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Februárban kezdődött a Mályva utcai 

épületegyüttes felújítása, az utolsó simí-

tásokkal december közepére végeztek 

a szakemberek. Az óvoda és bölcsőde 

karácsonyi ünnepségére így különleges 

ajándékot is kaphattak az oda járó gye-

rekek: birtokba vehették a teljes egészé-

ben megújult intézményt. Zugló erejét 

megfeszítve, csaknem egymilliárd fo-

rintból hajtott végre intézményfelújí-

tási programot, hogy pótolja az elmúlt 

évek elmaradásait. A rekonstrukció 

14 intézményt érintett, ebből az egyik 

legnagyobb beruházás itt valósult meg 

– mondta az ünnepségen Karácsony 

Gergely polgármester. Emlékeztetett, 

hogy a Zuglói Mályva Óvoda és Bölcső-

de külső felújítására az önkormány-

zat európai uniós pályázaton nyert  

123 millió forintot, amelyet mintegy  

66 millió forint önrésszel egészített ki. 

Az intézmény belső felújítására továb-

bi 120 millió forintot költött a kerület,  

saját forrásból.                               3. oldal

Ismeretbővítés, színvonalas szórakozta-

tás, kulturális élmények biztosítása, egész-

ségmegőrző programok szervezése – idén 

is ezek a célok vezérlik a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. munkatársait.  

A társaság ügyvezetője, Garay Klára la-

punknak elmondta: folytatódnak a nép-

szerű rendezvények, a kevésbé kedveltek 

helyére pedig újakat terveznek.     11. oldal

2018-ban alaposan csökkent a vagyon  

elleni valamint a gépjárművekkel kap-

csolatos bűncselekmények száma.  

Váradi Attila kerületi rendőrkapitány 

az elmúlt évet értékelve arról is beszélt, 

hogy a hatékony prevenciós munká-

nak köszönhetően a nyugdíjasok sé-

relmére elkövetett trükkös lopásokat 

is sikerült visszaszorítani.      13. oldal

Lapok

Megújult a Mályva utcai óvoda

Kulturális programok Biztonságos év volt

A képviselő-testület Csaniga Andreát ne-

vezte ki a Zuglói Sport- és Rendezvény-

szervező Non-profit Kft. ügyvezetőjének. 

A december 13-i ülésen döntöttek még 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok ér-

tékesítéséről, a 2019-es helyi adókról, va-

lamint a születési támogatás emeléséről, 

továbbá egy nyugdíjasokat segítő alap 

létrehozásáról. A képviselők határoztak 

bűnmegelőzési centrum, valamint kör-

zeti megbízotti és polgárőriroda létesí-

téséről, térfigyelő kamerák telepítéséről, 

illetve  arról is, hogy bővítik a díjköteles 

parkolási övezetet.                          
5. oldal

Növekvő támogatások
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Megbecsülés jár a nyugdíjas óvodapedagógusoknak
Karácsonyi műsorral, ajándékkal és virággal köszöntötték a nyugdíjas óvodape-
dagógusokat december 11-én. Zuglóban hagyomány, hogy évente kétszer – pe-
dagógusnapon és karácsonykor – megköszönik az egykori óvónők munkáját.

Huszonöt évvel ezelőtt, 1993 karácsonyán ünnepelték először a már nyugdíjba vonult 
óvodapedagógusokat. Rinyu Erika, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület Zuglói kö-
rének vezetője azt mondta, hajdani kollégáik nemcsak a gyerekeket nevelték, hanem 
a pályakezdőket is bevezették a szakma rejtelmeibe, akik sokat tanultak elődeiktől.

Karácsony Gergely polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, minden óvoda-
pedagógusnak megbecsülés jár, és az a legkevesebb, hogy nem csak az aktív 
dolgozókat köszöntik. – Azok a fiatal kollégák, akik Zugló legnagyobb kincseiről, 
a gyerekekről gondoskodnak, nagyon sok tudást, tapasztalatot, emberséget és 
szeretetet kaptak önöktől – fogalmazott a polgármester a Zuglói Civil Házban 
megtartott programon.

Az ünnepségen a Narancs Óvodások karácsonyi műsorral kedves-
kedtek, az önkormányzat pedig ajándékcsomaggal és virággal lepte 
meg a nyugdíjas óvodapedagógusokat. A programon részt vett má-
sok mellett Szabó Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármester, valamint 
Bitskey Bence és Lévai Sándor önkormányzati képviselő is.         PR 

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

19 helyen gyűjtik a fenyőfákat
A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. már megkezdte a fenyőfák elszállítását. Zuglóban  

19 gyűjtőhelyet jelöltek ki, de a kukák mellé is ki lehet rakni a karácsonyfákat. 

Amennyiben a második lehetőséget választják, ügyeljenek arra, hogy ne akadályozzák a gyalogo-

sokat, az úttesten parkolást és a gépkocsiforgalmat. Gyűjtőhelyből tizenkilencet jelölt ki az FKF Zrt.  

A fenyőfák letehetők a Rákosfalva parkban, az Ond vezér parkban, a Füredi parkban, az Álmos vezér 

téren, a Gvadányi úton a nagy parkolóban, a Bánki Donát parkban, a Kerepesi út és a Bolgárkertész út 

kereszteződésében, a Vass Albert téren, a Kalapács út és a Bagolyvár utca kereszteződésében, a Szikszó 

parkban, a Balázs parkban, a Rákospatak parkban, a Sárrét parkban, az Írottkő parkban, a Csáktornya 

parkban, az Újvidék tér Újvidék sétány felőli sarkán, a Cinka Panna utcában, a Limanova tér Limanova 

utca felőli végén, a Gvadányi út és a Zalán utca kereszteződésében a patak partján.                  Potos Rita  

Hetvenkét ajándékcsomaggal lep-

ték meg a Magyarországi Vietna-

miak Egyesületének tagjai a Zuglói 

Család- és Gyermekjóléti Központ-

tal kapcsolatban álló rászorulókat. 

Az élelmiszerekből és ruhaneműk-

ből álló felajánlást ezúttal olyanok 

kapták, akik más ajándékosztási 

listán nem szerepeltek.

A Magyarországi Vietnamiak Egyesü-

lete egy éve kereste meg Zugló Önkor-

mányzatát azzal, hogy szeretne segíteni 

a szegénységben élőknek. Szabó Rebeka 

alpolgármester segítségével két éve ka-

rácsonykor a Patrónus Nappali Otthon 

gondozottjait lepték meg egy asztali szá-

mítógéppel, tavaly húsvétkor pedig a Me-

seház Óvodába vittek játékokat.

– Nagyon megható ez az ajándékozási 

szándék, és igazán szép példája annak, 

miként lehet egy közösség részévé vál-

ni – mondta Szabó Rebeka. A csomagok 

tartalmát – amelyek összértéke 300 ezer 

forint – a ZCSK alkalmazottainak közre-

működésével állították össze. Mindenki 

kapott egy meleg sapkát, tésztát, olajat, 

konzerveket, teát, lisztet, rizst, szalámit, 

kakaóport és szaloncukrot.

– Ezúttal olyan rászorulóknak adtuk to-

vább az ajándékokat, akik nem szerepel-

tek az önkormányzat hivatalos listáján. 

Vannak köztük kisgyerekes családok és 

egyedülálló idősek is – magyarázta Pa-

taki Éva, a Zuglói Család- és Gyermekjó-

léti Központ igazgatója, aki külön meg-

köszönte, hogy az ajándékozók a ZCSK 

munkatársaira is gondoltak.

Az adományokat az MVE, a Magyar–

Vietnami Baráti Társaság és a Zuglói 

Vietnamiak Közösségének tagjai adták 

össze. – Zuglóban 400-450 vietnami él. 

Bár más a kultúránk, más a szülőföl-

dünk, egy közös pontunk biztosan van, 

mégpedig hogy Magyarország a mi 

hazánk – mondta Nguyen Duc Thuan,  

a Magyarországi Vietnamiak Egyesüle-

tének elnökségi tagja.     FKK

Vietnami ajándékok Zuglóban
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Az épületegyüttes felújítása február-

ban kezdődött, és az utolsó simításokat 

december közepén végezték el a szak-

emberek. A sikeres rekonstrukciót egy 

nagyszabású karácsonyi műsor 

keretében ünnepelték meg. Elő-

ször az intézmény dolgozói adták 

elő a Visszajött a répa című mesét, 

majd a Búzavirág csoport gyer-

mekei mutattak be betlehemes 

játékot, amelyet többek között 

Karácsony Gergely polgármester, 

Szabó Rebeka és Hajdu Flórián 

alpolgármester, valamint Sógor 

László önkormányzati képviselő 

is végignézett. 

