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Várhatóan április második felében kez-

dődnek, és 150 napig tartanak majd  

a Csertő park felújításának munkálatai 

– tájékoztatta lapunkat Hajdu Flórián 

alpolgármester. A beruházás folyamán, 

amely csaknem 140 millió forintba ke-

rül, kicserélik a térburkolatot, a támfa-

lat, illetve egy szabadtéri színpadot is 

építenek. A térre új padok, székek, ülő-

kockák és asztalok kerülnek. A lakos-

ság bevonásával megtervezett közössé-

gi tér kialakításakor fákat és cserjéket 

is telepítenek. Több lesz a környéken  

a hulladékgyűjtő, és további kerékpár-

tárolókat is létesítenek. Elbontják vi-

szont a pavilonsort, amelynek helyére 

három közösségi szolgáltató egységet 

építenek. Renoválják a gyermekorvo-

si rendelőt is, amelynek alapterülete 

csaknem duplája lesz a mostaninak. 

A munkálatok ideje alatt a beteg gye-

rekek ellátását a Zuglói Egészségügyi 

Szolgáltató az Örs vezér terei rendelő-

ben oldja meg.                 3. oldal

Indul a Csertő park felújítása

A lakossági igények alapján bővítették 

a Füredi utcai lakótelep térfigyelőka-

mera-rendszerét. A Kerepesi úti ré-

szen élők az autófeltörések miatt már 

korábban kérték az önkormányzatot, 

hogy  szereljenek fel kamerákat. Az új 

berendezések telepítését a Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. a területi 

hálózat felújításával egy időben végez-

te el. A rekonstrukció eredményeként  

a lakótelepen már 55, a kerületben pe-

dig összesen 196 térfigyelő kamera mű-

ködik. A bővítéssel a rendőrség munká-

ját is megkönnyíti a kerület. 
5. oldal

55 kamera a Füredin

1993 óta tartják március 22-én a víz-

készlet védelmére figyelmeztető világ- 

eseményt. Zugló szerencsés helyzetben 

van, hiszen nemcsak élővízben, de for-

rásvízben is gazdag, ivóvize pedig kivá-

ló minőségű. A kerület önkormányzata 

kiemelten kezeli a környezettudatossá-

got, és a zuglói óvodások is minden év-

ben megünneplik ezt a napot.     9. oldal

A víz világnapja
A zuglói vasútállomás átalakítása volt 

az idei Várostervezési Napok feladata. 

Az építő- és közlekedésmérnök-, épí-

tész- és tájépítész-hallgatóknak szerve-

zett versenyre több csoportban csak-

nem negyven egyetemista jelentkezett. 

A győztes munka készítői alaposan 

áttervezték a Hungária körút és a Thö-

köly út kereszteződését.           11. oldal

Újragondolt állomás

Lapok
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A történelemtanárok gyakran 

szembesülnek vele, hogy egy-egy 

korszak tanításakor nagyon ke-

vés idő jut arra, hogy a diákok az 

adott kor irodalmával, művészeté-

vel, tudományos eredményeivel is 

megismerkedhessenek.

Ezzel a problémával egyébként a többi 

szaktanár is találkozik a maga terüle-

tén. Ezért gondolta úgy Pálinkás Katalin,  

a Hunyadi János Általános Iskola tör-

ténelemtanára és igazgatóhelyettese, 

hogy egy projektnap keretében megpró-

bálja a reneszánsz korát közelebb hoz-

ni a zuglói gyerekekhez. S hogy miért  

a reneszánszét? Egyrészt egy Hunyadiról 

elnevezett iskolában ez szinte kötelező, 

másrészt ez egy olyan korszak volt, me-

lyet komplex módon lehetett megvizs-

gálni. A zuglói iskolában ennek megfele-

lőn március 10-én reneszánsz hangulat 

fogadta a tanulókat. A tornateremben  

a diákok hadijátékokkal ismerkedhet-

tek, az emeleti aulában valódi rene-

szánsz hangszereken megszólaltatott 

zenét hallgathattak, emellett profi okta-

tótól reneszánsz táncokat is tanulhattak.  

Az iskola pedagógusai a reneszánsz ta-

nulnivalókat a mai diákok igényeihez  

igazították, így a projektnap programjai 

között virtuális szabadu-

lójáték és érdekes fejtö-

rők is szerepeltek.  

Riersch Tamás.                 

A Wass Albert téri obeliszknél 

emlékeztek meg a zuglóiak az  

1848–49. évi forradalom és sza-

badságharc 170. évfordulójáról  

március 15-én.

Karácsony Gergely polgármester beszé-

dében kiemelte: 170 évvel ezelőtt a pol-

gárság akaratából egy szabad, egyenlő 

és igazságos Magyarország született.  

A külső hatalmak ugyan hazánknak 

más sorsot szántak, mint amilyet az itt 

élő emberek akartak, de a magyarság 

soha nem adta fel a reményt, hogy egy-

szer valóra váltja a 12 pont követeléseit.

– Új forradalmak indultak 1956-ban és 

1989-ben is, amelyek ugyanazt akar-

ták, hogy legyen szabadság, egyenlő-

ség és testvériség – tette hozzá a pol-

gármester. 

A beszédet követően a jelenlévők meg-

koszorúzták az emlékművet. Az önkor-

mányzat nevében Karácsony Gergely 

polgármester, Szabó Rebeka, Hajdu Fló-

rián és Horváth Zsolt alpolgármesterek 

helyezték el az emlékezés virágait.

A rendezvényen a Hunyadi Véndiák 

Kórus és Nagy Levente, az Arany János 

Általános Iskola diákja adott ünnepi 

műsort.                Riersch Tamás              

Reneszánsz hangulat a Hunyadiban

A márciusi forradalomra emlékeztek

Tájékoztató a szociális rendeletről
A szociális rendelet változásairól beszélgettek a résztvevők az idősügyi kerekasztal idei első ülésén, március 9-én.

Hevér László György, a kerekasztal elnöke elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján 95-ről 90 éves korra csökkent 
az ingyenes idősügyi alapellátás (étkezés, házi segítségnyújtás, házi jelzőrendszer) korhatára, 142 500 forintra növelték a fűtés-, 
valamint a gyógyszertámogatás jövedelemhatárát, utóbbi mértékét pedig 10-ről 12 ezer forintra emelték.

Emellett elhangzott, hogy a kerekasztal hatmillió forintos költségvetését tájékoztató kiadványokra, Szenior ki mit tud?-ra,  
a Zuglói nyugdíjasokért emlékéremre és idősügyi társadalomkutatásra költenék.

A rendezvényen Szabó Rebeka és Rozgonyi Zoltán alpolgármester is részt vett, utóbbi arra kérte a megjelenteket, hogy javas-
lataikkal, ötleteikkel segítsék az egészségügyi ellátás fejlesztését.

A kerekasztal-megbeszélésen részt vett Hajdu Flórián alpolgármester, valamint Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok is.

Potos Rita

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

Aktuális   Aktuális   
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Őszre teljesen megújul a Csertő park

A Csertő park felújítása 2014-ben került 

napirendre, miután elkészült a Zuglói 

Civil Ház, ami elkerülhetetlenné tette 

az új létesítmény környezetében lévő, 

rendkívül leromlott állapotú közterület 

renoválását.

Közös tervezés

A nettó 60 millió forintos beruházás már 

ebben a ciklusban valósult meg. Ennek 

során 1600 m2 térkő burkolat épült,  

a területen padokat, betonasztalokat, 

normál és forgószékeket, hulladékgyűj-

tőket és kerékpártárolókat is elhelyez-

tek. Emellett 16 közvilágítási oszlopot, 

három rendezvényszekrényt és egy 

ivókutat is telepítettek. A Csertő park 

felújított sávjában továbbá 17 fát, vala-

mint 3700 cserjét és évelő 

növény is elültettek. 

A megújult részen, a Civil Ház szomszéd-

ságában állították fel még tavaly Nagy 

Sándor Vénusz című szobrát, amelyet  

a Zuglóban élő Munkácsy-díjas szob-

rászművész ajándékozott a kerületnek. 

– A renoválás első szakaszában csak 

a Civil Ház közvetlen környezete újult 

meg, ami szükségessé tette az elmaradt 

részek rendbetételét – mondta Haj-

du Flórián alpolgármester, kiemelve:  

a Csertő park környezetének, közössé-

gi terének megtervezésébe az önkor-

mányzat bevonta az ott élőket.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy 

a felújítási munkák elvégzésére a ke-

rület közbeszerzési pályázatot írt ki, 

amelynek nyertese a Parkfenntartó Ker-

tészeti és Szolgáltató Kft. és a DeerGar-

den Kertészeti és Szolgáltató Kft. lett.

Park- és szolgáltatásfejlesztés

– A munkálatok várhatóan április má-

sodik felében kezdődnek, és a te-

rület átadásától számított 

150 napig tartanak – 

tá jékoztatott 

Hajdu Fló-

rián. Hoz-

z á t e t t e :  

a felújítás csaknem 140 millió forintba 

kerül. A beruházás folyamán kicserélik 

a térburkolatot, a támfalat, illetve egy 

szabadtéri színpadot is építenek, vala-

mint új padokat, székeket, ülőkockákat 

és asztalokat is kihelyeznek. Több lesz  

a környéken a hulladékgyűjtő és továb-

bi kerékpártárolókat is létesítenek.  

