmazására, partnerként kell együtt-
működnie a papír nélküli hivatal megvalósítása felé vezető úton.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vezetői kinevezéshez?
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, termé-

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

• B kategóriás jogosítvány
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
• A vezetői kinevezéshez közigazgatási szakvizsgára van szükség.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatá-

sa.

Milyen tapasztalatot várunk el a hatósági osztály új vezetőjétől? 
• Közigazgatás, hatósági területen szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlatot, emellett legalább egy éves vezetői tapasztalatot.

Milyen kompetenciák fontosak a számunkra?
• Kiváló vezetési-, szervezési készség.
• Jó problémamegoldó készség.

• Megbízhatóság.
• Pontosság, precizitás.

Milyen juttatásokkal motiváljuk a kollégáinkat?
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Képviselő-testület vonatkozó 
rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései határozzák meg.

• A Zuglói Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői illetményalap  
45 000 forint.

• A próbaidőt követően a vezető egyéni teljesítménye alapján lehetőség 
van az illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén további 
juttatások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
• Mobiltelefon készüléket, hozzá korlátlan hívás- és internet-használatot 

biztosító előfizetést kap a vezető kolléga.

• Ingyenes állatkerti belépővel látogathaja családjával egész évben az állatkertet.
• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes 

uszodahasználati lehetőséget biztosítunk.
• A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz korlátlanul rendelkezésre áll.
• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
• A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok alap-

ján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magá-
nélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a pro-
aktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

Mit kell tartalmaznia a pályázati dokumentációnak?
• Részletes szakmai önéletrajzot a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egy-

séges adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések 

bemutatását.
• Kérjük másolatban csatolni az iskolai végzettséget, szakképzettséget, 

nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. 
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint  
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre.  
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,hatósági osztályvezető pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarjányi Tamás aljegyző nyújt a +36 1 872 9169-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
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 fel-
sőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 

gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, mű-
szaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

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

tása.

A pályázat elbírálásnál 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 rendelke-
zései 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. 
Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-
tok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 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.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
 KONTROLLER 

munkakör betöltésére

Feladatkör:  
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési munkafolyamata-

iban való aktív részvétel.

Feladatok: 
• Tervezés.
• Eredeti és módosított előirányzatok rögzítése.
• Előirányzat-átcsoportosítások elvégzése.
• Előirányzat-felhasználás követése, ellenőrzése (a költségvetés végrehajtá-

sának monitoringja).

• Kötelezettségvállalásokról szóló iratok pénzügyi ellenjegyzésre való elő-
készítése.

• Adatszolgáltatás, jelentéskészítés.
• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési szervek 

munkatársaival.

Pályázati feltételek: 
• Az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-

mányi, közszolgálati, műszaki 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 lefolyta-

tása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú gazdasági szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai ta-

pasztalat.
• 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 rendelke-
zései 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. 
Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-
tok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 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.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
CALL CENTER ÜGYINTÉZŐ 

munkakör betöltésére
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

A leendő munkatárs feladatai:
• Beérkező hívások fogadása, ügyfelek tájékoztatása.
• A hívásokhoz kapcsolódó adminisztratív ügyintézés.
• A Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfelek fogadása, eligazítása. 

• Ügyfélszolgálati telefonvonal kezelése, információk továbbítása az 
illetékes kollégák felé.

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:
• Kiváló kommunikációs készség.
• Jó problémamegoldó -, és konfliktuskezelő képesség.
• Ügyfélközpontú, segítő hozzáállás, pozitív szemléletmód, empátia.
• Együttműködési készség, türelem és stressztűrés.
• Udvarias fellépés.

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).
• Legalább középfokú végzettség.
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, munka-

körre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
• Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat.

• Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
• Angol nyelv társalgási szintű ismerete.

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:
• Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Képviselő-testület vo-
natkozó rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
alapján járnak. 