– Zugló erejét megfeszítve, csaknem  

egymilliárd forintból hajtott végre in-

tézményfelújítási programot, hogy 

pótolja az elmúlt évek elmaradásait.  

A rekonstrukció 14 intézményt érintett, 

ebből az egyik legnagyobb beruházás 

itt valósult meg – mondta Karácsony 

Gergely, és az önkormányzat nevében 

egy-egy könyvutalvánnyal köszönte 

meg a dolgozók türelmét, Szabó Rebe-

ka alpolgármester pedig édességekkel 

ajándékozta meg a gyerekeket. 

A munkálatok során szigetelték a la-

postetőt, a homlokzatot és a lábazatot, 

kicserélték a nyílászárókat és a radiá-

torokat, valamint napelemes rendszert 

építettek ki. 

– Megújult mind az öt csoportszobánk, 

új PVC került az öltözőkbe, illetve hű-

tés-fűtésre is alkalmas légtechnikai be-

rendezést szereltek be. Utóbbi ideális 

hőfokot tart az épületben, ami nagy 

segítségünkre van ebben a vírusos 

időszakban – magyarázta Bihari Beáta 

óvodavezető. – Emellett megújult 

a mosókonyhánk, a tálalókony-

hába pedig új gépeket és étel-

liftet kaptunk. Nagyon hálásak 

vagyunk nemcsak a felújításért, 

hanem a kivitelező rugalmassá-

gáért és figyelmességéért, hiszen 

– leszámítva a négyhetes nyári 

időszakot –, a felújítás ideje alatt 

is 112 gyerek járt az intézménybe.   

Az épületegyüttes bölcsődei ré-

szében szintén energetikai kor-

szerűsítés zajlott – tetőszigetelés, ra-

diátor- és nyílászárócsere –, emellett 

megújult mind a nyolc csoportszoba és 

a négy vizesblokk. 

– Megtörtént a konyha részleges felújítá-

sa is, azon belül egy különálló helyiség-

ben a gluténmentes konyha kiépítése, 

hogy minden ételallergiás gyereket ki 

tudjunk szolgálni – tájékoztatta lapunkat 

Kissné Kalló Györgyi, a Zuglói Egyesített 

Bölcsődék vezetője. – Reméljük, jövőre  

a játszóudvar és a kiszolgálóhelyiségek is 

sorra kerülhetnek, hiszen a Mályva utcai 

épület a kerület vezető bölcsődéje, na-

gyon sok SNI-s gyermeket látunk el, és in-

nen koordináljuk mind a 12 intézményt, 

itt fogadjuk a tanulókat, valamint a japán 

vendégeket. Van egy használaton kívüli 

teraszunk, amelyet szeretnénk, ha beépí-

tenének, így a gyógypedagógusainknak is 

helyet tudnánk biztosítani. 

Karácsony Gergelytől megtudtuk,  

a felújítási program idén biztosan 

folytatódik. 

– Azt az ütemet szeretnénk tartani  

a következő évben, amit 2018-ban kö-

vettünk – mondta a polgármester –, 

és szeretnénk sorra venni azokat az 

intézményeket is, ame-

lyek eddig kimaradtak  

a munkálatokból.    

Forrai-Kiss Krisztina

Különleges ajándékot kaptak karácsonyra a Mályva Óvodába és Bölcsődébe járó gyerekek. A rengeteg édesség, könyv és játék mellé teljes egészé-

ben birtokba vehették a felújított intézményt. A munkálatok több mint 300 millió forintba kerültek.

Napelem és gluténmentes konyha a Mályva utcai oviban

A Zuglói Mályva Óvoda és Bölcsőde 

külső felújítására az önkormány-

zat európai uniós pályázaton nyert  

123 millió forintot, amelyet csaknem 

66 millió forint önrésszel egészített 

ki, míg az intézmény belső felújításá-

ra további 120 millió forintot költöt-

tek, saját forrásból.
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Karácsony Gergely polgármester a költ-

ségvetési javaslat szóbeli kiegészítőjében 

kiemelte: annak ellenére, hogy a 2019-es 

büdzsé már nem tartalmaz megtakarítá-

si kötelezettséget, mégis költséghatékony.  

A tervezet szerint a kerület 2019-ben 137 

millióval kevesebbet költ működésre, azon-

ban többet fordít fejlesztésekre, amelyekre 

így 4,1 milliárd forint áll rendelkezésre.

A főösszegek

A képviselő-testület Zugló 2019-es be-

vételi és kiadási főösszegét egyaránt 

31,3 milliárd forintban állapította meg.  

A költségvetés 28,3 milliárd forintos 

bevétellel és 29,2 milliárdos kiadással 

számol. Ennek alapján a büdzsé hiánya  

900 millió forint. A testület a hiány fi-

nanszírozását a 2018. évi működési célú 

egymilliárd forintos pénzmaradványból 

oldja meg, melynek felhasználásával 

a 2019-as büdzsé 100 milliós többlettel 

rendelkezik. Ez az összeg biztosítja az ál-

lamháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetését. A pénzmaradványon túl 

a büdzsé számol még kétmilliárd forint 

finanszírozási bevétellel is.

Bevételek 

A kerület jövedelme a korábbiak-

hoz hasonlóan 2019-ben is a közpon-

ti támogatásból, az adó-, a működési,  

a felhalmozási és a finanszírozási be-

vételekből tevődik össze. A központi 

költségvetésből Zugló 6 milliárd forint-

ra számíthat. Az építmény-, a telek-,  

a reklám-, valamint az idegenforgalmi 

adókból 2,7 milliárd forint az előirány-

zat. A helyi iparűzési adóból a főváro-

si forrásmegosztási rendelet alapján  

8,4 milliárd, míg a gépjárműadóból 

365 millió forint származik. A pályá-

zati bevétel pedig várhatóan 993,1 

millió forint lesz. A költségvetés a fi-

nanszírozási bevételek között számol 

továbbá a kétmilliárdos likviditási 

hitel átmeneti igénybevételével és az 

egymilliárdos pénzmaradvánnyal is. 

A tervezet ezenfelül még 2019-ben  

3,8 milliárd forintos felhalmozással is 

kalkulál. Arra is lehet számítani, hogy a 

központi költségvetés továbbra is támo-

gatja az önkormányzatot a Zuglói Fil-

harmónia kiemelt minősítése alapján.

Hátrányosan érinti viszont a büdzsét, 

hogy Budapest Főváros Önkormányza-

ta az előzetes megállapodástól eltérően 

szombatra és vasárnapra ingyenessé 

tette a parkolást a Városligetben.

Jelentős érvágást jelent továbbá a költ-

ségvetés számára az is, hogy a közneve-

lési intézmények állami működtetésére 

szolidaritási hozzájárulás címén Zugló-

tól az állam előreláthatóan 721,7 millió 

forintot von el, ami 200 millió forinttal 

több a 2018. évinél. 

Kiadások

Zugló ráfordításainak legnagyobb ré-

szét a működési kiadás teszi ki, ami 

2019-ben 24,6 milliárd forint lesz. Ebbe 

a kategóriába tartoznak egyebek mel-

lett a személyi juttatások, a dologi ki-

adások, illetve támogatások, valamint 

az ellátottak pénzbeli juttatásai is. 

A kerület 2019-ben köznevelési felada-

tokra 6,1, szociális ellátásra 3,3, egész-

ségügyi ellátásra 3, településfejlesz-

tésre és üzemeltetésre 5,8, igazgatási 

feladatokra 3,9 milliárd, míg közműve-

lődésre 489,7, sport- és ifjúsági célokra  

346,4, illetve közbiztonságra 731,1 mil-

lió forintot használhat fel. 

Zugló Önkormányzata 2019-ben fel-

újításra 2,1 milliárd, míg fejlesztésre  

1,6 milliárd forintot fordít. Ezen túlme-

nően a büdzsében felhalmozási kiadá-

sokra 4,1 milliárd, míg finanszírozási 

kiadásokra 2,1 milliárd forint áll ren-

delkezésre.                             Papp Dezső

A képviselő-testület rendkívüli ülésen fogadta el Zugló 2019-es büdzséjét. A 13 igen és 7 nem szavazat-

tal jóváhagyott költségvetési tervezet 31,3 milliárd forintos bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.  

A kerület 2019-ben 3,8 milliárd forintot fordíthat beruházásra és felújításra. 

Már decemberben elfogadták a 2019-es költségvetést

A képviselő-testület ülésének hiteles jegyzőkönyve a zuglo.hu honlap Önkormányzat / Képviselő-testületi ülések menüpontjában olvasható.