– A kivitelezés során gondot fordítunk  

a Csertő park jellegénél fogva kicsi zöld-

felületének a bővítésére – magyarázta 

Hajdu Flórián. – A területre 18 fa és több 

mint 6000 cserje, évelő növény, bam-

busz és díszfű kerül. Ezzel párhuzamo-

san Zuglóban 115 fa pótlását is megva-

lósítjuk – fűzte hozzá az alpolgármester.

A beruházás nemcsak építéssel, hanem 

bontással is jár. Felszámolják ugyanis 

a felújítandó szektorban lévő, nehezen 

hasznosítható négy pavilont. Természe-

tesen ezzel nem szűnnek meg a Csertő 

parkban a lakossági szolgáltatások. 

– A Csertő parkon belül egy kisebb, há-

romegységes szolgáltatóteret hozunk 

létre, ahol a lakosság igényeit kielégítő 

vállalkozásoknak biztosítunk helyet – 

mondta Hajdu Flórián, megjegyezve: 

ide települ át a pavilonsorról a cipész, 

és itt nyílik majd szabóműhely is. Hogy 

milyen más szolgáltatás lesz még  

a Csertő parkban, 

nem tudni, mert  

a bérbeadásról most 

folynak tárgyalások az ér-

deklődő vállalkozókkal. 

Rendelőfelújítás

A parkrenoválás mellett megújul a Cser-

tő parki gyermekorvosi rendelő is, ahol  

majdnem minden negyedik zuglói gyerek 

orvosi ellátását biztosítják. A kivitelezés 

még tavaly télen elkezdődött. A Csertő 

park 3. szám alatti rendelő a ketteS Mű-

terem Kft. tervei alapján megvalósuló 

felújítására az önkormányzat ugyancsak 

közbeszerzést írt ki. A tender győztese  

a Home-Bau Kft. lett. A munkálatok ideje 

alatt a beteg gyerekek ellátását a Zuglói 

Egészségügyi Szolgáltató az Örs vezér te-

rei rendelőben oldja meg.

– A teljesen megújuló épületet vázszer-

kezetig bontották vissza. A munkálatok 

befejeztével duplájára növekszik az 

intézmény alapterülete – fejtette ki az 

alpolgármester. – A mintegy 350 mil-

lió forintos beruházással, amely 

várhatóan augusztusban 

fejeződik be, egysé-

ges képet kap 

a felújított 

Csertő park 

– fogalmazott 

Hajdu Flóri-

án alpolgár-

mester. 

Papp Dezső

Áprilisban kezdődik a Csertő park felújításának második üteme. A lakosság bevonásával megtervezett közösségi tér kialakítása során elbontják  

a pavilonsort, kicserélik a térburkolatot, fákat, cserjéket telepítenek, valamint új köztéri bútorokat helyeznek el a korszerűsített területen. A Csertő 

parkban a gyermekorvosi rendelőt is renoválják, amelynek alapterülete a munkálatok befejeztével a korábbi duplája lesz. Emellett az önkormány-

zat a lakosság ellátásának javítására három egységes szolgáltatóteret is létesít.
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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 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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

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

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

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

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

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

Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

Tóth Csaba 
(8. OEVK)
Előzetes 
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Hajdu Flórián közbiztonságért felelős 

alpolgármester elmondta: a Füredi la-

kótelepet érintő közbiztonsági program 

2015 októberében a mobil rendőrségi 

konténer Füredi utca–Vezér utca ke-

reszteződésébe történő áthelyezésével 

indult el. A lakónegyed kamerarekonst-

rukciója két ütemben zajlott. Ennek so-

rán 23 új kamerát telepítettek, és 3419 

méter optikai adatátviteli kábelt fektet-

tek le. A munkálatok 94,2 millió forint-

ba kerültek. 

Hevér László György, a terület önkor-

mányzati képviselője azt hangsúlyozta, 

hogy a Füredi utcai lakótelepen a ka-

merarendszer fejlesztésével az önkor-

mányzat a lakosság igényét elégítette ki, 

ugyanis 2015 januárjában a Kerepesi út 

lakói az autófeltörések miatt petícióban 

kérték térfigyelő kamerák elhelyezését. 

A képviselő arra számít, hogy a fejlesz-

tés nyomán a Füredi lakótelepen tovább 

csökken a bűncselekmények száma. 

Váradi Attila alezredes, a zuglói rendőr-

kapitányság vezetője kiemelte: a rend-

őrség örömmel veszi a fejlesztést, mert 

a régi kamerákat a legmodernebb esz-

közökre cserélték. Az új berendezések 

pedig nagymértékben segítik a bűnül-

döző szervek munkáját.

A kameraavatón megjelent Czeglédi Já-

nos, a képviselő-testület közbiztonsági 

bizottságának alelnöke is.          

Papp Dezső

A Százholdas Pagony játszótér melletti sétányon adták át a Füre-

di utcai lakótelep megújított térfigyelő rendszerét március 13-án.  

Zuglóban ezzel már 196, a kerület legnagyobb lakónegyedében  

pedig 55 kamera működik. 

A Füredi utcai lakótelepen megva-
lósított térfigyelő rendszer rekonst-
rukciójának első ütemében három 
új nagy felbontású kamerát telepí-
tettek, 28 állomás kábeleit cserél-
ték ki, továbbá 12 helyszínen tör-
tént kameracsere.  A rekonstrukció 
második ütemében 20 új kamerát 
helyeztek ki, és 17 meglévőt cse-
réltek nagy felbontásúra. Mindkét 
ütem során gondot fordítottak az 
adatátviteli hálózat modernizálása 
és a képtároló rendszer kapacitás-
bővítésére is.

Az új kamerák telepítését és a meg-
lévők szükség szerinti áthelyezését 
a közbiztonsági szakemberek ja-
vaslatai alapján végezték.

A Füredi utcai lakótelepen megva-
lósított rekonstrukcióval Zuglóban 
már 196 térfigyelő kamera műkö-
dik, ezek közül 55 szolgálja a leg-
nagyobb zuglói lakótelepen élők 
biztonságát.

A kamerarekonstrukció számai

Tevékenység I. ütem II. ütem

Adatátviteli kábel cseréje optikai szálra 3419 m -

Új rádiós adatátviteli gyűjtőpont építése - 13 db

Meglévő kamerák áthelyezése 17 db -

Meglévő kamerák cseréje Full HD-re 12 db 17 db

Meglévő kamerák javítása 7 db -

Új kamerák telepítése 3 db 20 db

Képmegjelenítő monitorok kapacitásbővítése 6 db

Képtárolókapacitás bővítése 1 db 1 db
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– Emlékszik még, hogy mikor és ho-

gyan kezdődött ez a több évtizedes 

BVSC-történet?

– 1954-ben, 11 évesen mentem le először 

a lakásunkhoz közeli, Kertész utcai ál-

talános iskolába pingpongozni. Eleinte 

csak hobbiszinten csináltam, de tehet-

ségesnek bizonyultam, mert az akkori 

edzőm, Simon Béla bácsi megkereste  

a szüleimet, akiket sikerült rábeszél-

nie, hogy sűrűbben járjak edzésekre, s 

hogy indíthassanak engem versenyeken 

is. Béla bácsinak nagyon jó szeme volt  

a sporthoz, mert egy évvel később ő hoz-

ta fel Gyuláról Berczik Zoltánt is.

– A Kertész utcából hogy került  

a Szőnyi útra?

– Ez még a zuglói asztalitenisz hősko-

rában volt. Amikor még nem BVSC, ha-

nem Vasútépítő Törekvés néven, és nem 

Zuglóban, hanem a Kertész utcai iskola 

tornatermében játszottunk. Később – 

már BVSC néven – közelebb költöztünk  

a Szőnyi úthoz. Akkor az Újvidék téri 

(ma Arany János) Általános Iskola torna-

termében edzettünk. Sajnos, csak este, 

18 és 21 óra között volt a miénk a terem. 

A Szőnyi úti csarnok 1974-ben épült. 

Emlékszem, hatalmas esemény volt ez 

akkoriban. A hetvenes évek első felében 

Magyarországon, de talán még Európá-

ban is egyedülálló volt, hogy az asztalite-

nisz számára önálló csarnok épült.

– Ez nagy lendületet adott a zuglói 

sportnak is.

– Hajaj, de még mekkorát! A magyar 

asztalitenisz-csapatok közül például 

elsőként a BVSC nyerte meg a Bajnok-

csapatok Európa Kupáját. Én még csak  

18 esztendős voltam, amikor Berczikkel, 

Bubonyi Zolival, Fantusz Gyurival meg-

nyertük az országos bajnokságot. Sajnos 

ők már nincsenek közöttünk.

– A sikerekhez edzőként is sokat tett 

hozzá. Hogy is történt Gergely Gábor 

leszerződtetése?

– Amikor Bercziket a válogatotthoz ne-

vezték ki, én lettem a BVSC vezetőedző-

je. Eleinte játékosedzőként végeztem  

a dolgokat, majd 79-től kizárólag az edzé-

sekre koncentráltam. Gábor a KSI-ben 

kezdett, ahonnan éppen kiöregedett, és 

klubot keresett magának. Több ajánlata 

is volt, mi azzal nyertünk, hogy megígér-

tük neki, kivisszük őt is magunkkal egy 

hollandiai kupamérkőzésünkre, ahol 

ugyan még nem játszott, de az élmény 

mégis hozzánk vonzotta őt.