• A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint. 
• A munkakörhöz ügyfélszolgálati pótlék és ruházati juttatás is jár.
• A munkakört betöltő pótszabadságra jogosult.
• Cafeteria juttatás a próbaidő alatt is.

• Mobiltelefon flotta kedvezmény.
• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.
• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.
• Képzések, tanulási, fejlődési lehetőségek.

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

egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint  
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A 
borítékon kérjük feltüntetni: ,,call center ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Magyar Éva humánpolitikai csoportvezető nyújt a +36 1 872 9375-ös telefonszámon.

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. • Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

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

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

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

Grafikai kiállítás  
a Civil Házban

A városligeti Fuit-sír rejtélyes történetéről, 

annak feltárásáról és a benne nyugvó T. Horváth 

Jakab életéről tartott előadást dr. Buza Péter  

a Cserepesházban október 15-én.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti Mű-

hely rendezvényén megjelentek az előadótól 

azt is megtudhatták, hogy a Városligetben ta-

lálható rejtélyes, Fuit (Volt) feliratú sírkő alatt  

T. Horváth Jakab ügyvéd nyugszik, aki  

1806-ban hunyt el, és végrendelete alapján  

a főváros temettette az Ökördűlőnek nevezett 

elhagyatott helyre. Az idővel elfeledett sírról 

számos mendemonda kapott szárnyra. 

Buza Péter arról is beszélt, hogy a sírkövet 

a millenniumi tereprendezés idején távolabbra 

vitték a sírtól. Herminamező Polgári Köre 1995-

ben megkereste és feltárta Horváth Jakab sír-

ját, miközben Antal Sándor kőfaragó helyreál-

lította a második világháború alatt megsérült 

emlékművet, amelyet visszahelyeztek a rend-

betett sír fölé.         PaD

Én-Kép-Levél címmel nyílt kiállítás Szőnyi 

Krisztina grafikusművész alkotásaiból a Zuglói 

Civil Házban október 5-én.

A tárlatot Sokacz Anikó civil tanácsnok nyi-

totta meg. Beszédében Szőnyi Krisztinát egy 

olyan egyedi stílusú művésznek nevezte, aki-

nek az alkotásai közérthetőek, és gondolko-

dásra ösztönöznek.

Pilaszanovich Irén művészettörténész fel-

szólalásában azt mondta: Szőnyi Krisztina 

alkotásai az individuális mitológiához állnak 

a legközelebb. Képei képzeletbeli, vagy valós 

szituációkra utalnak, és személyes vonatkozá-

sú történeteket demonstrálnak. A szitanyomás-

sal készült művek fontos alkotóeleme az írás, 

amely a folytonosságot jelképezi.

A megnyitón Lukács Gergely gitáros adott műsort.

Az Én-Kép-Levél című  

kiállítás október 29-ig tekint- 

hető meg a Zuglói Civil  

Házban.                PD

A Stefánia Palotában megrende-

zett kiállítás megnyitóján Baráth 

Ernő dandártábornok, az MH vitéz 

Szurmay Sándor Budapest Helyőr-

ség Dandár parancsnoka köszöntöt-

te a rendezvényen megjelenteket.

Dr. Máthé Áron történész, szociológus, 

a Nemzeti Emlékezet Bizottságának el-

nökhelyettese tárlatnyitó beszédében 

a történetírás művészetét és a szobrá-

szatot állította párhuzamba. Kiemelte, 

a szobrok egy-egy mozaikdarabját ké-

pezik a magyarság közös örökségének, 

betűk helyett érthető jelekkel írják  

a nemzet történelmét.

Klacsmann Péter, a Magyar Kultúra 

Egyesület elnöke – egyben a Stefánia 

Szoborpark ötletgazdája – a kiállító 

művészek bevonásával virtuális tárlat-

vezetés keretében ismertette meg a ren-

dezvény résztvevőit az alkotásokkal.