Önkormányzat
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A napirendi pontok tárgyalását megelő-

zően Karácsony Gergely polgármester 

arról tájékoztatta az ülés résztvevőit, 

hogy az Európai Bűnmegelőzési Háló-

zat bécsi konferenciáján a Magyaror-

szágot képviselő zuglói közösségi ren-

dészeti projekt, a Szomszédom a rendőr 

program harmadik helyezést ért el. 

Ingatlanértékesítés

A képviselők arról is határoztak, hogy 

nyilvános pályázaton értékesítik  

a Benkő utca 2. alatti önkormányzati 

tulajdonú lakóházat, amelyet 108 mil-

lió forint plusz áfa minimális vételi 

áron kínálnak megvételre. A testület 

jóváhagyta továbbá, hogy az Egressy 

út 102–106., valamint a Fűrész utca 

107. szám alatti ingatlanokra az önkor-

mányzat új tendert írjon ki, mert a ko-

rábbi eredménytelenül zárult.

Az Egressy úti vagyontárgyért tovább-

ra is 834 millió, míg az ötlakásos Fűrész 

utcaiért 47,7 millió forint plusz áfát kér-

nek. A képviselők ahhoz is hozzájárul-

tak, hogy az önkormányzat adásvételi 

szerződést kössön a Thököly út 178/A és 

178/B, valamint a Nagy Lajos király útja 

144. szám alatti ingatlanokra a legelő-

nyösebb árajánlatot adó Trendo Invest 

Kft.-vel, amely 275 millió forintot ígért 

a tulajdonért.

A testület jóváhagyta a helyi adókról 

szóló tájékoztatót, és úgy határozott, 

hogy 2019-ben sem emel adót, valamint 

nem bővíti a helyi adók körét.

Közbiztonság

A testület a közbiztonsági szakemberek 

véleményét figyelembe véve egyetértett 

azzal, hogy az önkormányzat a Nagy 

Lajos király útja 57/A-B., a Sárrét park 

6., a Szuglói körvasút sor–Komáromi 

út–Tengerszem utca által határolt terü-

leten, a Rákosszeg utca–Dorozsmai út,  

a Jurisich Miklós utca–Hungária körút, 

az Utász utca–Kerepesi út, az Egressy 

út–Miskolci utca, a Fogarasi út–Gva-

dányi utca, a Fogarasi út–Fischer Ist-

ván utca, a Fogarasi út–Kerepesi út, 

valamint a Francia út–Hungária köz 

kereszteződésébe, az Álmos vezér köz 

környékére, az Ungvár utca 24., az 

Egyenes utca 8. és a Nezsider park 1–4. 

előtt, a Kacsóh Pongrác út 119–123. kö-

zötti területre, illetve a Zsivora park-

ban térfigyelő kamerákat telepítsen.   

A képviselők a megvalósításra 25 millió 

forintot hagytak jóvá.

Ezen túlmenően a testület azt is elha-

tározta, hogy a Sárrét és Rákosszeg 

parkban, valamint annak környéken 

élők közbiztonsága érdekében kezde-

ményezi a fővárosi önkormányzatnál, 

hogy a tulajdonában lévő Sárrét park 6. 

és a Rákosszeg park 4. és 6. szám alatti 

ingatlanjaiban helyezzen el képfelve-

vő eszközt. Erre azért lenne szükség, 

mert az említett fővárosi tulajdonú bér-

lakások egyes lakói magatartásukkal 

közbiztonsági szempontból elfogadha-

tatlan helyzetet teremtenek, amit kép-

felvétel nélkül nehéz bizonyítani.

A képviselők azt is jóváhagyták, hogy 

a Nagy Lajos király útja 73–77. szám 

alatti ingatlanban bűnmegelőzési cent-

rum, körzeti megbízotti és polgárőriro-

da létesüljön.

A testület továbbá úgy határozott, hogy 

a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány-

nyal 2020 végéig ellátási szerződést 

köt a szenvedélybetegek kibővített 

alacsony küszöbű közösségi ellátására. 

A képviselők a gondozási kiadásokra 

2019-re és 2020-ra egyaránt hat-hat mil-

lió forintot szavaztak meg, míg az ala-

pítvány biztonságos szórakozást segítő 

programjaira 1,5 millió forint támoga-

tást hagytak jóvá.                                                              

Ügyvezető-választás

A testület egyhangúlag Csaniga Andreát 

választotta meg a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-profit Kft. ügyve-

zetőjének. A társaság élére azért kellett 

új vezetőt kinevezni, mert a Sport Kft. 

korábbi igazgatóját visszahívták a be-

osztásából.

A képviselők elfogadták még Zugló 

2019. évi lakáshasznosítási tervét is. 

A dokumentum szerint a kerületnek 

jelenleg 2616 önkormányzati tulajdo-

nú bérlakása van, amelyek közül 2043 

lakott, ami a teljes lakásállomány 78,1 

százaléka. Az idén 78 ingatlan került 

bérbeadásba. Az üresen álló lakások 

között egyebek mellett vannak szaná-

lásra, eladásra, illetve átminősítésre 

várók és tartalékingatlanok is. A ter-

vek szerint 2019-ben a kerület a lakásai 

közül névjegyzék alapján 12 szociális 

és nyolc költségalapú lakbérrel kerül 

kiutalásra. Felújítás vállalása mellett, 

pályázati úton öt szociális és öt költség- 

alapú lakás kerül kiadásra. Jövőre vár-

hatóan 112 ingatlan üresedik meg. Az 

önkormányzat a tervek szerint két la-

kást vásárol, és legalább 50-et értékesít. 

Támogatás

A testület azt is elhatározta, hogy ja-

nuártól a születési támogatás összegét  

40 ezer forintra emeli. Emellett arról is 

döntés született, hogy az önkormányzat 

az alacsony jövedelmű zuglói nyugdí-

jasok megsegítésére alapot hoz létre. 

A hozzájárulást azok a nyugdíjasok 

igényelhetik, akik betöltötték a 65. élet- 

évüket, és háztartásukban az egy fo-

gyasztási egységre jutó egyenlő értékű 

jövedelem nem haladja meg a 114 000 

forintot. A támogatásra pályázni kell,  

a kérelmet március 1. és április 30., va-

lamint augusztus 1. és szeptember 30. 

között lehet benyújtani, melyet szociá-

lis bizottság bírál el.

Parkolás

A képviselő-testület határozott a zuglói 

díjköteles parkolási övezet kiterjesz-

téséről, és kezdeményezte a főváros 

közgyűlésénél a Mexikói út–Thököly 

út–Nagy Lajos király útja–Egressy út–

Lőcsei út–Jerney utca–Fogarasi út–Ál-

mos vezér útja–Örs vezér útja–Örs ve-

zér tere–Bánki Donát utca–Padlizsán 

utca–Kerepesi út által határolt terület 

fizetőzónába vonását.

Az övezetben előreláthatóan 265 forint 

lesz óránként a várakozás. Szakértői 

becslés szerint az új díjfizetési övezet-

ből öt év alatt várhatóan 2,6 milliárd 

bevétele lesz a kerületnek. 

A testület elfogadta a kerületi kutyafut-

tatók jövő évi fejlesztésére vonatkozó 

elképzelést is. A tervezet szerint 2019-

ben a Kassai téri zárt futtatót megna-

gyobbítják, míg a Gvadányi utca 13–15. 

számmal szemközti szakaszt lekerítik. 

A Miskolci utca 1–11. előtti részen is 

lekerített futtatót alakítanak ki, ugyan-

akkor az Újvidék téri zárt létesítményt 

napelemes világítással és utcabútorral 

látják el. Emellett a Korong utcai nyílt 

kutyafuttatót a Columbus utcától a Me-

xikói útig meghosszabbítják. A Kacsóh 

Pongrác út 137–139/A előtti létesít-

ményt viszont megszüntetik, helyette  

a szemközti oldalon zajvédő fallal 

párhuzamosan zárt futtatót építenek.   

A program megvalósítására a testület 

23,1 millió, míg a futtatók agilityeszkö-

zökkel való ellátására nyolcmillió forin-

tot szavaztak meg.                   Papp Dezső

Növekvő támogatásokról is döntöttek a képviselők
A képviselő-testület 2018. évi utolsó rendes ülésén Csaniga Andreát nevezte ki a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. ügyvezető-

jének. December 13-i ülésén a testület döntött még önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, a 2019-es helyi adókról, valamint a szü-

letési támogatás emeléséről és egy nyugdíjasokat segítő alap létrehozásáról. A képviselők határoztak bűnmegelőzési centrum, körzeti megbízotti 

és polgárőriroda létesítéséről, illetve térfigyelő kamerák telepítéséről, valamint a zuglói díjköteles parkolási övezet kiterjesztéséről is. 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 
ideiglenesen, 
2018. novem-

ber 26-tól, hét-
főtől, a teljes 

ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám alá 
költözik.