– És ön mikor fogott utoljára ping- 

pongütőt a kezében?

– Nagyon régen. Amikor abbahagytam 

a sportot, akkor nagyon komolyan gon-

doltam a befejezést. Nem akartam, hogy 

bárki azt mondhassa: „Na, ez a Rózsás 

is megöregedett, már nem úgy mozog, 

mint régen.” Inkább arra emlékezzenek, 

amikor még jól ment a játék!

Riersch Tamás

Hatvannégy év vasutasszínekben
Rózsás Péter, a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztályának tiszteletbeli elnöke, korábbi elnöke, vezető-

edzője, illetve kétszeres Európa-bajnok, világ- és Európa-bajnoki érmes játékosa idén ünnepli 75. születés-

napját. Az egykori sportember az évfordulót imádott klubjának képviselőivel együtt ünnepelte.

Interjú  
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A sziléziai születésű Wechselmann 

Ignác építész 1856-ban érkezett a ma-

gyar fővárosba. Építési vállalkozása  

a kiegyezés utáni nagy budapesti fej-

lesztések egyik fontos szereplőjévé vált. 

Wechselmannt munkájáért a király 

harmadosztályú vaskoronarenddel és 

lovagi címmel tüntette ki.

A végrendelet

Wechselmann Ignác Neuschloss Károly 

építési vállalkozó Zsófia nevű lányát 

vette feleségül. A házaspárnak nem 

született gyermeke, ezért Wechselmann 

úgy döntött, hogy jelentős vagyonukat 

jótékony célra fordítja. 

Lovag Wechselmann Ignác 1903. feb-

ruár 18-án hunyt el. Végakaratában  

a feleségéről és rokonairól bőségesen 

gondoskodott. Az ezen felüli vagyoná-

ból az általa nagyra becsült népiskolai 

tanítók nyugdíj-kiegészítésére kétmillió 

koronát, míg egy vaknevelő intézmény 

létesítésére és fenntartására egymillió 

négyszázezer koronát hagyott. Wech-

selmann 1899-ben elvesztette az egyik 

szeme világát, a baj érlelte meg benne 

a gondolatot, hogy vagyona egy részét  

a vakokra hagyja. 

Az örökhagyó továbbá arról is rendel-

kezett, hogy a vakoknak felajánlott 

összeg alaptőkéjét a Pesti Izraelita Hit-

község kezelje. A végrendelkező ezen 

túlmenően azt is meghagyta, hogy a va-

kok iskolájának növendékei ingyenes 

oktatásban, illetve ellátásban részesül-

jenek, és a diákok felerészben izraeliták,  

felerészben pedig keresztények legyenek.

Egyszerű homlokzat

A Pesti Izraelita Hitközség 1905-ben vá-

sárolta meg a mai Mexikói út 60. szám 

alatti 1512 négyszögöles városperemi 

telket. Az épület megtervezésével Lei-

tesdorfer (1907-től Lajta) Bélát bízták 

meg, akinek a Wechselmann-féle Vakok 

Intézete volt az első nagyobb alkotása. 

Lajta az épületet népi motívumokkal és 

zsidó vallási szimbólumokkal díszített 

kapuval és meglepően puritán vörös-

tégla-homlokzattal látta el, amelyre az 

ablakok alatti berakásokon kívül más 

díszítőelemet alig helyezett el. 

„A ház szomorú meghittségét, lakóinak 

elvonult életét megmutatja, de valami 

vigasztaló derűvel enyhíti meg az egy-

szerű széles homlokzat és az alacsony, 

különös gyengédséggel megformált 

és feldíszített kapu” – írta az épület-

ről 1913-ban Bárdos Artúr a Művészet 

című folyóiratban. 

A tervező az épület főhomlokzatára az 

adományozók nevét megörökítő és az 

intézmény rendeltetését közlő feliratot 

helyezett el: „LOVAG / WECHSELMANN 

IGNÁC / ÉS NEJE / NEUSCHLOSS ZSÓFIA 

/ VAKOK INTÉZETE”.

A tervező az épület belső kialakítására, 

berendezésére nagy hangsúlyt fektetett, 

minden részletet aprólékosan kimunkált.

Lajta a házat hozzáillő, ugyancsak népi 

motívumokkal díszített kovácsoltvas 

kerítéssel vette körül. Ebben olyan táb-

lákat helyezett el, amelyek ismert költe-

mények egy-egy strófáját tartalmazták 

Braille-írással. Ezek közül ma már csak 

a Kölcsey- és Eötvös idézet látható. Bár-

dos Artúr szerint cikke megírása idején 

Budapest vakjai a Wechselmann Intézet 

kerítéséhez jártak Arany János, Tompa 

Mihály, Kölcsey Ferenc, báró Eötvös Jó-

zsef és Kiss József verseit olvasni. 

Az építkezés 1905. október 23-án kez-

dődött. Az intézet kapujának faragásait 

Lajta rajzai alapján Malomsóky József 

asztalos, a kőfaragásokat Weisinger 

György készítette. A bejáró csiszolt üveg- 

ablakai Róth Miksa műhelyéből kerül-

tek ki. A réz- és kovácsoltvasmunkákat 

pedig Galambos Jenő végezte. 

Az építkezés 1908. március 31-én fe-

jeződött be. A kivitelezés és a ház be-

rendezése 400 ezer koronába került. 

Az intézményavatót 1908. december 

20-án tartották. Az ünnepi beszédet  

dr. Weinmann Fülöp udvari tanácsos, 

hitközségi elnök mondta. Az esemé-

nyen a kormány nem képviseltette ma-

gát, amin a korabeli sajtó szerint igen-

csak megütköztek a jelenlévők. 

Bár az 50 diákra tervezett modern isko-

lát hivatalosan csak decemberben adták 

át, az intézet már 1908. február 28-án 

megkezdte működését, 12 növendékkel. 

A tanulók egyik fele – Wechselmann Ig-

nác végakaratának megfelelően – izrae-

lita, míg a másik fele keresztény vallású 

volt. Az intézmény első igazgatója Adler 

Simon lett, akit nyugdíjazása után Ka-

nizsai Dezső követett a vezetői székben.

Tulajdonoscserék

Az intézmény nem sokáig szolgálhatta  

a vakokat, az első világháború alatt 

hadikórházként működött. A háborút 

követően az infláció miatt elértéktele-

nedett az alapítványi pénz, és az intézet 

csődbe jutott. Ezt az iskola csak a hit-

község és az amerikai vöröskeresztes 

misszió segítségével tudta túlélni. 

Miközben a gyermeklétszám csökkent, 

takarékossági okokból több zsidó intéz-

ményt is a Mexikói útra telepítettek. Itt 

működött az Országos Magyar Izraelita 

Közművelődési Egyesület és az Izraelita 

Siketnémák Intézete is. 

A vészkorszakban a Mexikói út 60. alatt 

volt az egyik zuglói gettó. Ide gyűjtötték 

össze a környék zsidóságát, és hurcol-

ták el a haláltáborokba.

Az épületet 1949-ben az Idegennyelvű 

Főiskola kapta meg. 1952-től a mozgás-

sérült fiatalok oktatási intézménye lett, 

majd az 1956–57-es tanévben a diákott-

hont is ide költöztették. 

1960-ban az intézményt a régi épület 

stílusához illő szárnnyal bővíttették ki. 

1985-ben elkészült uszoda, majd 1987-

ben az otthon parkját is felújították.

A 2007 tavaszán induló rekonstrukció 

során lebontották az 1985-ben átadott 

tanmedence épületét és az 1960-ban 

emelt szárnyat. Ezek helyére került az 

új iskolaépület, amely a Korong utcáról 

akadálymentesen közelíthető meg.

Napjainkban az egykori Nyomorék 

Gyermekek Menhelye és Egylete utódja, 

a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

mény és Kollégium működik a Mexikói 

út 60. szám alatt.         Papp Dezső

Vakok oktatási intézete a Mexikói úton
A Pesti Izraelita Hitközség Wechselmann Ignác építési vállalkozó adományából a Mexikói úton építette fel 1905–1908 között a Vakok Intézetét.  

A Lajta Béla tervezte házat az első világháború alatt hadikórháznak használták, majd különböző zsidószervezeteknek adott otthont, a vészkor-

szakban pedig itt volt Zugló egyik gettója. A második világháború után az épületet államosították, és 1952-től a mozgássérült fiatalok oktatási in-

tézménye lett. Az egykori Wechselmann-féle Vakok Intézete patinás falai között ma a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgim-

názium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium működik.
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A március 6–14 között 18. alkalommal 

bemutatott 40 perces programok so-

rán a gyerekek a különböző művészeti 

ágakkal a néptánctól a komoly zenéig, 

a festészettől a drámáig ismerkedhet-

tek meg, úgy, hogy közben a 170 évvel 

ezelőtti történelmi eseményekből is íze-

lítőt kaptak. A Zuglói Filharmónia előa-

dás-sorozata 2011-ben indult. Évente 

két alkalommal látják vendégül a zug-

lói fiatalokat. A március 15-i ünnephez 

kapcsolódóan a műsorukat mindig az 

óvodások és az alsó tagozatosok, az 

őszi előadásukat pedig a felsősök és  

a középiskolások érdeklődéséhez iga-

zítják. A „Felfedezőúton” előadás-so-

rozat a maga nemében egyedülálló, 

mert ilyen sok gyereket megmozgató 

kulturális program egyetlen más ke-

rületben sem létezik. Az eddigi őszi és 

tavaszi előadásokon több mint 70 ezer 

gyerek fordult már meg a Zuglói Szent 

István Zeneházban. A sorozatot 2011-es 

indulása óta Solymosi Tari Emőke ze-

netörténész, a Magyar Művészeti Aka-

démia tagja készíti, szerkeszti és veze-

ti, a zenei betéteket pedig a Záborszky 

Kálmán Liszt Ferenc-díjas karmester 

által vezetett Zuglói Filharmónia jegy-

zi. Az idei széria nemcsak azért volt 

különleges, mert a kereken 170 évvel 

ezelőtti történelmi eseményekre em-

lékezett, hanem azért is, mert az előa-

dás-sorozat is jubilált: elérte a 250. előa-

dást, amely jubileumot a március 13-i  

11 órai előadáson ünnepelhettek  

a résztvevők. 