A megnyitón az idei Veszprémi Utcazene 

Fesztivál nyertese, a Bárterápia zenekar 

lépett fel. A Stefánia Szoborpark III. őszi 

tárlata 2019. március 25-ig tekinthető 

meg a Honvéd Kulturális Központ nyit-

vatartási idejében.      Papp Dezső

Megnyílt a Stefánia Szoborpark őszi tárlata

Negyven kiló szőlőt préseltek ki, és 

több tucat madárijesztőt készítet-

tek a gyerekek a Cserepesház ha-

gyományőrző szüreti mulatságán.

Évek óta minden ősszel a Kenderkóc népi 

játszóház közreműködésével rendezik 

meg a Vezér utcai művelődési házban 

a szürethez kapcsolódó programokat. 

Idén az Aprók tánca – magyar táncház 

elnevezésű, egyébként heti rendszeres-

séggel megtartott foglalkozással egy-

bekötve zajlott a rendezvény – mond-

ta Péterfia Dávid művelődésszervező.

– A gyerekek először szüreti mondókák 

kíséretében leszemezték a fürtökről a 

szőlőt, majd ledarálták, illetve egy mini 

eszköz segítségével kipréselték a gyü-

mölcsöt – részletezte Bordács Gábor,  

a játszóház vezetője. – A saját maguk ál-

tal készített mustot pedig kivétel nélkül 

szívesen megitták a kicsik – tette hozzá.

A mulatság ideje alatt kétféle  

kézműves-foglalkozás is várta  

a résztvevőket: vesszőből, vászonból  

és termésekből madárijesztőt vagy  

zajkeltésre alkalmas 

csörgőt csinálhattak  

a gyerekek.                   

FKK

Hagyományőrző gyermekmulatság

Harmadik alkalommal nyílt 

meg a Honvéd Kulturális 

Központ kertjében a Stefánia 

Szoborpark őszi tárlata, októ-

ber 10-én. A bemutatón kor-

társ hazai szobrászművészek 

zsűri által kivá-

lasztott köztéri 

szobrai tekint-

hetők meg.

A lapunk előző számának 9. oldalán közöl-
tekkel ellentétben a kerületi iskolásokat, óvo-
dásokat bevonó, a környezettudatos nevelést 
elősegítő faültetési programról a képviselő-tes-
tület szeptember 20-i tanácskozásán nem 
határoztak, a javaslatot a képviselők levették  
az ülés napirendjéről. 
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A ZEFI megvalósítására 90 millió forint 

pályázati forrást nyert a Zuglói Egészség-

ügyi Szolgálat (ZESZ), az iroda munkatár-

sai állapotfelméréssel, különböző szűrő-

vizsgálatokkal, tanácsadásokkal várják 

az embereket a ZESZ Hermina úti szak-

rendelőjének (Hermina út 7.) második 

emeletén. – Célunk, hogy javuljon a lakos-

ság egészségügyi állapota, növekedjen az 

egészségben eltöltött évek száma, és javít-

suk az egészségkultúrát, az egészségtuda-

tosságot – mondta a dr. Czinkóczi Sándor, 

a ZESZ operatív igazgatóhelyettese. 

Az ünnepélyes megnyitón Karácsony 

Gergely polgármester a szemléletválto-

zást hangsúlyozta. – Amikor egészség-

ügyről beszélünk, legtöbbször a meg-

lévő betegségek kezelésére gondolunk, 

pedig az lenne a cél, hogy ne beteged-

jünk meg – fogalmazott. 

A Zuglói Egészségfejlesztési Iroda prog-

ramjairól a www.zefi.zuglo.hu web-

oldalon tájékozódhatnak, továbbá  

a 06-1-469-3895, a +3670-501-5414 vagy 

a +3670-501-5587-es telefonszámok vala-

melyikén egyeztethetnek időpontot, kér-

hetnek információt a kerületben élők. 