Általános ügyfélfogadás 
(Bácskai u. 53.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

Ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Bácskai u. 53.)

HÉT. 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZER. 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜT. – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉN. 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 
(januárban nem tart fogadóórát, következő időpont: február 5.)
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

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

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

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

Jegyző

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9360-as telefonszámon.

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-70-905-08-24

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Minden hónap első kedd 16:00-17:00 
(januárban nem tart fogadóórát, következő időpont: február 5.)
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • független

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Képviselők, fogadóórák  
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Ünnepi hangulat  
év végén

Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban 
is számos kerületi rendezvény várta 
az érdeklődőket az ünnepi hangulat 
jegyében. Csaknem ötszáz kerüle-
ti nyugdíjas vehetett részt a zuglói 
önkormányzat jóvoltából a Stefánia 
Palotában rendezett karácsonyi ze-
nés előadáson. – A 2018-as esztendő 
jó év volt, és reméljük, a 2019-es év 
még jobb lesz. Mi a kollégáimmal azon 
dolgozunk, hogy a nyugdíjasok tartal-
masan tölthessék el megérdemelt pi-
henőidejüket – mondta ünnepi köszöntő-
jében Karácsony Gergely polgármester.  
A színpadon először két népszerű hu-
morista, Beregi Péter és Heller Tamás 
szórakoztatta a közönséget, amit egy 
látványos táncos produkció követett. 
Hagyományteremtő szándékkal de-
cember 18-án rendezték meg az első 
Nemzetiségek karácsonyát a Zuglói 
Civil Házban. A program egy rend-
hagyó diavetítéssel indult: Ady Endre 
Karácsonyi regéje alatt tizenegy nyel-
ven – ennyi nemzetiségi önkormány-
zat működik a kerületben – kívántak 
boldog karácsonyt a vendégeknek. 
A Szent István Gimnázium végzős 
hallgatói idén is karácsonyi hangula-
tot teremtettek a zuglói polgármesteri 
hivatalban: az iskola 12. b osztályos 
diákjai regöltek a Pétervárad utcában. 
Karácsony Gergely polgármester azt 
mondta, mindig nagy örömmel látják 
vendégül a fiatalokat, akik folytat-
ják a több mint 30 éves hagyományt.  
Sokak örömére idén is megrendezték 
a zuglói adventi sokadalmat, ahol a ze-
nés, táncos bemutatók mellett a Szent 
István Király Zeneművészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Vendel and friends nevű fúvós- 
kvartettje adott több ünnepi koncertet. 
Ők kísérték karácsonyi dallamokkal az 
adventi gyertyagyúj-
tást is. A kerületi 
adventi koszorú 
negyedik gyertyá-
ját december 23-án 
gyújtották meg. 
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– Gratulálok a kitüntetéshez! Csapatka-

pitányként meglepte ez az egyéni siker?

– Meg, és ezért nem is magamnak, ha-

nem az együttesemnek tulajdonítom ezt 

az elismerést. Ugyanakkor bennem is 

van egy jóleső elégtételérzés, miszerint 

érdemes volt az elmúlt negyven évben 

annyit gürcölni. Hisz ezzel rengeteg 

embernek okoztam, okoztunk kellemes 

perceket. A rajongótáborunkban sok 

olyan pár akad, akik a mi koncertjein-

ken, klubjainkban jöttek össze, és kö-

tötték egymáshoz az életüket. Mivel a 

hétköznapokban nekem is van civil fog-

lalkozásom (közlekedési utastájékoztató 

rendszerek fejlesztésével foglalkozom), 

a zenélést mindig is hobbinak tekintet-

tem, még akkor is, ha volt idő, ráadásul 

hosszú idő, amikor évente 250 fellépé-

sünk is volt. Márpedig ez a díj arról is 

visszajelez, hogy még egy hobbitevé-

kenységet is lehet magas szinten űzni.

– Az Old Boys nagyon erős zuglói gyö-

kerekkel rendelkezik. Ezek a gyökerek 

negyven év után sem gyengültek?

– Volt idő, hogy a bandából öten – Bar-

dóczy Gyula, Szabó Gyuri, Szabó Andris, 

Jobbágy Dezső és jómagam is – a kerület-

ben laktunk. Ma, úgy tudom, már csak 

Gyula és én számítunk zuglóinak. Nekem 

a fiam, Balázs is ide született, és egykoron 

a Május 1. úti iskolába járt, majd az Ist-

ván gimnáziumban érettségizett. 

– De nemcsak ön, hanem a zenekar is 

komoly zuglói kötődéssel rendelkezett. 

Mára mi maradt ezekből a gyökerekből?

 – Sokan úgy gondolják, hogy a nevünk is 

Zuglóból származik, hisz a Bonyhádi ut-

cában évtizedek óta létezik egy Old Boy 

söröző. A valóság az, hogy mi is csak utó-

lag értesültünk erről, ám a 90-es évek kö-

zepén valóban volt egy Old Boys-koncert 

az Old Boy sörözőben. A fő törzshelyünk 

is sokáig Zuglóban, a Petőfi Csarnokban 

volt, ahol eredetileg havonta csak egy-

szer játszottunk volna, de akkora igény 

volt a zenénkre, hogy végül 15 éven át 

heti rendszerességgel kellett fellépnünk. 

Alkalmanként 1200 ember előtt. De em-

líthetném még a 2002-es Kapcsolat kon-

certet is, melynek a helyszíne a szintén 

Zuglóban található Felvonulási tér volt, 

és amely koncerten mi lehettünk a vi-

lághírű Joe Cocker előzenekara. Ma már 

nincs PeCsa, és nincs a kultikus hely-

hez hasonló méretű koncertterem sem. 

Ennek ellenére rendszeresen játszunk  

a Gellért Szállóban, illetve a városligeti 

Széchenyi Sörkertben, így azért maradt 

valami a kerülethez való kötődésünkből.

– Hogy készülnek a negyvenedik évfor-

dulóra?

– Természetesen nagy elánnal és nagy 

koncerttel. A korábbi jubileumokat éven-

te két nagy bulival ünnepeltük, tavasz-

szal egy nagykoncerttel, ősszel pedig egy 

nagy táncos bulival. Az idei nagykoncer-

tünk május 12-én lesz, amikor is az Erkel 

Színházban fogjuk felidézni az elmúlt 

negyven évünket. Táncos bulit azonban 

külön nem tervezünk, illetve bízunk 

benne, hogy egész évben táncolnak majd  

a rajongók a koncertjeinken. Azt tapasz-

talatból elmondhatom, hogy a jubileu-

mok évében általában 20-30 hellyel több-

re hívnak bennünket, mint általában. Így 

alaposan fel kell készülnünk a 2019-es 

koncertidőszakra.              Riersch Tamás

Bár csaknem tíz éve dolgozott az Ország-

ház építészeti osztályán, amikor ráka-

pott a képeslapgyűjtés ízére, a szenvedé-

lye mégsem ott alakult ki. 

– Balatonlellén nyaraltunk a családom-

mal, és az ottani kisboltban volt egy áll-

vány, amelyen rengeteg színes képeslap 

volt – emlékszik vissza Tumpek Zoltán.  

– Mindennap megálltam végignézni. 

Aztán amint visszajöttünk Budapestre, 

felkerestem egy antikváriumot, ahol 

egy hatalmas dobozból válogattam ki 

az első néhány képeslapomat erről  

a csodálatos épületről. 

Zoltán ettől kezdve járta az antikváriu-

mokat, az aukciósházakat, és nézte folya-

matosan a külföldi oldalakat, hogy minél 

több különleges darabra leljen. Van, ame-

lyiket néhány forintért, de van, amelyiket 

több ezerért szerzett meg. Az Országház-

ról őrzött gyűjteményét három albumba 

rendezte: az egyikben a Kossuth téri ol-

dalról, a másikban a Duna felől látható 

az épület, míg a harmadikban a belső 

terekről készült fényképek vannak. Akad 

köztük nyomáshibás darab, amelyről le-

maradt a kupola csúcsa, és olyan is, ame-

lyiket lámpa elé helyezve világítanak az 

épület ablakai. Az egyik képeslap bélyege 

alatt pedig titkos üzenetre talált. 