Az oldalt összeállította:

 Riersch Tamás

Ünnepi felfedezőút a fiatal korosztálynak
A Március 15-i nemzeti ünnep felvezetéseként idén is felfedezőúton vehettek részt a zuglói óvodások és alsó tagozatos diákok. A zuglói gye-

rekek közül több mint hatezren látták ugyanis a Zuglói Filharmónia „Felfedezőúton” című ifjúsági előadás-sorozatának részeként bemutatott  

„A magyar név megint szép lesz” című műsort a Columbus utcai Zeneházban.

„Én Petőfim” címmel hirdetett 

rajzpályázatot a Zuglói Ifjúsági 

Centrum a kerületi diákok szá-

mára. A pályázat elsődleges célja 

volt, hogy a nemzeti ünnep al-

kalmából a gyerekek figyelmét 

a forradalom és szabadságharc 

emblematikus személyére, Petőfi 

Sándorra irányítsa.

A ZIC munkatársai sem életkori, sem pe-

dig technikai megkötéseket nem támasz-

tottak, a pályázatra bárki – általános és 

középiskolás diák – jelentkezhetett, il-

letve az általuk beadott pályamunkák 

is nagyon színesek voltak. A Sylvester 

János Református Gimnázium diákjai 

például egy egészen különleges instal-

lációval rukkoltak elő: készítettek egy 

nagy tarisznyát , melybe olyan dolgokat 

pakoltak bele (dobozos sör, mobiltelefon 

petőfis tokvédővel, sajtos roló stb.), ame-

lyeket szerintük a mai Petőfi magánál 

hordana. A pályázat kiíróinak pontosan 

ez volt az elsődleges céljuk, hogy meg-

tudják, vajon a mai gyerekek hogyan 

képzelnének el egy mai Petőfit. Mit csi-

nálna, ha ma élne? Miért küzdene? 

A pályázatra négy iskolából körülbelül 

nyolcvan pályamű érkezett. Ezekből 

rendeztek kiállítást március 9-én a Zug-

lói Ifjúsági Centrum Mini Galériájában, 

ahol a részt vevő iskolákat és diákjai-

kat is megjutalmazták. A tárlat anyaga 

egészen a hónap végéig megtekinthető  

a Kassai téri centrumban.

A Zuglói Ifjúsági Centrum nem először 

rendez gyerekrajz-kiállítást. Korábban 

„Benedek Elek meséi”, 

„Az én mesehősöm” és az 

„Egy képzelt világ” cím-

mel is írtak már ki hason-

ló pályázatokat. 

Petőfi tarisznyája

Oktatás



9Zuglói Lapok     2018. március 22.    Zöld Zugló  

A Zuglót átszelő élővíz, a Rákos-pa-

tak a Gödöllői-dombságból ered, és 

a Dunába torkollik, összesen 44 km 

hosszú. Partján olyan növények élnek, 

mint a gyíkhagyma, a rostostövű sás, 

a vidrafű, a fekete ribiszke és a man-

dulalevelű fűz, vizében pedig néhol 

olyan halfajok úszkálnak, mint a bo-

dorka, az amur, az ezüstkárász,  a kí-

nai razbóra és a réti csík. A patak az 

akkoriban benne élő rákokról kapta 

a nevét. Régebben vízimalmot is haj-

tottak erejével, 1986 óta pedig vizével 

táplálják a Városligeti-tavat. A Bartl 

János–Egressy út közé eső szakaszát 

hamarosan újra természetközelivé 

alakítják.

Csökkentik a vízfogyasztást  
a hivatalban

A képviselő-testület nemrég szavaz-

ta meg azt az előterjesztést, amely 

lehetővé teszi, hogy a közelben lakó-

parkot építő vállalkozó a patakpart 

említett szakaszát saját költségén 

revitalizálja –  mondta Szabó Rebe-

ka alpolgármester, és hozzátette, az 

önkormányzat is kiemelten kezeli  

a környezettudatosságot. – A hivatal-

ban és az ügyfélszolgálaton lecserél-

tük a ballonos vízadagolókat ener-

giatakarékosabb, szűrt vizű kutakra, 

munkatársainknak pedig BPA men-

tes kulacsokat osztottunk ki, hogy 

minimalizáljuk a műanyag palackos 

víz vásárlását. Hamarosan minden 

mosdót felszerelünk perlátorral, 

amely a víz levegővel való dúsításá-

val csökkenti a fogyasztást. 

Környezettudatos nevelés  
az ovikban

A természetbarát életforma kialakí-

tására a kerületi óvodákban is nagy 

hangsúlyt helyeznek. A 24 zuglói intéz-

ményből 12 viseli a Zöld Óvoda címet. 

A Tücsöktanya Óvoda már kétszer is el-

nyerte az elismerést.

Az óvodáskor az érzelmek időszaka, 

ezért fontos, hogy a gyermekeknél meg-

felelő érzelmi kapcsolatot alakítsunk ki 

a környezettel, az élőlényekkel. Minden 

évben megemlékezünk az úgyneve-

zett zöldnapokról, az állatok és a víz 

világnapjáról, valamint a Föld, illetve  

a madarak és fák napjáról – tudtuk meg 

Skrek Dóra óvodavezetőtől. – A nagy-

csoportosok idén a Szemlő-hegyi-bar-

langba mentek, hogy ott a víz egy kü-

lönleges formáját tanulmányozzák,  

a kicsik pedig a Természettudományi 

Múzeumba látogattak.

A víz világnapjára a csoportokban is 

külön készültek. Az egyikben kagy-

lókból és homokból tengeri képet ké-

szítettek, a másiban pedig esőcseppes 

dekorációt, illetve újrahasznosított 

karácsonyi csomagolóból halacskákat 

gyártottak a gyerekek. A kézmosás,  

a tisztálkodás fontosságára minden ovis 

figyelmét felhívták, és egy-egy apróbb, 

vízzel kapcsolatos kísérletet is végeztek.

A Zugló Tihany Óvoda mint az Örökös 

Zöld Óvoda cím viselője március 19-től 

egészen április 20-ig szervez környezet-

tudatossági programokat a gyerekek-

nek és a szülőknek. 

A víz világnapján a gyerekek és az óvó-

nénik is kék pólóban jöttek az oviba 

– újságolta Komjáti Nikoletta óvodape-

dagógus. – Elmentünk a Rákos-patak 

partjához, és Ki mit tud? versenyt is 

szerveztünk, ahol a kicsik vízzel kap-

csolatos énekeket, verseket adhattak 

elő. Kincsünk, a víz címmel pedig mese- 

és versírópályázatot hirdettünk. 

Zuglóban van Pest legrégibb 
és legújabb fürdője is 

Zsigmondy Vilmos, korának nagy hírű 

bányamérnöke úgy gondolta, Pesten 

egy artézi kút fúrása legvalószínűb-

ben a Városligetben valósítható meg. 

Az elképzelést Pest város közgyűlése 

1868. március 4-én elfogadta. A kút 

fúrásának helyéül a mai Hősök terén, 

az Árpád fejedelem lovasszobra előtti 

részt jelölték ki, a munkálatok 1878-

ban fejeződtek be. A forrásra épülő 

Széchenyi Gyógyfürdő kivitelezését 

1909-ben kezdték meg. Az itteni gyógy- 

víz ivókúra formájában például gyo-

mor-, epe- és veseproblémákra, fürdő-

ként pedig többek között ízületi bán-

talmakra javasolt. Úgy tartják, hogy  

a fürdő gyógyvize afrodiziákumként 

is hat. A Fővárosi Állat- és Növény-

kertben található vízilovak medencé-

jét is ezzel töltik, ennek eredménye 

lehet, hogy az európai állatkertekben 

élő vízilovak jelentős része magyar-

országi felmenőkkel büszkélkedhet – 

tudtuk meg a Budapest Gyógyfürdői 

és Hévizei Zrt.-től.

Budapest legfiatalabb fürdőjét, az 1989-

ben átadott Paskál strandot is termál-

vízre építették. A Rákos-patak egykori 

hídja mellett állt a híres Paskál-malom. 

Ennek a területén végeztek 1965-ben 

eredményes kútfúrást: 1735 méter 

mélyről tört fel az akkor 1000 liter/perc 

hozamú, 70 fokos víz. A nátriumot tar-

talmazó, kalcium-magnézium-hidro-

génkarbonátos, kloridos hévíz fluorid- 

ion-tartalma is jelentős, ezért szintén 

az ízületek degeneratív betegségeire és 

gyulladásaira, valamint baleseti utóke-

zelésekre javasolt.