Potos Rita

Iroda az egészségfejlesztésért
Október 4-től várja a kerületben élőket a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI). Az ott dolgozók egyik célja, hogy rövid időn belül minden tizedik 

zuglóival felvegyék a kapcsolatot, felmérjék a helyiek egészségügyi állapotát. 

Egészség
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A rendőrök a BKV-ellenőrök mun-

káját segítve ellenőrzik a villamos 

zuglói útvonalán a szerelvényeket és  

a megállóhelyeket – tudtuk meg Nagy 

Zoltán rendőr főhadnagytól, a körzeti 

megbízotti alosztály megbízott vezető-

jétől. Ez a gyakorlatban a következőt 

jelenti: a hét valamelyik – nem állan-

dó – napján három körzeti megbízott 

a délelőttöt az 1-es villamoson, illetve 

annak nyomvonalán tölti. A felügye-

letükre bízott szakasz a Kacsóh Pong-

rác úti megállótól a Stadionokig tart. 

Október 10-én is egy ilyen „utazós” nap 

várt a körzeti megbízottakra, akik az 

akció előtt a rendőrség Stefánia úti épü-

letében egyeztettek a velük járőröző 

BKV-ellenőrökkel.

– A cél elsősorban az utasok szubjektív 

biztonságérzetének a növelése – mond-

ta a kmb-parancsnok. – Szeretnénk, ha 

azt éreznék, hogy azonnal reagálunk  

a panaszokra, illetve hogy a jelenlétünk-

kel biztosítjuk az utazásuk nyugalmát. 

A villamoson való rendőri jelenlétnek 

már néhány hét után kézzelfogható 

eredménye van. A rendőrök eddig két 

utast állítottak elő, akik a jegyellenőrök-

nek és a járőröknek is megtagadták ira-

taik bemutatását. Illetve egy esetben 

egy körözött személyt is sikerült már 

elfogniuk. 

– Sokkal fontosabb eredménynek tar-

tom azonban, hogy míg a járőröknek 

szeptember közepén a villamoson utaz-

va, illetve a megállók környékén szolgá-

latonként több ellenőrzést is végre kel-

lett hajtaniuk, addig ma már alig kerül 

sor ilyesmire.            
  Riersch Tamás

Rendőrjárőr a villamoson
Az elmúlt hónapokban rengeteg panasz érkezett az 1-es villamoson ta-

pasztalt deviáns viselkedések kapcsán. Ezekre válaszul szervezte meg 

a zuglói rendőrkapitányság szeptember közepén az utazó rendőrjárőrt.

 Október 3-án hajnali fél 3-kor egy 
erősen ittas állapotú férfi jelent meg 
az egyik zuglói benzinkúton, aki csak 
többszöri felszólítás után fizette ki  
a shopban vásárolt terméket. Amikor 
a férfi kiment a vásárlótérből, a bejárat 
mellett elhelyezett ásványvizes flakono-
kat kezdte szétrugdosni, melyek több 
irányba gurultak el. A flakonokban kár 
nem keletkezett. Mikor az eladó ezt 
szóvá tette, a férfi visszament a töltőál-
lomás irodájához, ahol egy asztali lám-
pát tört el. A férfi ellen garázdaság miatt 
indult eljárás.

 Október 1-jén egy magát rendőrnek 
kiadó férfi vezetékes telefonon hívott 
fel egy idős zuglói embert, akinek azt 
mondta, hogy a lánya balesetet okozott, 
és a kár rendezése érdekében 3 millió 
forintot kell fizetnie. Az ismeretlen férfi 
átadta a kagylót egy sírós hangú nőnek, 
aki a sértett lányának adta ki magát, 
és könyörögve kérte az idős asszonyt, 
hogy ami pénzt és ékszert csak össze 
tud szedni, azt szedje össze. A nő ezt 
követően visszaadta a kagylót a férfinak, 
aki közölte a sértettel, hogy a pénzt és 
az ékszereket vigye le a ház elé, ő oda-
küldi érte a fiát, akinek át kell majd adnia 
az értékeket. Az idős sértettet annyira 
megtévesztették, hogy képes volt há-
rom alkalommal fordulni, csak hogy va-
lamennyi vagyonát átadja a csalóknak.  
Az idős asszony által adott személyle-
írás, valamint a kamerafelvételek alapján 
az egyik férfit még aznap délután a Fran-
gepán utcában felismerték és elfogták  
a járőrök. A férfi ellen csalás bűntett mi-
att indult eljárás. Társait a rendőrök to-
vábbra is keresik.  