– Régen szokás volt, hogy a bélyeg alatt, 

a szülői szemek elől elzártan üzentek 

egymásnak a szerelmesek – magyarázta 

a gyűjtő –, és sokszor a bélyeg állásának 

is jelentősége volt. A legérdekesebb ké-

peslapom mégsem ez, hanem amelyen 

az épület alagsori étterme látható. 1945 

előtt nyilvános étteremként szolgált, több 

vállalkozó is működtette, egyszer például 

csárdává alakították. Ma már csak az ott 

dolgozók és a látogatóik használhatják. 

A gyűjtemény legrégibb darabja 1896-

ból származik, egy másikon pedig rajta 

van Tildy Zoltán egykori köztársasági 

elnök, és van olyan is, amelyen a régi, 

ideiglenes Kossuth híd látható.

– A legdrágábban beszerzett képesla-

pom azonban zuglói helyszínről készült 

– árulta el Tumpek Zoltán, akinek csa-

ládja 1927-ben költözött a kerületbe.  

– A Hungária körút és a Kerepesi út 

kereszteződésénél volt egykor egy gyö-

nyörű patikaépület, amelyről nem na-

gyon maradt fenn más emlék. 

Mivel Zoltán naponta jár az Országház-

ban, felkeltette az érdeklődését az egyik 

kiállított festmény is. Nagyon megtet-

szett neki Munkácsy Mihály Honfoglalás 

című képe, ezért néhány éve a magyar 

művész alkotásairól mintázott képesla-

pokat is gyűjti.       Forrai-Kiss Krisztina  

Az Old Boys egyik zuglói tagja

Szenvedélye az Országház

Szidor Lászlóval utoljára tíz évvel ezelőtt beszéltünk. Ezt könnyű volt kiszámolni, hisz az Old Boys együttes 

2009-ben volt éppen harmincéves. Idén pedig már a negyvenedik jubileumot ünnepelik. Volt is miről beszél-

getnünk a banda zuglói frontemberével. Aki nem mellesleg 2018 őszén a fővárostól Budapestért díjat kapott.

Különleges helyzetben van Tumpek Zoltán, akinek munkahelye egy-

ben a szenvedélye is. 1990-től dolgozik az Országházban, amelyről 

mára több száz darabos képeslapgyűjteménye van. Szerzett képeket 

a magyar épületről Amerikából, Japánból és Kínából is, de a legérté-

kesebb egy 1905-ben kiadott darab, amelyre az akkori pénznemeket 

is rányomták.

Interjú  
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Kálmán Sándor, a Fabank Rt. igazgatója 

és felesége, Blum Elza az első világhá-

ború utáni hiperinfláció időszakában 

határozták el, hogy telket vásárolnak, 

és családi villát építtetnek rá. A házas-

pár 1923-ban vette meg az akkor még 

a VII. kerülethez tartozó Stefánia út 33. 

(ma Stefánia út 65.) szám alatti ingat-

lant Blau Mórtól és nejétől 150 millió 

koronáért. Blauék a telek tulajdonjo-

gát néhány hónappal korábban még  

44 millió koronáért szerezték meg Bá-

lint Gyulától és birtokostársaitól.

Szimmetrikus elrendezés

Kálmán és felesége a ház terveit az épí-

tész, iparművész és grafikus műegyete-

mi tanárral, Kozma Lajossal készíttette 

el, aki egyben a villa lakberendezője 

is volt. Az építész a statikusi feladatok 

elvégzésével az M.D.C. Építési Statikai 

Irodát bízta meg. A neobarokk villa 

1924–1925-ben épült. A ház kivitele-

zését Juhász építőmester vállalkozása 

végezte. Az előtér márványborítását 

Gyulai Bernát, a télikert belső terét 

Haas és Somogyi, míg az étkező diófa 

burkolatát Krausz József műbútorasz-

talos készítette. 

A manzárdtetős épület téglalap alap-

rajzú, ebből nyúlik ki a kert irányába 

az étkező ablakokkal tagolt félkör ala-

kú fala, illetve jobbra az előszoba és  

a hozzá csatlakozó helyiségek tömbje. 

A villa sík vakolatú falát csak a föld-

szint és az emelet határán körbefutó 

párkány töri meg.

A ház utcafronti homlokzata szim-

metrikus elrendezésű. Az előkerti, bá-

bos kőkorláttal szegélyezett teraszról 

mindkét oldalon lépcső vezet a kertbe.  

A verandára az úriszobából és a szalon-

ból is nyílik ablak és ajtó. Az emeleten  

a középtengelyhez igazítva erkélyajtó, 

tőle jobbra és balra ablak helyezkedik 

el. Az ajtó előtt kovácsoltvas rácsozatú, 

félkör alakú franciaerkély helyezkedik 

el, amely volutára támaszkodik. A villa 

előkertjét az utcától kovácsoltvas kerí-

tés választja el.

Márvány- és diófa burkolat

Az egyszintes házba a jobb oldali oldal-

kertből lehet bejutni. A főbejárati ajtó 

egy ólomüveg ablakú, ruskicai már-

vánnyal burkolt előtérbe nyílik. Ebből 

jobbra a ruhatároló helyiségbe, balra az 

egykori dohányzóba, míg egyenesen ha-

ladva a tágas hallba lehet jutni. Az elő-

csarnokból szinte az összes földszinti 

helyiség és az emelet is elérhető. Innen 

nyílik az utcafronton egymás mellett el-

helyezkedő tágas szalon és az úriszoba 

is, melyek összenyithatók. Az előtérből 

megközelíthető továbbá a dohányzó és 

a bal oldalon lévő márvány mellvédű, 

csúcsíves ablakú, zárt erkélyes télikert, 

amelynek szomszédságában áll az eme-

letre vezető lépcső. 

A hallból juthatunk el a hátsó kertre 

néző, diófa burkolatú ovális étkezőbe 

is, amelynek bal oldalához az edénytá-

roló, míg a jobb oldalához a tálaló csat-

lakozik. Ez utóbbi szomszédságában 

van a szobalány egykori várószobája, 

amelyből a ruhatárhoz hasonlóan ajtó 

vezet a földszinti toalettbe. 

A ház emeleti része a család magánéle-

tének területe volt. Az ide vezető lépcső 

egy hallba érkezik. Innen nyílik az étke-

ző feletti terasz ajtaja, és ehhez csatlako-

zik a család szobáihoz vezető folyosó is.  

Itt volt a szülők hálószobája és gardrób-

ja, valamint a gyerekek és a nevelőnő 

szobája. Minden hálószobához fürdő-

szoba is tartozott. A villa valamennyi 

szobájának mennyezetét gipszstukkó 

keretezés és ornamentika díszíti. 

A ház alagsorában volt a konyha, a ka-

zánház és a raktár, továbbá itt voltak  

a személyzet szobái is. A ház padláste-

rében működött a mosókonyha és a va-

salószoba.

Diplomáciai szolgálatban

A villát a második világháború után 

államosították. A későbbiekben diplo-

máciai épületként hasznosították, így 

a belső terei épen maradtak, viszont  

a Kozma által tervezett bútorzatból 

már csak a beépített elemek vannak 

meg. A jelenleg használaton kívüli volt 

Kálmán-villa már huzamosabb ideje 

a lengyel állam tulajdonában van. Ko-

rábban itt működött a Lengyel Nagykö-

vetség Kereskedelmi Osztálya. 2017-ig 

csak a Stefánia út 65. szám alatti épü-

let volt lengyel kézben, ekkor azonban  

a magyar állam az 1772 m2 alapterületű 

telket jelképesen 1 forintért átruházta  

a lengyel államra.

Papp Dezső

Neobarokk villa a Stefánián
Kálmán Sándor, a Fabank Rt. igazgatója és felesége Kozma Lajos tervei alapján 1924 és 1925 között építtette fel a neobarokk jegyeit magán viselő 

családi villáját a Stefánia úton. A tulajdonosok a ház enteriőrjének kialakítását is az építészre bízták. A villát a második világháború után államosítot-

ták. A jó állapotban lévő egykori Kálmán-villa jelenleg lengyel állami tulajdonban van, és diplomáciai épületként működik.
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett 
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármes-
teri 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, gépko-
csi beállók és területek listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdet-
mény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdető-
tábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 
Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában 
álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthe-
tő a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, 
Pétervárad u. 11-17.).

KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• A területért felelős kollégánk összefogja az önkormányzat tulajdonában 

álló közterületek hasznosításával, használatával kapcsolatos eljáráso-
kat, részt vesz az engedélyezésben, az ehhez kapcsolódó ellenőrzésben, 
segíti a hatáskörrel rendelkező bizottság munkáját. Az ideális jelölt fele-

lősséggel nyomon követi a kiadott engedélyek sorsát, a használati díjak 
megfizetését, proaktív módon gondolkodva jelzi a felmerült problémá-
kat, azokra megoldási javaslatokat tesz. Munkájával érvényre juttatja 
az önkormányzati döntésekben foglaltakat, jó gazda módjára hozzájárul  

a kerület rendezettebbé tételéhez, a jogszerűtlen közterülethasználati 
helyzetek felszámolásához.