Forrai-Kiss Krisztina

Kincsünk, a víz
Az ENSZ 1993-ban nyilvánította március 22-ét a víz világnapjává. A jeles nap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 

a tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Zugló szerencsés helyzetben van, hi-

szen nemcsak élővízben, de forrásvízben is gazdag, ivóvize pedig kiváló minőségű. A kerület önkormányzata 

kiemelten kezeli a környezettudatosságot, és a zuglói óvodások is minden évben megünneplik a világnapot.

Többet iszunk, mint az átlag

Zuglóban kiváló az ivóvíz minősé-
ge európai viszonylatban is. A Fővá-
rosi Vízművek tájékoztatása szerint  
a vizsgált paraméterek mért értékei jó-
val a határérték alatt vannak. Az ösz-
szes vízfogyasztást tekintve – lakossá-
gi és közületi – a budapesti kerületek 
között Zugló a harmadik legmagasabb 
vízfogyasztású, míg ha csak a lakossá-
gi fogyasztást nézzük, a második leg-
magasabb fogyasztású kerület. 2017-
ben a zuglói lakosok 6 millió köbméter 
vizet fogyasztottak, a nem lakossági 
fogyasztás 2 millió köbmétert tett ki.   
A XIV. kerületben 115 ezer fő él – ez  
a vízművek által ellátott fogyasztók 
6,35 százaléka –, ami azt jelenti, hogy 
egy fő évente mintegy 53 köbméter, 
napi szinten 0,145 köbméter, vagy-
is 145 liter vizet használt fel.  Ez több 
mint 10 százalékkal meghaladja a bu-
dapesti átlagfogyasztást, ami 2017-
ben 130 liter/nap volt.

A zuglói ivóvíz összetétele:

Szabad aktív klór 0,20 mg/l

Klorid 22 mg/l

Vas 10 µg/l

Mangán 2 µg/l

Nitrát 8 mg/l

Nitrit <0,03 mg/l

Ammónium <0,05 mg/l

Összes keménység 132
mg/l 
CaO

Vezetőképesség 456 µS/cm

pH 7,6
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Részvétel a kerület költségvetésének tervezésében.
• Közreműködés a költségvetés testületi előterjesztések készítésében.
• Részvétel az önkormányzat éves költségvetési javaslatának elké-

szítésében.
• Költségvetési rendeletmódosítás-tervezet készítése.

• Gondoskodik a beszámolási kötelezettség betartásáról.
• Közreműködik a kerületi szintű költségvetési előirányzatok felhaszná-

lásáról szóló beszámoló előterjesztésének és rendelettervezetnek az 
előkészítésében.

• Előirányzat és a rendeletmódosítások nyilvántartásának vezetése.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

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

folytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 

év).
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 

címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „költségvetési referens” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BÉRLEMÉNYGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos 

feladatok.
• Lakások bérbeadási folyamatának előkészítése, lebonyolítása.

• Lakbér-felülvizsgálatok elvégzése.
• Értékesítésre kijelölt lakásokkal kapcsolatos feladatok.

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

daságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

tatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Vagyongazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Döntésképesség.

• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.
• Precíz munkavégzés.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások lefolyta-

tása, az eljárásokhoz kapcsolódóan előterjesztések elkészítése, ható-
sági ellenőrzések lefolytatása.

• Közútkezeléssel összefüggő feladatok ellátása.
• Útellenőri feladatok ellátása.

Pályázati feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szak-

macsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, 
földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés

• Magyar állampolgárság

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

folytatása.
•  „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
• Közigazgatásban szerzett tapasztalat, illetve önkormányzati ha-

tósági ügyekben való jártasság.
• Mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy közlekedésmérnöki 

szakképzettség.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség
• kommunikációs készség írásban és szóban

• konfliktuskezelés
• szakmai ismeret.

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ápr 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével;.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,műszaki ügyintéző pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető ad a 06-70/421-5725 telefonszámon..

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatai:
• hagyatéki eljárások lefolytatása.
Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, ter-

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgaz-
dasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga.

• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• vagyonnyilatkozat tétel.

Előnyt jelent: 
• közigazgatási szakvizsga • 1 év hatósági területen szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• problémamegoldás
• kommunikáció
• megbízhatóság

• stressz kezelés
• konfliktus kezelés

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók..
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,hagyatéki ügyintéző pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czakó Attila Osztályvezető nyújt a 872-9313-es telefonszámon..

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

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

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

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

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

HIRDETMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA

CÍM HELYRAJZI
SZÁM ALAPTERÜLET RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG

MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ
BÉRLETI DÍJ  

HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 
BESZÁMÍTÁSA NÉLKÜL

MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ
BÉRLETI DÍJ  

HELYREÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉG BESZÁMÍTÁSÁVAL

HELYREÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉG* (NETTÓ)

MEGHIRDETÉS
DÁTUMA

AZ AJÁNLATOK 
BEÉRKEZÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE

Semsey Andor u. 9. 32606/0/A/2 56 m2 üzlet, raktár víz-csatorna, elektromos áram, gáz 62.300,- Ft +ÁFA 99.000,- Ft +ÁFA 1.144.689,- Ft 2018.03.14. 2018.03.28.

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

ki Szakkollégium Kör-Vas-Út tagozata,  

a Közlekedésmérnöki Szakkollégium,  

az Építész Klub és a Rerrich Béla Tájépítész 

Szakkollégium idén szervezte meg 9. al-

kalommal a négynapos műhelyversenyt.  

A megmérettetésre jelentkező, különböző 

szakokon tanuló egyetemistáknak együtt, 

vegyes csoportokat létrehozva kellett dol-

gozniuk a feladaton. A Zugló vasútállomás 

újragondolása a Kocsis Dorottya, Kovács 

Johanna Gertrud, Moussong Zsuzsanna, 

Kalinszky Zsolt, Kovács Balázs Sámuel  

és Szabó Zsolt alkotta csapatnak sikerült  

a legjobban. Ők a berlini közlekedési rend-

szert vették alapul.

– Mertünk nagyot álmodni, és az egész 

környéket figyelembe véve komplex ter-

vet, élhető környezetet kidolgozni. A mun-

kánk a Báthory parkot is érintette – kezdte 

Szabó Zsolt, aki 13 évig élt a környéken. 

A gyorsvasuat szint felett, egy zöldtetős 

üvegépületben helyeztük el, a jelenlegi 

kettő helyett négyvágányos rendszer-

ben, míg – előre gondolkodva – a metrót 

szint alatt, a gyalogos és egyéb forgalmat 

pedig a földszinten hagytuk – folytatta 

Kovács Balázs Sámuel és Kocsis Doroty-

tya. – A vonat és a metró találkozásához 

négy liftet terveztünk. Az üvegépület 

alsó szintjén lennének a kiszolgálóhelyi-

ségek, de a téren helyet kapna két, 50+30 

férőhelyes biciklitároló is. 

Bevásárlóközpontot építenének

A Várostervezési Napok második he-

lyezett csapatának fő célja az volt, hogy 

olyan központot tervezzenek, amit az 

emberek biztosan megjegyeznének.

– Úgy vettük észre, hogy a környéken 

kevés vásárlási lehetőség van, ezért  

a bíróság helyére egy 40 méter ma-

gas, emblematikus, mélygarázzsal 

ellátott épületet álmodtunk meg, 

amelynek felső szintjein irodák, alsó 

szintjein bevásárlóközpont lenne. Ezt 

egy gyalogoshíd kötné össze a szintén 

csavart mintájú, dinamikus stílusú 

állomással – részletezte csapatának 

ötletét Iványi Réka. 

A Bakos Anikó, Enyedi Miklós, Iványi 

Réka, Laczka Áron, Suszter Vanda és 

Vadnai Viktor alkotta csoport a két vá-

gányt szintén négyre bővítené, de a cso-

mópontba irányítanák a 72-es trolit is. 

Az utastájékoztatás  
a legfontosabb

Borbély Dániel, Gyuris Anna, Hajdu Ale-

xandr, Kakucs Szonja Júlia, Kopitkó Tün-

de és Posta Máté Imre csoportja is a több 

vágányban és a bírósági épület elbon-

tásában látta a lehetőséget. A verseny 

harmadik helyezett csapata azt tartotta 

a legfontosabbnak, hogy tervük teljes 

egészében megvalósítható legyen. 

– A Széll Kálmán térhez hasonló kon-

cepcióban gondolkodtunk, modern 

stílusú épülettel – mondta Borbély 

Dániel. – Nagy hangsúlyt helyeztünk  

a megfelelő utastájékoztatásra is, amely 

jelenleg sok csomópontban hiányos. 

Terveztünk a térre egy hatalmas ki-

jelzőt, amelyen a MÁV- és a BKK-jára-

tok tájékoztatóját is összehangolnánk. 

A tavalyi Várostervezési Napok témája  

a Rákospalota-Újpest vasútállomás új-

ragondolása volt. Gáldi Tamástól, a ver-

seny egyik szervezőjétől megtudtuk, az 

akkor készült terveket a BKK inspiráci-

óként használja. 