Bűnügy
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Ilka utcában két szobás, bútorozott lakás hosszú távra 
kiadó. 150.000Ft/hó. Tel: 0620-449-8754

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

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

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

70 éves férfi megismerkedne korban hozzáillő hölggyel 
házasság céljából, ha képesek vagyunk és akarunk szol-
gálni Isten szeretetével. Tel: 06-1-407-1393

Műszerész munkatársat keresünk szünetmentes tápok tele-
pítésére budapesti és vidéki munkavégzéssel. Bér: Br. 280.000 
Ft/hó +BKV bérlet, +13 havi fizetés. Részletek: www.mads-
work.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email címen vagy 
SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a munka megjelölésével.

Gyártó munkatársat keresünk a X. kerületbe 1 műszakos 
beosztásba. Munkaidő: 08:00-16:30. Bér: Bruttó: 210.000 
Ft/hó. Részletek: www.madswork.hu. Jelentkezés: kar-
rier@mads.hu email címen vagy SMS-ben a 36-20/441-
3386 számon a munka megjelölésével.

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, írógépet, varrógépet, szőrmét, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 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

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

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

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.

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

Hízott kacsa és liba májával együtt, valamint liba- és ka-
csamáj, liba- és kacsacomb, húsos-bőrös háj frissen ren-
delhető. +36-20-493-4607

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 
Csaba. Tel: 06-1-257-96-52,06-1-407-15-47, 06-30-632-
22-16

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Társkeresés

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)

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK beszerelése; zá-
rak, pántok, zsanérok cseréje; kilincsek felszerelése; régi 
ajtók-ablakok felújítása és szigetelése. Szigeti László – 06-
20-381-6703, 251-9483

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

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 
kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
(„A” típusú pályázat), valamint felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) számára.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyterem-

tés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Az „A” és „B” típusú pályázati felhívások teljes terjedelmük-
ben megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján  
(1145 Budapest Pétervárad utca 2. szám alatti Ügyfélszol-

gálaton), illetve letölthetők a www.zuglo.hu honlapról. A 
pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth And-
rea ügyintézőnél, telefonszám: 872-91-34, e-mail:horvath.
andrea@zuglo.hu.
                                                                                                                                                                                                 
Tisztelettel   Karácsony Gergely 
                                                                 polgármester   

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 
2017-es évhez hasonlóan idén is várja az Önök emléktáb-
la állításra vonatkozó javaslatait. 
A beérkező javaslatok összegyűjtése után a Képvise-
lő-testület egy munkacsoport bevonásával a 2019. januári 
ülésén dönt a 2019-ben megvalósítandó emléktáblákról. 
Javaslataikat 2018. november 30-ig kérjük megküldeni 
Barta Ferenc főépítész alábbi elérhetőségeire: 

e-mail cím: foepitesz@zuglo.hu 
postai cím: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzata • Barta Ferenc főépítész • 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2. 
 
Kérjük, hogy a hozzánk küldött leveleikben az alábbi infor-
mációk szerepeljenek:
-     a javaslattevő neve, elérhetősége (e-mail, telefon)

-     az emléktábla javasolt helye (indoklással)
-     az emléktábla kihelyezésének aktualitása
-     mi indokolja a kihelyezést, rövid ismertetőt az emléke-
zés tárgyát képező személyről, eseményről 
 
Várjuk javaslataikat!      