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természet-

tudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, 
jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-

ség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképe-
sítés, vagy kormányablak ügyintézői szakképesítés.

• Büntetlen előélet.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban - hatósági területen - szerzett tapasztalat, illetve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság.
• Műszaki beállítottság.

Elvárt kompetenciák: 
• Megbízhatóság. • Precizitás, pontosság, határozott fellépés. • Jó kommunikációs készség írásban és szóban.

Illetmény és juttatások:
• Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Képviselő-testület köztisztviselők és 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI. 18.) rendelete 
és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései alapján járnak. A Hivatalban a köz-
tisztviselői illetményalap 45 000 forint.

• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.
• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

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

adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok má-

solata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz  
a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismeré-

sét követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok 
és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,közterület-hasznosítási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as 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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Ön-
kormányzatának szociális rendelete alapján 
az alábbi feltételek fennállása esetén az arra 
rászoruló háztartás a téli hónapokban meg-
növekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési 
szezonban történő időszaki támogatásban ré-
szesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérel-
mező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének ötszörösét, azaz a 142 

500 Ft-ot nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül 
a) öregségi nyugdíj,
b) rokkantsági ellátás,
c) házastársi pótlék,
d) rehabilitációs ellátás,
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakás-
fenntartási támogatásban.

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

kérelmező jövedelemigazolását a kérelem be-
nyújtását megelőző hónapról 
(nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és 
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott 
éves összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapít-
ható meg a támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyom-
tatványon kell benyújtani, amely letölthető a 
www.zuglo.hu honlapról is. A 2018. szeptem-
ber 1. és október 31. közötti időszakban 
benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 

2018. november 1-je és 2019. március 15-e 
közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében 
a támogatásra való jogosultság a benyúj-
tást követő hónap első napjától állapítható 
meg. 

A kérelmeket személyesen Budapest XIV. ke-
rület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszol-
gálaton illetve postai úton lehet benyújtani. 
  
                                           Dr. Tarjányi Tamás  
                                                    aljegyző
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A Cserepesházban kora délelőttől 

késő estig minden korosztály meg-

találja a számára legkedvesebb el-

foglaltságot, de a többi tagintézmény 

(Zuglói Ifjúsági Centrum, Lipták Villa, 

Liget Galéria, Zuglói Civil Ház) is szí-

nes programokkal várja a zuglóiakat. 

– A baba-mama tornától a nyugdí-

jasörömtáncig minden korosztálynak 

igyekszünk biztosítani a csoportos 

mozgás örömét. Egyre nagyobb nép-

szerűségnek örvendenek a helytör-

téneti foglalkozások, természetesen 

azokat is folytatjuk, a hétvégére pe-

dig elsősorban családi programokat 

szervezünk, és továbbra is megtartjuk  

a Lájkolj, nagyi! című szépkorúaknak 

szóló számítástechnikai tanfolyamun-

kat. A kevésbé kedvelt eseményeket 

kivesszük, helyükre újakat tervezünk, 

s továbbra is mi szervezzük a társadal-

mi ünnepekre való megemlékezéseket 

– mondta Garay Klára, a kft. ügyveze-

tője, aki kiemelte, hogy a Zuglói Egész-

ségfejlesztési Iroda (ZEFI) munkájában 

is részt vesznek, az iroda a tagintézmé-

nyekben is tart programokat

Garay Klára arra is felhívta a figyel-

met, hogy Zuglói Cserepes Kulturá-

lis Non-profit Kft. egyes programjait 

igyekszik pályázati forrásból meg-

valósítani. A kerület kulturális intéz-

ményeinek rendezvényeiről a január 

elején megjelent programfüzetből tá-

jékozódhatnak. 

Potos Rita

Folytatódnak a népszerű programok 
Ismeretbővítés, színvonalas szórakoztatás, kulturális élmények biztosítása, egészségmegőrző programok 

szervezése – idén is ezek a célok vezérlik a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. munkatársait. A kultu-

rális intézményekben folytatódnak a népszerű rendezvények, a kevésbé kedveltek helyett újakat terveznek.

Kultúra
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Nagy Margit 1925. június 30-án, ahogy ő 

fogalmaz, éppen fél évkor született egy 

tanyán, Nádudvar közelében, a család 

hetedik gyermekeként. Vallásos környe-

zetben nevelkedett, és úgy emlékszik, 

már ötéves korában biztos volt abban, 

hogy Isten vigyáz rá, gondoskodik róla. 

Éppen ezért az ő szolgálatába akarta az 

életét ajánlani, általános iskolai tanár-

női is azt hangoztatták, belőle biztosan 

diakonissza lesz. 

– A második világháború után kerültem 

a pesti rokonainkhoz, és amint tudtam, 

jelentkeztem Bodoky tiszteletesnél, mert 

érzetem, a diakonissza az én hivatásom – 

emlékezett vissza Ági néni. – Több társam 

is tevékenykedett a kórházban Nádudvar-

ról, és legalább hetüket Margitnak hívták. 

Én nem ragaszkodtam ehhez a névhez, 

ezért anyukám után felvettem az Ágnest. 

Volt ilyen nevű húgom, de ma már csak 

egy testvérem él, a 86 éves Zsuzska.  

Ági néni elvégezte az ápolói és a diako-

nissza-tanfolyamot, és ’47-ben munká-

ba állt a Bethesda Kórházban. Öröme 

nem tartott sokáig, mert 1951. novem-

ber 30-án feloszlatták a Diakonissza 

Anyaházakat, a nővérek munkáját ci-

vilek vették át, az egyházi intézményt 

pedig államosították. Ági néni az egy-

kori Koltói Anna Baleseti Kórházba 

került, ahol a dolgozók gyermekeire 

felügyelő bölcsőde vezetője lett. Több 

mint tíz év után azt is bezárták, de 

szerencséjére addigra elkezdték épí-

teni az új zuglói gyermekkórházat.

– 1966. januárjában kerültem az in-

tenzív csecsemő- és gyermekosztályra, 

ahol egészen ’83-as nyugdíjazásomig 

dolgoztam. Néhány akkori orvossal  

a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ren-

geteg kisgyermeket láttunk el, mind-

egyikkel folyamatosan duruzsoltam. 

Nehéz őket gyógyítani, mert nem tud-

ják elmondani, hogy mi bajuk van. Én 

viszont mindig szóltam az orvosnak, 

hogy mit látok rajtuk, ő pedig a saját 

eszközeivel segített nekik, és meggyó-

gyultak. Ez Isten érdeme. Volt olyan 

újszülött, akit éjszaka hoztak át az 

Uzsokiból. Én nem voltam szolgálat-

ban, de közel laktam, ezért azonnal át-

rohantam, és vércserét végeztem rajta, 

hogy megmentsük az életét. Ez a leg-

csodálatosabb hivatás, ha még százszor 

születnék, akkor is ezt választanám 

– mondta Ági néni, aki jelenleg a régi 

anyaház mellett épült Schweitzer Albert  

Református Szeretetotthonban lakik. 

A 94. évében járó asszony soha nem 

bánta meg, hogy nem alapított családot, 

hiszen úgy érzi, százszor annyi gyerme-

ke van, mint bármelyik férjes nőnek. 

Azt viszont nagyon sajnálja, hogy ma 

már nem dolgoznak diakonisszák, mert 

szerinte a szeretettel ellátott szolgálat  

a legfontosabb.

– ’92-ben kezdeményeztük, hogy élet-

re hívhassuk a diakonisszák intézetét,  

de nem kaptunk rá engedélyt. Pedig  

a teológiaoktatásnak köszönhetően 

egy diakonissza nagyobb szeretettel,  

gyengédebben tud a beteg felé fordul-

ni – véli Ági néni, aki nyugdíjazása után 

még sokáig rászorulókat ápolt. – Márpe-

dig a lélek gondozása talán a test gyó-

gyításánál is fontosabb. 

Forrai-Kiss Krisztina

Mindennap hálát ad Istennek a Bethesda utolsó diakonisszája 
1947-ben egy fiatal, messziről érkezett, alázatos, de céltudatos nő állt Bodoky Richárd, a Bethesda Kórházat akkor működtetető Filadelfia Di-

akonissza Egylet megalapítója elé azzal: „Kérem, vegyen fel, mert én egész életemben erre a hivatásra készültem!” A lelkész, miután meghall-

gatta a nádudvari lány tanúbizonyságát, azt mondta: „Magának tényleg itt a helye!” Egy dolgot kért csak, Margit helyett hadd szólítsa Ágnesnek.  