– Ez a megmérettetés inkább egy ötletpá-

lyázat, vannak benne reális elemek, de 

anyagi és megvalósíthatósági háttér nincs 

mögöttük – magyarázta a szervező, aki el-

árulta, a nyertesek fődíja egy-egy éves Bu-

bi-bérlet volt. – Ennek ellenére bízunk ab-

ban, hogy az illetékeseket az idei tervek is 

inspirálhatják.       Forrai-Kiss Krisztina     

Egyetemisták tervei a vasútállomás átalakítására
A Zugló vasútállomás újragondolása volt az idei Várostervezési Napok feladata. Az építőmérnök-, közlekedésmérnök-, építész- és tájépítész- 

hallgatóknak szervezett műhelyversenyre csaknem negyven egyetemista jelentkezett.  A győztes tervben a terület komplex átalakítása szerepel  

a bírósági épület elbontásával, a terület akadálymentesítésével, a vágányok bővítésével és kiszolgálóhelyiségek létrehozásával.   

Aktuális
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A Szépművészeti Múzeum átfo-

gó rekonstrukciójának köszön-

hetően újra régi pompájában 

látható a több mint 70 éve lezárt 

Román Csarnok. Befejeződött  

a felújítása a múzeum egyik leg-

szebb részének, ami március  

15-étől húsvétig megnyitja ka-

puit a látogatók előtt. A Liget 

Budapest Projekt keretében 

felújított, széles körűen kor-

szerűsített múzeumi épület 

történetében ez volt az eddigi 

legátfogóbb és legjelentősebb 

rekonstrukciós fázis. Az új ál-

landó kiállításokkal a Szépmű-

vészeti Múzeum október 25-én 

nyílik majd meg a nagyközönség 

számára, és addigra az épületet 

övező parkot is helyreállítják. 

A felújítás leglátványosabb része  

a II. világháborúban megsérült Román 

Csarnok rekonstrukciója. A csaknem 

900 négyzetméter alapterületű, közép-

kori bazilika belső terét megidéző terem 

egyedülálló falfestményeinek megújítá-

sán mintegy 70 restaurátor dolgozott, 

akik csaknem 2500 négyzetméter fal-

felületet varázsoltak újjá. A munkálatok 

során 1500 liter konzerválóanyagot és 

csaknem 100 kilogramm, különböző 

színű pigmentet, valamit 5500 arany-

metál-lapot, azaz 5,5 kilogramm aranyat 

használtak fel. Ezek mellett a csarnok 

korszerű hűtési-fűtési, valamint modern 

világítási rendszert is kapott.

Az átfogó felújítás 14.000 négyzetmétert 

érintett, ami a múzeum alapterületének 

mintegy negyven százaléka. Megújult 

többek között a reneszánsz stílusú Mi-

chelangelo terem is, amely az elmúlt 

évtizedekben durván átalakítva, a láto-

gatóktól elzárva, irodaként funkcionált. 

A felújításnak köszönhetően a Román 

Csarnokkal együtt csaknem 2000 négy-

zetméterrel nőnek a múzeum kiállítóterei 

és a műtárgyraktáraknak is csaknem fé-

lezer négyzetméterrel több hely jut majd 

a megújult épületben. A felújítás során 

egy új, térszint alatti, korszerű éttermet 

és kávézót is kialakítottak, és a múzeum 

teljes akadálymentesítése is megtörtént. 

Az idén átadják az Orszá-
gos Múzeumi Restaurálási és 
Raktározási Központot
A Liget Budapest Projekt keretében 

még ebben az évben elkészül, és  

a napokban érte a legmagasabb 

pontját az Országos Múzeumi Rest-

aurálási és Raktározási Központ 

épülete a Szabolcs utcai egykori kór-

ház területén. Az összesen csaknem 

37.000 négyzetméteres, világszínvo-

nalú, a Városliget közelében felépü-

lő, minden szakmai igényt kielégítő 

épületegyüttesben a raktárak, rest-

aurátor-műhelyek, kutatószobák, 

irodák mellett a tervek szerint helyet 

kap majd a Közép-Európai Művé-

szettörténeti Kutatóintézet és egy 

látogatóközpont is. Az európai vi-

szonylatban is egyedülálló központ 

köré egy, a nyitvatartási időben sza-

badon használható 13.000 négyzet-

méteres parkot is kialakítanak. 

A Közép-Európában egyedülálló bar-

namezős beruházás keretében ösz-

szesen csaknem 30.000 négyzetmé-

teren világszínvonalú műtárgyraktárak 

és restaurátor-műhelyek jönnek létre.  

A tervezett központ a Néprajzi Múzeum, 

a Szépművészeti Múzeum és a Magyar 

Nemzeti Galéria több mint háromszáz-

ötvenezer műtárgya megőrzésének és 

tudományos feldolgozásának biztosít 

kiemelkedő minőségű infrastruktúrát.  

Az egykori izraelita kórház felvételi épü-

letének, majd imaházának rekonstruált 

épületében kap helyet egy több mint 

ezer négyzetméteres látogatóközpont, 

ahol az örökségvédelmi szempontok fi-

gyelembevételével történő rekonstrukció 

során többek között konferenciatermet, 

kiállítótermet és éttermet alakítanak ki. 

A volt kórház területén az OMRRK-hoz 

kapcsolódóan egy mélygarázs és egy 

kertészház is kialakításra kerül.

70 év óta először lesz látogatható  
a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka

Elkészült a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka

A Szabolcs utcában épülő OMRRK látványterve
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A nő hitt neki, és azonnal 2,1 millió fo-

rintnyi személyi hitelt vett fel, amit egy 

telefon-előfizetéssel együtt átadott a lo-

vagjának. Ő azt ígérte neki, hogy idén 

januárban mindent visszafizet majd, az 

előfizetői szerződésekből fakadó költsé-

geket pedig minden hónapban rendezni 

fogja. A férfi azzal indokolta a nőnek, 

hogy miért nem ő veszi fel a hiteleket, és 

miért nem ő köti meg az előfizetői szer-

ződéseket, mert állítása szerint BAR-lis-

tán szerepelt. A többes szám pedig nem 

véletlen, a férfi ugyanis az első hitelnél 

és telefonnál nem állt meg, hanem to-

vább szédítette a nőt, akit néhány hét 

alatt újabb értékes telefonok és egy lap-

top megvásárlására vett rá, illetve arra 

is rábírta a sértettet, hogy az kivegye  

a bankból és átadja neki egymillió forin-

tos megtakarítását. A férfi végül újabb 

banki kölcsönre bírta rá a nőt, akinek 

azt ígérte, hogy feleségül veszi, és ez  

a pénz már az esküvőjükre kell majd. 

Az elkövető összesen 6,1 millió forinttal 

károsította meg a sértettet. A nő január-

ban hiába várta a „szerelmétől”, hogy 

az ígért módon visszafizesse a busás 

kölcsöneket, vagy legalább törleszteni 

kezdje azokat. A nő szembesült a tény-

nyel, hogy becsapták, ezért feljelentette 

a férfit, akit a zuglói nyomozók március 

2-án a nagytarcsai lakásában elfogtak, és 

jelentős kárt okozó csalással gyanúsítot-

tak meg. A férfinál házkutatást is tartot-

tak, de csak egy fejhallgatót találtak meg 

a rendőrök a nő által vásárolt eszközök 

közül. A férfi a gyanúsítotti kihallgatá-

sán elismerte a bűncselekmény elkö-

vetését. Állítása szerint a nő tudtával 

és engedélyével próbálta megforgatni  

a pénzeket, de a valóságban egy kaszi-

nóban játszotta el azokat. A férfi végül 

elismerte, hogy sosem akart közös életet 

a sértettel, a telefonokat, iPhone-okat és 

laptopot egyaránt eladta, és azt a pénzt 

is eljátszotta. A férfi szerencsejáték-füg-

gőnek vallotta magát.

Riersch Tamás

Közbiztonság

Drága mulatság volt a rövid boldogság
 Egy férfi a késő esti órákban ed-
dig nem tisztázott okokból baltával 
a kezében ordítozott egy zuglói 
kocsma előtt. A baltával többször 
is ütőmozdulatot tett a helyiség 
ajtaja felé, miközben fenyegette  
a bent tartózkodókat. Kis idő múl-
va távozott a kocsma elől, de a 
baltát menet közben többször a 
feje fölé emelte, és közben hango-
san szitkozódott. A férfit nem sok-
kal később elfogták és előállították  
a rendőrök, akik felfegyverkezve 
elkövetett garázdaság miatt indí-
tottak nyomozást.

 Az egyik zuglói járőr egy gyanús 
férfira figyelt fel egy hajnalon a Pil-
langó utcában. A rendőrök a férfi 
után mentek, aki a Tábornok ut-
cában több parkoló jármű ablakán 
is benézett. Végül egy kisteher-
autónál állapodott meg, melynek 
ablakánál néhány másodpercig 
elmatatott. Időközben egy több-
fős társaság haladt el az utcában, 
mely megzavarhatta a férfit, aki ott-
hagyta az autót, és elindult a Bíbor 
utcán keresztül a Fogarasi út felé.  
A rendőrök itt érték utol, igazoltat-
ták, majd előállították a kapitány-
ságra. Mint kiderült, a kisteherau-
tó jobb oldali ablaka megsérült, 
viszont az autóban levő körülbelül  
60 ezer forintot érő munkagép 
megmenekült. A rendőrök előter-
jesztést tettek a férfi előzetes letar-
tóztatásának indítványozására. 