 Karácsony Gergely 
                                                             polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának 
szociális rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása 
esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban meg-
növekedett 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 haladja 
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 számla-
kivonat) és a nyugdíjbiztosítási 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 honlapról is. 

A 2018. szeptember 1. és október 31. közötti időszak-
ban benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2018. 
november 1-je és 2019. március 15-e közötti fűtési 
időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támoga-
tásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első 
napjától állapítható meg. 

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

Dr. Tarjányi Tamás  
                                                                      aljegyző 
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– A BVSC-Zugló kézilabda-szakosztálya 

mindössze két éve alakult – mondta 

Rozgonyi Zoltán zuglói alpolgármes-

ter –, a nulláról épülve ma már 250 

gyerek sportolását biztosítja. Eddig vi-

szont infrastrukturális problémákkal 

küszködött, mert Zuglóban mindössze 

egyetlen olyan csarnok van – a Várna 

utcában –, amely kézilabdázásra al-

kalmas. Mostantól kezdve viszont már 

XXI. századi körülmények között spor-

tolhatnak a zuglói gyerekek, ami való-

színűleg nagy lökést ad a sportág továb-

bi fejlődésének is.

Szatmáry Kristóf klubelnök elmondta, 

hogy ez a beruházás 

az első, amely a BV-

SC-Zugló alapte-

rületén kívül valósulhatott meg. Ezzel 

arra utalt, hogy az új csarnok már nem a 

zuglói önkormányzat tulajdonában lévő 

Szőnyi úti sporttelepen, hanem annak 

hátsó – vasút felőli - területén van.

– Zuglóban húzóágazatnak számít a sport, 

és ebben kiváló partnerünk a BVSC-Zugló 

– tette hozzá az alpolgármester. – Közösen 

már közel hárommilliárd forintot költöt-

tünk fejlesztésekre. Ezúttal viszont nem 

mi, hanem az állam biztosította a 30%-os 

önrészt, ám a sportcsarnoknak köszönhe-

tően ismét gazdagodott a kerület. 

Az eseményen részt vevő Sárfalvi Pé-

ter helyettes államtitkár szerint az al-

polgármester által említett beruházá-

soknak köszönhetően  

a hazai sportéletben 

„komoly tényezővé vált a BVSC-Zugló”. 

– Budapesten és Pest megyében sok ké-

zilabda-egyesület van, de a többségük 

nem rendelkezik csarnokkal – mondta az 

átadó ünnepségen Zsiga Gyula, a Magyar 

Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója –, 

pedig ha csarnokod van, akkor minde-

ned van. A BVSC-Zugló büszke lehet az új 

csarnokára, és büszke lehet arra is, hogy 

negyvenévnyi szünetet követően ismét 

pattoghat a labda a Szőnyi úti  sporttelepen.

A protokolleseményeket követően az-

tán valóban pattogni is kezdett a labda  

a csarnokban, ahol a házigazda BV-

SC-Zugló serdülő lánycsapata a Ferenc-

város hasonló korú együttesével játszott 

egy bemutatómérkőzést. A hazai csapat 

tavaly toronymagasan nyerte az orszá-

gos serdülőbajnokság harmadosztályát, 

idén pedig szintén veretlenül vezeti  

a másodosztályt is. Az új csarnoknak kö-

szönhetően jövőre már valószínűleg az 

első osztályban, hivatalos bajnoki mér-

kőzésen is összecsaphat majd a Fradival.

Riersch Tamás

Új sportcsarnokkal gazdagodott a kerület
Átadták a BVSC-Zugló Szőnyi úti sporttelepén azt az új kézilabdacsarnokot, amely 240 millió forint taotámogatásból, valamint a korábbi Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium segítségével valósult meg. Az 1300 négyzetméter alapterületű épületet hivatalosan október 5-én vehették birtokba a zuglói 

klub kézilabdázói. 
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