Ági néni az utolsó élő diakonissza, aki a Bethesda Kórházban szolgált.  

Interjú  
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– A legfontosabb eredmény, hogy sike-

rült a vagyon elleni bűncselekmények 

számát alaposan csökkenteni. Ezen be-

lül a gépjárművekkel kapcsolatos bűn-

cselekmények, a lopások a harmadára,  

a feltörések pedig a felére redukálód-

tak. Ennek hátterében az eredménye-

ink álltak: sikerült több autófeltörésre 

szakosodott elkövetőt lekapcsolnunk,  

a lopások csökkentésében pedig jelentős 

segítséget kaptunk a BRFK gépjármű-fel-

derítési osztályától.

A kapitány szerint az utóbbi idők ered-

ményeinek, illetve a hatékony preven-

ciós munkának köszönhetően a nyug-

díjasok sérelmére elkövetett trükkös 

lopásokat is sikerült visszaszorítani az 

év utolsó negyedében. Ma már csak el-

vétve érkezik bejelentés egy-egy ilyen 

lopásról.

– Nagy segítséget jelentett ebben a 

munkában az önkormányzat által tá-

mogatott és a Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft. által koordinált Szomszédom  

a rendőr program, illetve a Police Cafék, 

melyek új alapokra helyezték a lakos-

sággal való kapcsolattartásunkat. Illetve 

sikerült a közterületi jelenlétünket is nö-

velni, mely egyrészt visszatartó erővel 

bírt a bűnelkövetők számára, másrészt 

a lakosság szubjektív biztonságérzetét is 

megnövelte. 

A zuglói rendőrök nemcsak a rátermett-

ségüket, hanem a bátorságukat, a sok-

oldalúságukat is több alkalommal bizo-

nyították az évben. Többek között ősszel, 

amikor kigyulladt egy lakás a Paskálma-

lom utcában, melyből két rendőr meg 

egy polgárőr egy idős embert menekített 

ki. De említhetnénk még azt a tavaszi 

esetet is, amikor egy járőr egy gyalogos-

gázolás sérültjét élesztette úja a Hungá-

ria körúton. Persze az igazi eredmények  

a bűnüldözés terén voltak tapasztal-

hatók. Ilyen volt többek között a zuglói 

körzeti megbízottak által felszámolt la-

kásbetörő banda, melynek tagjai bizonyít-

hatóan tíz bűncselekményt követtek el.

– Sajnos Zuglóban is megnőtt a kábító-

szer-befolyásoltságú személyek száma 

a közterületeken, ami a lakosságot is 

erősen irritálta. Különösen a Pillangó 

park és a Stadionok környékén lehe-

tett találkozni ilyen személyekkel. En-

nek felszámolására is jelentős erőket 

mozgósítottunk: akciókat szerveztünk, 

növeltük a közterületi jelenlétet, ami-

nek hamar meglett az eredménye. 

Egyrészt sikerült több díler- és labor-

hálózatot felszámolni – egyet a Francia 

úton, ahol egy lakókocsiban készültek  

a kábítószerek, egyet pedig a Bolgárker-

tész utcában, ahol egy lakásban zajlott 

ugyanez –, másrészt sikerült a más ke-

rületekből Zuglóba szivárgó fogyasztók 

tudomására hozni, hogy ők errefelé 

nemkívánatos személyeknek számíta-

nak. Bár még hivatalos számokkal nem 

rendelkezünk, elmondható, hogy tavaly 

jobbak voltak az eredményeink, mint 

egy évvel korábban, ami köszönhető  

a rendőreink hivatástudatának és önfel-

áldozásának. Zugló nagyon büszke lehet 

a rendőreire, nem sok kerület van, ahol 

ennyi tapasztalt, lokálpatrióta rendőr 

vigyáz a közbiztonságra, mint nálunk,  

a XIV. kerületben. Ez a kötődés pedig az 

új év sikereire is garanciát jelenthet.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Évről-évre biztonságosabb a kerület
Tapasztalja-e az átlagember, hogy Zugló évente biztonságosabb kerületté válik? Erre nem ismerjük a választ, 

de hogy ez a tendencia most sem változott, azt megtudhattuk Váradi Attila alezredestől, kerületi rendőrkapi-

tánytól, aki a mögöttünk hagyott esztendőt értékelte.

A zuglói önkormányzat hagyomá-

nyosan több módon is támogatja  

a kerületi közbiztonsági szerveket. 

A támogatások egyik módja, hogy 

évente két alkalommal, rendőr-

nap és karácsony környékén elis-

merésben részesíti azokat a rend- 

őröket, akik a feletteseik szerint 

az év folyamán kiemelkedő mun-

kát végeztek. 

Ilyen elismerések átadására került 

sor december 14-én a polgármesteri 

hivatal házasságkötő termében, ahol 

az önkormányzat nevében Karácsony 

Gergely polgármester és Hajdu Flórián 

alpolgármester köszöntötte a berendelt 

rendőröket.

– Az önkormányzat ezzel a jutalommal 

azt szeretné bizonyítani, hogy eddig is 

és továbbra is kiemelt ügyként kezeli  

a közbiztonság erősítését és támogatá-

sát Zuglóban – mondta a polgármester 

ünnepi köszöntőjében.

Az év végi ünnepségen 68 zuglói rendőr 

részesült összesen 4,4 millió forintos ju-

talomban. Ha az áprilisi rendőrnapon 

odaítélt összegeket is hozzátesszük, ak-

kor 2018-ban csak a rendőrök jutalma-

zására közel tízmillió forintot költött az 

önkormányzat.

A rendőrök nevében Baricska Norbert 

rendőr alezredes, kapitányságvezető-he-

lyettes mondott köszönetet, és kiemelte, 

hogy azok a jó eredmények, melyek idén 

születtek, nagyban köszönhetők az ön-

kormányzat támogatásának is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság  

a zuglói ünnepséggel egy időben tartot-

ta évzáró ünnepségét a Teve utcában, 

melyre két kerületi rendőrt és egy zug-

lói polgárőrt is meghívtak. Vasvári János 

rendőr törzszászlós, Pálosi Tamás ren-

dőr törzsőrmester és Vereckei Krisztián  

a közelmúltban egy zuglói lakástűznél bi-

zonyította bátorságát azzal, hogy az égő 

helyiségből kihoztak egy idős embert. 

Az évzáró ünnepségen 

Budapest rendőrfőkapi-

tánya ezt a hőstettet kö-

szönte meg nekik.

Police karácsony

 Furcsa ügyben tett feljelentést 
a kerületi kapitányságon egy férfi. 
Elmondása szerint az óesztendő 
utolsó előtti napján a délutáni órák-
ban éppen a városligeti kutyafuttató-
ból tartott haza a kiskutyájával, ami-
kor az előtte futkározó állatot egy nő 
felkapta, majd beült vele egy autóba. 
A férfi utánuk ment, ám ekkor másik 
két férfi útját állta, és előbb meg-
ütötték, majd közölték vele, hogy  
700 000 Ft-ért visszakaphatja a ku-
tyáját. A sértett hazament, a pénzt 
összeszedte, majd az utasítás ér-
telmében egy borítékban egy fa tö-
vében elhelyezte azt. Ezt követően 
egy másik fához kikötve a kutyáját 
is megtalálta. A rendőrség többször 
meghallgatta a sértettet, aki végül el-
ismerte, hogy a történetet csak kita-
lálta, a bűncselekmény nem valósult 
meg. A férfi ellen hatóság félreveze-
tése miatt indult eljárás.

 Karácsony első napján a Pillan-
gó park egyik háza előtti parkolóban 
egy férfi betörte egy jármű oldalsó 
ablakát, majd az utastérből elekt-
ronikai eszközöket tulajdonított el. 
A tolvajt a rendőrök a bűncselek-
ményt követően nem sokkal elfog-
ták. Mint kiderült, nemcsak ezt az 
egy bűncselekményt követte el, ha-
nem három autó feltörésével gyanú-
sították meg. A férfit őrizetbe vették.

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

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

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

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

Diplomás férfi lakás fejében eltartási szerző-
dést kötne idős hölggyel/úrral, előnyös feltéte-
lek mellett. 06-30-696-0867

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

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, ké-
szítése, allergiamentes anyaggal is. Rövid ha-
táridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161.