Bűnügy

Az elmúlt év őszén egy internetes társkereső oldalon ismerkedett meg egy férfi egy zuglói hölggyel. A férfi 

nagy lendülettel csapni kezdte a szelet a nőnek, akinek eljegyzést, házasságot, közös életet és közös egzisz-

tenciát ígért. Ehhez azonban tőkére volt szükségük, emiatt már második találkozásukkor hitelfelvételre bírta 

rá a sértettet annak érdekében, hogy közös vállalkozásukat elindíthassák.
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IRATKEZELÉSI CSOPORTVEZETŐ
munkakör betöltésére

Feladatai: 
• Iratkezelés teljes folyamatának (érkeztetés, iktatás, belső kézbe-

sítés, kimenő postázás, irattározás, iratselejtezés) felügyelete, a 
csoport vezetése.

• Az elektronikus ügyintézés hivatali kiépítésének és működtetésének 
irányítása.

• Iratkezelési szoftver működésének felügyelete, a felhasználók mun-
kájának segítése.

• Kapcsolattartás a postával, levéltárral, iratkezelési szoftver gyár-
tójával.

Pályázati feltételek:  
• Felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
• Magas szintű informatikai ismeretek.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

lefolytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ismeretek
• projektvezetési vagy folyamatszervezés területén szerzett ta-

pasztalat
• vezetői gyakorlat

• közigazgatási, iratkezelési, levéltári gyakorlat
• DMSOne vagy más dokumentum-, folyamat- vagy erőforrás ke-

zelő rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség
• kommunikációs készség írásban és szóban

• konfliktuskezelés
• szakmai ismeretek.

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

Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében 
foglalt egységes adattartalommal. 

• Motivációs levél, releváns szakmai tapasztalatok bemutatása.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok má-

solata.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályá-
zat elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántar-
tásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzett-
ségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes 
szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 1.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), 
valamint a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban találha-
tó űrlap felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest 
Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,iratkezelési csoportvezető pályázat” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarjányi Tamás aljegyző nyújt a +36-1-872-9359 telefonszámon.
Az állás 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 állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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KÖNYVELŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Bankszámlák könyvelése. • Egyéb gazdasági események könyvelése integrált pénzügyi rendszerben.
Pályázati feltételek:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 

és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).

• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

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

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

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

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

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,könyvelő pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecz Valéria Csoportvezető nyújt a 1/872-9297-es telefonszámon..
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT)
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Utalványozás előtti érvényesítés.

• Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységek ellátása.

Pályázati feltételek:  
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

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

banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzse-
rasszisztens szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).
• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

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

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

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

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

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található 
űrlap felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi, Költségvetési Csoport)” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Leányfalu központjában kétszintes SORHÁZAS nyara-
lónkat elcserélnénk Bosnyák tér környéki teraszos lakásra. 
Tel: 06-20-356-59-62.

TAVASZ VÉGI KÖLTÖZÉSSEL másfél szobás, 49nm2 
es, 5. emeleti, jó állapotban lévő lakás Zuglóban eladó. 
Irányár: 19 millió Ft. Tel: 06-70-397-0353, Molnár. 

Ingatlant vásárolna? Eladna? Kérjen ingyenes konzultá-
ciót szakértőnktől! Sólyom Anikó. Tel: 06-20-421-14-63.

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

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt szaktanártól- 
Egyéni szintre szabott órák igényeseknek. Tel: +3620330-
2226. E-mail: colinaster@gmail.com

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szakszerű 
kezelése. TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is me-
gyek! 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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készítését, 
javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai hara-
pásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Pe-
tőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

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

Sorsfeladatok, jövőbeni lehetőségek Püthagoraszi és 
kabbalisztikus módszerekkel. Személyiség-és kapcsolati 
elemzés. Numerológus, elemző közgazdász. Tel: 06-70-
521-70-73.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ álláshelyeket hirdet meg az alábbi munkakörök-
be: Szociális gondozó ápoló, takarító. Önéletrajzokat az-
allas@bjhuman.hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni a 413-
3651-es telefonszámon lehetséges.  

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ 
HÖLGY, kisebb nagyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. 
Tel: 06-30-294-22-27 

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 

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! HUNGÁRIA 
GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, antik bútorokat, 
asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiá-
kat, bronz és ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 forintig/grammig, 
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képesla-
pokat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől 
akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 22 
ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária kör-
úttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol színházak 
részére bútorokat, festményeket, órákat, ólomkristályokat, 
hangszereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, 
dísztárgyakat, hanglemezeket, könyveket, keleti tárgyakat, játé-
kokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. Kiszállás, 
szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FESTMÉNYE-
IT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére. 
Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 
Mobil: 06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát tekintse 
meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Készpénzért vá-
sárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, brilles ékszereket, 
kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, festményt, 
antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el hozzánk, vagy 
hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. Üzlet telefon: 1-316-
3651. 06-30-944-7935. Gyűjtők gyűjteményét vásárolom.

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

Judit Régiség Antikvitás. Magas áron vásárolok festménye-
ket, Herendi, Zsolnay készleteket, figurákat. Gorka Géza kerá-
miákat, antik ékszereket 7000-25000/gramm, ezüsttárgyakat 
100-750 forintig/gramm, BOROSTYÁN ékszereket 1000-3000 
forintig/gramm. Katonai kitüntetéseket, első és második világ-
háborús kardokat, bajonetteket, régi pénzérméket, papírpén-
zeket, kar-és zsebórákat. Tel: 06-70-509-28-07. Cím: 14. ke-
rület, Cinkotai út 61/B, családi házas övezet. Díjtalan kiszállás!

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

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

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

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

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, ingatla-
nok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszigetelés, vízszi-
getelési munkák. Garanciával, reális áron. www.telekrendezes.
hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

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

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELEFON azon-
nali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 06-20-9608-141

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, ja-
vítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok cseréje ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

LAPOSTETŐK hő-és csapadékvíz elleni szigetelése, bádo-
gos munkák kivitelezése, garanciával, referenciákkal. Kisebb 
javításokat is vállalunk. Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK: homlokzafelújítást, fes-
tést, mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szigetelést és bádogo-
zást. Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

Társasházkezelés! Szeretne egy jó közös képviselőt? Kérjen 
ajánlatot! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94, 06-1-200-49-72.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást, lami-
nált parketta lerakást, parkettajavítást, csiszolást, csempézést, 
burkolást, kisebb munkákat is vállalok. Tel: 06-30-99-07-423.

BÚTORKÉSZÍTÉS. Egyedi bútorok készítése, beépített 
szekrények, konyhák. Felméréstől a beépítésig. www.butor-
kesztites.iwk.hu Tel: 06-20-349-22-24.

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

Színházak részére régiségek, hagyatékok, gyűjtemények 
felvásárlása. Apróságtól a bútorig. Kiszállás, becslés díjtalan. 
Tel: 06-30-419-27-13.

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, javítása, 
garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ minden megren-
deléshez! Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-
341-0043 

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

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvege-
zése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszo-
lás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciával. 
Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszere-
lés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, garan-
ciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszo-
lás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával, referenci-
ával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSSZOLGÁ-
LAT! 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

Lakásfelújítást generál kivitelezésben vállalunk 
víz-fűtés-gáz, villanyszerelés, festés, burkolás, 

kőműves munkálatok. 06-20-945-16-12, gekoge-
neral.hu, gekogeneral@gmail.com

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok. 10%-os hétvégi 

kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

Amerikai magyar vásárol antik kis-és nagy-
méretű festményeket, portrékat, életképeket, 

Zsolnay- és ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. 
Tel: 06-20-229-7774. 

Email: jakabrobi2003@gmail.com

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

Oktatás
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Már amennyire nyugodt körülménynek 

lehet nevezni a Varsó utcai –110 fokos hi-

degkamrát. Mindenesetre volt miről be-

szélgetni, hisz Michelle jelen pillanatban 

az egyetlen magyar fiatal öttusázó, aki 

kvalifikálta magát az októberi Buenos Ai-

res-i Ifjúsági Olimpiára. Az élsport mellett 

pedig az ország egyik legjobb gimnáziu-

mában, a Szent Istvánban is jól teljesít. 

– Nem jött jókor ez a sérülés, bár egy sé-

rülés sosem jön jókor – mondta a 11. év-

folyamos zuglói diák.– De inkább most 

legyek sérült, mint év közben, mert eb-

ben az évben a legfontosabb esemény 

az őszi Ifjúsági Olimpia lesz.

Az októberi argentínai ötkarikás ese-

mény olyannyira prioritást élvez, hogy 

Michelle edzői tanácsára a „felnőt-

té válást” is elhalasztotta. Ő ugyanis 

mind az öt sportágba belekóstolt már, 

sőt felnőttversenyen is ért már el jó 

eredményt, ráadásul a felnőtt magyar 

öttusasportnak is szüksége lenne egy 

lelkes, lendületes Gulyás Michelle-re, 

ám a felnőttversenyek csak az Ifjúsági 

Olimpiát követően kerülnek majd be  

a zuglói tehetség versenyprogramjába.

– Szertornával kezdtem a pályafutá-

somat előbb a Postásban, majd a KSI-

ben folytattam. Egész jó eredményeim 

is voltak, a korosztályomban országos 

bajnokságot is nyertem. Hat év után 

váltani akartam, s miután az öcsém 

már akkor kéttusázott, magam is kipró-

báltam ezt a sportot, amit azóta sem 

bántam meg.

Gulyás Michelle az elmúlt években kor-

osztályos szinten uralta a sportágát.  