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő 
lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat 
keresünk a XIV. kerületbe. Jelentkezni a hr@
statek.hu e-mail címen vagy a 30-631-5025  te-
lefonszámon lehet.

Gyakorlott háziasszony vállal akármilyen há-
zimunkát, idősgondozást, ottlakással. Telefon: 
Este 8 után – 0670-426-1698

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásá-
rol színházak részére bútorokat, festményeket, 
órákat, ólomkristályokat, hangszereket, papír 
régiséget, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísz-
tárgyakat, hanglemezeket, könyveket, keleti 
tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, ritkasá-
gokat, hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés díj-
talan, hétvégén is. Tel: 06-30-419-27-13. Vagy 
küldjön fotót előzetes értékbecslésért. E-mail: 
antiklakberendezes@gmail.com

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-
fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracse-
re. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.

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

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

Idős vagy segítségre szoruló embereknek 
segítenék az otthoni teendőkben, vásárlásban, 
ügyintézésben. Ha magányos, szívesen társal-
kodom vagy kísérem a sétában, ügyintézései-
ben. Kedvező áron. Tel: 06-30-670-1592

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

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

Számítógép

Régiség

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kira-
katok üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszi-
getelő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9-777-150

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető 
szigetelés, kémény, kerítésépítés kicsitől a tel-
jes lakásfelújításig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, Par-
kettázás, Tapétázás, vízszerelés, csempézés, 
villanyszerelés, kőműves munkák, ajtó-ablak-
csere garanciával. Halász Tibor - Tel:202-2505, 
06-30-251-3800

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

kedvezménnyel. Takarítással és  
bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel, 
csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 

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

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

Könyv

Redőny, reluxa

Állás

Egészség, életmód

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat/házakat keres ügyfeleinknek. 

Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 

laurus.ingatlan.com, 
Tel: 06-20-9-600-600

Ingatlan

Hirdetések, közlemények

Szolgáltatás
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– Zugló két dologban nagyhatalom – 

mondta Karácsony Gergely polgármes-

ter a december 17-i, a házasságkötő 

teremben rendezett ünnepségen –, egy-

részt az oktatásban, a tudás átadásában, 

lévén, hogy a főváros egyik legnagyobb 

tankerülete vagyunk, és rendkívül ma-

gas színvonalú oktatási intézményekkel 

rendelkezünk. Másrészt a sportban is ki-

váló eredményekkel büszkélkedhetünk, 

úgy a múltban, mint a jelenben és re-

mélhetőleg a jövőben is. Az önkormány-

zat pedig minden évben megpróbálja 

nagyrabecsülését kifejezni mindazok-

nak, akik mindkét területen kimagasló-

an teljesítenek, vagy akik eredményük-

kel a kerület hírnevét is öregbítették.

Ezt követően a polgármester Szabó Re-

beka és Rozgonyi Zoltán alpolgármeste-

rekkel közösen az idei „Jó Sportoló, Jó 

Tanuló” díjakat adta át. Ilyen elisme-

résben részesült Ekker Léna, a Móra 

Ferenc Általános Iskola műkorcsolyázó 

tanulója, Peresztegi Kitti tornász (Zug-

lói Hajós), Falusi Réka twirlinges (Zug-

lói Munkácsy), Nabilek Péter Simon at-

léta (Zuglói Hajós), Takács Fanni táncos 

(ELTE Radnóti), Zólyomi László gyor-

skorcsolyázó (Németh Imre), Kerekes 

Kármen lovas és jégkorongozó (Csaná-

di), Kiss Veronika Márta táncos (Teleki), 

Kulcsár Boglárka rúdugró és Tremmel 

Flóra evezős (Szent István Gimnázium). 

A győztesek az oklevelek mellett a „Zug-

ló, a sportváros” című könyvet és vásár-

lási utalványt kaptak.

A kerület vezetői azokat a fiatal spor-

tolókat is köszöntötték, akiknek sport-

teljesítménye a legkiemelkedőbb volt 

tavaly. Ilyen elismerésben részesült  

a BVSC-Zugló három fiatalja, a kétsze-

res ifjúsági olimpiai bajnok kardvívó 

Pusztai Liza, a világbajnoki ezüstérmes 

para-asztaliteniszező Pálos Péter és az  

Európa-válogatottba behívott ping-

pongos András Csaba, valamint  

a KSI SE több tehetsége, az ifjú-

sági és U23-as, maraton- és egye-

temi világbajnokságokon érmes 

Bakó testvérek, Olga és Tamás,  

az U17-es Európa-bajnok öttusázó Kole-

szár Mihály, a junior-világbajnok kaja-

kos Kőhalmi Emese, az egyetemi világ-

bajnok kajakos Németh Konrád Mátyás, 

valamint a Budapesti Honvéd U17-es 

Európa-bajnok párbajtőrvívója, Mu-

hari Eszter Barbara, és Takács Fanni,  

a DoKa Dance Stúdió Európa-bajnok, 

világbajnoki érmes táncosa. A nyer-

tesek az önkormány-

zattól az oklevélen és a 

könyvön kívül pályáza-

ti támogatást is kaptak.

Sportolók karácsonya
Zuglóban nagy hagyománya van a fiatal tehetséges sportolók támogatásának és elismerésének. Mivel  

a kerület bővelkedik sporttehetségekben, az idei Sportolók Karácsonyán is volt kit köszöntenie az önkor-

mányzat vezetésének.

Karácsonyi rendezvénnyel egybe-

kötött évzáró ünnepséget tartott 

a kerület legnagyobb sportegyesü-

lete, a BVSC-Zugló, ahol a 2018-as 

esztendő két legeredményesebb 

sportolóját is megnevezték. Ezt a 

kitüntető címet a nőknél Pusztai 

Liza kardvívó érdemelte ki, aki az 

októberi, Buenos Aires-i ifjúsági 

olimpián egyéniben és csapatban 

két aranyérmet szerzett. A férfiak-

nál a legeredményesebb sportoló 

a birkózó Korpási Bálint volt, aki 

májusban az oroszországi Euró-

pa-bajnokságon a kötöttfogásúak 

72 kg-os súlycsoportjában bronz-, 

míg az októberi budapesti világ-

bajnokságon ezüstérmes volt. 

A két sportolón kívül azért szerencsé-

re többen is kiemelkedő teljesítményt 

nyújtottak a 2018-as esztendőben. Csak 

néhány név a BVSC-ünnepen díjazot-

tak közül: Veres Amarilla Eb-bronzér-

mes kerekesszékes vívó, Kiss Balázs 

Eb-bronzérmes és világbajnoki ötödik 

helyezett birkózó, Takács István junior- 

világbajnoki bronzérmes birkózó, Pá-

los Péter vb-ezüstérmes para-asztalite-

niszező, Gyöngyössy Anikó, Illés Anna, 

Tóth Eszter és Leimeter Dóra Eb-ne-

gyedik vízilabdázó, Utassy Kata, Koncz 

Hanna junior EB-negyedik vízilabdázó, 

Csorba Tamás és Fodor Olivér ifjúsági 

világbajnoki bronzérmes vízilabdázók, 

Kozma Dominik, Bohus Richárd, Ver-

rasztó Evelyn Európa-bajnoki helyezett 

úszók, Nagy Réka junior Eb-n negye-

dik helyezett úszó, illetve a többszörös 

masters Európa-bajnok és bronzérmes 

szinkornúszók, Ambrus Réka, Háló Lili, 

Juhász Emese Mónika, Kiss Júlia, Mar-

schalkó Petra, Stumpf Kata, Vándor 

Csilla, Blaskó Lili Edit, Szále Kiss Kata, 

László Réka és László Zsófia egyaránt 

kiérdemelték az egyesület vezetősége 

és a kerület elismerését.

A december 12-i eseményen a kerületet 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester képvi-

selte, aki azt mondta: a tehetséges spor-

tolók eredményeikkel Zugló hírnevét 

is öregbítik, ezért az önkormányzat-

nak mindig is kiemelt feladata lesz az 

olyan kiváló utánpótlás-nevelő műhe-

lyek támogatása, mint a BVSC-Zugló.          

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Ők voltak a legjobbak



16 2019. január 10.    Zuglói LapokMozaik

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesztésért felelős  

a Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 1145 Budapest, Péter-

várad utca 3. • Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 

Polgármesteri Hivatal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: Mravik Zsolt. • Lapterv és nyomdai előkészítés: 

Miklyáné Székely Sarolta • Nyomtatás: Lapcom Zrt. • Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója • Terjesztés a megjelenést 

követő öt nap alatt: Login Bt. • Infovonal (terjesztési panaszok és bejelentések): +36 20 317 91 92

Impresszum

Zuglói Lapok