A világversenyekről rendre éremmel, 

érmekkel tért haza, az elmúlt két évben 

pedig a legjobb hazai utánpótláskorú 

női öttusázónak is megválasztották. 

– Nem szoktam csak rövid távra tervez-

ni – hárította el a 2020-as tokiói olimpi-

ára irányuló kérdést. – Idén áprilisban 

előbb egy ifjúsági világbajnokság lesz, 

melyre jó lenne felépülni és jól felké-

szülni, aztán a már említett őszi Ifjúsági 

Olimpia következik. Az azt követő idő-

szakról még nem gondolkodom.

Gulyás Michelle ötkarikás szereplésére 

nemcsak az Ajtósi Dürer sori alma mater-

ben lehetnek majd büszkék, hanem a Vá-

rosligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyel-

vű Általános Iskolában is, ahol korábban 

nyolc évet töltött.             Riersch Tamás

Ifiként felnőtt versenyeken is megállja a helyét
Gulyás Michelle-t, a KSI SE öttusatehetségét mostanában nem annyira az edzőpályán, hanem inkább rehabilitáció közben lehet utolérni.  

A 17 esztendős lánynak egy februári versenyt követően kezdett fájni a lába – állítólag begyulladt a bokaszalagja –, ami miatt kénytelen most kény-

szerpihenőt tartani. Így viszont lehetőségünk volt  nyugodt körülmények között beszélgetni vele.

Gyertek el és tervezzünk együtt!   
Tegyünk közösen a felelős kutyatartásért!

Minden kutyafuttatónak 

saját házirendet!

A PROGRAMSOROZAT  ELSŐ TAVASZI ÁLLOMÁSAI:2018. március 27. kedd, 17:30-19 óráigFüredi utca és Gvadányi utca  sarkánál lévő, nyílt futtató  
2018. április 3. kedd, 17:30-19 óráig      Rákos patak menti nyílt futtató,  Ipolyság utca és Gvadányi utca találkozásánál 

2018. április 10. kedd, 17:30-19 óráig      Rákos-patak menti nyílt futtató,  Gvadányi utca 13-15. között lévő szakaszon 
2018. április 17. kedd, 17:30-19 óráig      Kerepesi úti nyílt futtató, a 78/g számmal szembeni zöld sávban

FONTOS NEKED, HOGY HOL JÁTSZHAT A KUTYÁD?   
SZERETNÉL TENNI A LAKÓKÖZÖSSÉGEDÉRT?
 Folytatjuk a Szabó Rebeka alpolgármesterrel és az EB OVO Egyesülettel  

tavaly ősszel megkezdett kutyafuttató road-show-t! 
 Célunk, hogy a helyi közösségek véleményét meghallgatva és lehetőséget biztosítva  

a párbeszédre, felmérjük a kutyafuttatókkal kapcsolatos igényeket. 

PROGRAMOK:

futtatóval kapcsolatos 

fejlesztési igények 

felmérése

közösségi tervezés

kutyafuttató névadó

kutyás játékok

Gyere és mondd el, hogyan 
fejlesszük a futtatót, hova 

kerüljön új futtató,  
milyen szempontok 

kerüljenek be a házirendbe 
és hozd a kutyádat is! 
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Gyermekközpontú bölcsődéinkben 

családias, nyugodt, kiegyensúlyozott 

légkörben neveljük-gondozzuk a zug-

lói lakosok 0–3 éves korú gyermekeit. 

Legfontosabb feladataink 

Megteremteni a feltételeit annak, hogy  

a gyermekek a bölcsődében biztonság-

ban és jól érezzék magukat.

Szem előtt tartjuk az egyéni szükség-

leteiket és ebből adódóan az egyéni  

bánásmódot.

A gyermekeket mindig olyannak fogad-

juk el, amilyenek. 

Az érzelmi biztonság megteremtése mel-

lett a saját ütemükben, az egyéni szük-

ségleteiknek megfelelően biztosítjuk szá-

mukra személyiségfejlődésük feltételeit.

A gyermekeket őszinte, szeretetteljes 

légkör veszi körül, ahol minden problé-

májukhoz megkapják a szükséges segít-

séget a kisgyermeknevelőktől.

A bölcsődei nevelés célja

Az egészséges életvitel megalapozásával 

testileg, lelkileg edzett, egészséges ön-

bizalommal rendelkező, az óvodai kör-

nyezetbe beilleszkedni tudó, kiegyensú-

lyozott gyermekek nevelése-gondozása, 

együttműködve a családdal.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 telep-

helyén 993 férőhelyen fogadják a zug-

lói szülők 0–3 éves korú gyermekeit.  

A bölcsődei telephelyek a helyi sajátos-

ságok figyelembevételével egyéni – ne-

velési-gondozási  programjaik szerint 

működnek, de alapelveik azonosak.

Bölcsődei jelentkezés

A bölcsődei jelentkezés személyesen,  

a gyermekkel együtt történik.

Jelentkezni lehet: zuglói lakhellyel rendelke-

ző családoknak bármely választott bölcső-

dében, ahol a telephelyvezetők mindenre ki-

terjedő, részletes felvilágosítással szolgálnak.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fel-

vétele a Mályva Kerületi Vezető Bölcső-

dében történik, aminek feltétele a Pe-

dagógiai Szakszolgálat Tagintézménye 

által kiadott szakértői vélemény. 

Az átlagtól eltérő étkezést (tej-, tojás-, 

zöldség-, gyümölcs-, gyümölcscukor- stb. 

allergia) igénylőknek gasztroenterológus 

szakorvosi vélemény szükséges, jelentke-

zésüket minden intézményünk fogadja. 

Speciális ételallergia esetén, pl.: lisztérzé-

kenység (gluténmentesség), szakorvos iga-

zolása alapján a Mályva Kerületi Vezető és 

a Mazsola Bölcsőde fogad jelentkezéseket. 

A pontosan kitöltött jelentkezési la-

pok leadási határideje: 2018. május 25.

Ha a jelentkezők száma meghaladja  

a felvehető gyermekek számát, akkor  

a Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője 

bizottságot szervez, ahol a vezetők ja-

vaslatot tesznek a felvételre. 

A bölcsődei telephelyvezetők a felvett 

gyermekek névsoráról és az elutasítások-

ról a szülő által megadott elérhetőségek 

egyikén (e-mailban vagy postai úton) 

2018. június 22-ig értesítik a szülőket.

Az elutasított bölcsődei felvétellel kap-

csolatos határozatok közzétételétől 

számított 15 napon belül – 2018. július 

20-ig – a szülő fellebbezést nyújthat be  

a Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetőjé-

hez (1141 Budapest, Mályva köz 12.).

Minden bölcsődés korú gyermeket ne-

velő családot szeretettel várunk, friss 

információkat honlapunkon, a www.

zugloibolcsik.hu oldalon talál. 

Kissné Kalló Györgyi

a Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője

Bemutatkoznak a Zuglói Egyesített Bölcsődék
ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KÖZPONTJA: 1141 BUDAPEST, MÁLYVA KÖZ 12. • TEL: 223-0490 

 ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK VEZETŐJE: KISSNÉ KALLÓ GYÖRGYI

BÖLCSŐDEI RÉSZLEGEK NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI

INTÉZMÉNY NEVE, CÍME TELEFONSZÁMA DÉLELŐTT 9–11 ÓRA KÖZÖTT DÉLUTÁN 15–17 ÓRA KÖZÖTT 

Aprótalpak Bölcsőde • 1141 Bp., Jerney u. 32. 363-0053 2018. április 10. 2018. április 12.

Csibe Bölcsőde • 1143 Bp., Utász u. 23. 252-7080 2018. április 12. 2018. április 10.

Mazsola Bölcsőde • 1141 Bp., Tihany tér 37-39. 363-1605 2018. április 12. 2018. április 10.

Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde • 1141 Bp., Mályva köz 12. 384-0356 2018. április 10. 2018. április 12.

Meseház Bölcsőde • 1144 Bp., Ond vezér sétány 9–11. 383-7570 2018. április12. 2018. április 10.

Mesevonat Bölcsőde • 1142 Bp., Öv utca 204–208 790-1861 2018. április 12. 2018. április 10.

Micimackó Kuckója Bölcsőde • 1149 Bp., Bölcsőde u. 1. 383-2916 2018. április 12. 2018. április 10.

Móka-kacagás Bölcsőde • 1142 Bp., Róna park 5–9. 251-2208 2018. április 12. 2018. április 10.

Patakparti Bölcsőde • 1147 Bp., Ilosvay S. tér 5–7. 252-0144 2018. április 10. 2018. április 12.

Ringató Bölcsőde • 1145 Bp., Bácskai u. 17/a. 383-6916 2018. április 10. 2018. április 12.

Tipegő Kert Bölcsőde • 1144 Bp., Tipegő u. 3–5. 384-0117 A Tipegő kert Bölcsődébe való beiratkozás 
az Aprótalpak Bölcsődében történik!

Vadvirág Bölcsőde • 1146 Bp., Thököly út 92. 383-3318 2018. április 10. 2018. április 12.

2018. szeptemberi felvételre a jelentkezés 2018. április 23- április 26. között történik valamennyi bölcsődénkben hétfő és szerda délelőtt 9 – 11 óra között,
kedd és csütörtök délután 15 – 17 óra között. Friss információk a www.zugloibolcsik.hu oldalon találhatók. 

Mozaik


