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Húsz zuglói óvoda csapata vett részt 

a huszonharmadik alkalommal meg-

rendezett csoportos megméretteté-

sen. A nagy létszám miatt négy vál-

tásban rendezték meg a versenyeket;  

a nyolcfős csapatok hat számban mér-

ték össze tudásukat. A négy forduló 

abszolút győztese az Újvidék téri Zug-

lói Napraforgó Óvoda lett.      15. oldal

Lapok

23. Ovi-kupa

A Pillangó park felújításának kezdetekor 

derült ki, hogy nagy az igény a kivitele-

zési tervben nem szereplő sportpálya 

felújítására. Ennek megvalósítására 

a képviselő-testület döntése nyomán 

most kerülhet sor az idei költségvetés-

ben biztosított fedezetből. A jövőben  

a hátrányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő családok gyer-

mekei  a tanítási szüneten túl a mun-

kaszüneti és a hétvégi napokra is kapnak 

étkezési csomagot, amelynek napi össze-

gét 800 forintban maximálták.           
                                       5. oldal

Képviselő-testület

Két hétig a Bosnyák téren, két hétig 

pedig a Mogyoródi úton mérték a ke-

rület légszennyezettségét, és kiderült, 

hogy nem a közlekedés a szennyezés 

elsődleges forrása, hanem a lakossági 

szilárdtüzelőanyag-égetés. A szennye-

zett levegő az egyik legnagyobb környe-

zeti probléma, ugyanis akár évekkel 

megrövidítheti az életet.       12. oldal

Légszennyezettség

Március 11-én reggel nyolc órakor meg-

kezdődött a rendelés a felújított Cser-

tő parki gyermekorvosi rendelőben. 

Az átgondolt tervezésnek, a rengeteg 

színnek, a világos tereknek és zöld nö-

vényeknek köszönhetően az ellátásra 

szoruló kis betegek már a környezet 

hatására jobban érezhetik magukat. 

– Az új rendelő kialakítása során in-

kább az egészségre, mint a beteg-

ségre akartunk asszociálni – mond-

ta az átadáskor Karácsony Gergely.  

– Egy komor, sötét helyen az ember ele-

ve rosszabbul érzi magát, ezért az volt 

a filozófiánk, hogy minél világosabb, 

tágasabb és színesebb terek legyenek – 

fűzte hozzá a polgármester.  Az elavult, 

szűk terekkel rendelkező épület átala-

kítása 2017 októberében kezdődött. 

Az utóbbi években már csak az épület 

egyik részében folyt rendelés, de a be-

ruházás során a használaton kívüli te-

rületet is beépítették, így összesen 495 

négyzetmétert újítottak fel.        3. oldal

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

A millenniumi Városligetről tartott 

vetített képes előadást Széchenyi 

Lászlóné és Széchenyi László a Cse-

repesházban március 11-én.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely rendezvényén Széchenyi Lász-

lóné és Széchenyi László saját gyűjtemé-

nyükbe tartozó képeslapok, fotók, plaká-

tok és meghívók digitalizált másolatain 

keresztül mutatta be, hogy milyen volt  

a Városliget a millennium évében. 

Az előadásból kiderült, hogy a Városliget 

képe 1896 tavaszára teljesen megválto-

zott, az addig fás, ligetes területen kiál-

lítási célokra több mint kétszáz pavilont 

emeltek, amelyek nagyobb részét később 

lebontották. Ezekben a magyarság törté-

netét, a Magyarországon gyártott termé-

keket, alkotásokat mutatták be. Külön 

csarnokot kaptak a magyar Szent Koro-

na országai és a nemzetiségek, valamit  

a haderőt és a flottát propagáló kiállítások.  

Az előadók azt is elmondták, hogy a pa-

vilonok megtervezésében és kivitelezé-

sében a kor legnevesebb hazai építészei 

és épületkivitelezői vettek részt. Arról is 

szó esett továbbá, hogy a millennium ide-

jén a Közlekedési Múzeum körül elekt-

romos kisvonat járt, a telefonhírmondó 

pavilonjának falára szerelt fülhallgatók 

használatával pedig a legfrissebb híreket 

vagy éppen Jókai Mór hangját lehetett 

meghallgatni. Az előadók beszéltek arról 

is, hogy az érdeklődők léggömb segítségé-

vel madártávlatból is megtekinthették az 

Ezredéves Kiállítást, a szórakozni vágyó-

kat pedig – a belvárosi vendéglősök nagy 

bánatára – Ősbudavára néven mulató-

negyed várta.      PaD

Millenniumi képeslapok a Városligetről

– Az a közösség, amelyet magyar nemzet-

nek nevezünk, 171 éve született meg – je-

lentette ki ünnepi beszédében Karácsony 

Gergely polgármester, hozzátéve: a mo-

dern nemzet nemcsak abból áll, hogy an-

nak tagjai azonos nyelven beszélnek, ha-

nem abból is, hogy mindenkinek egyenlő 

jogai vannak, és a nemzeti törekvések 

egyetemes értékeken alapulnak.

– Március 15-én fontos, hogy megkülön-

böztessük egymástól a nemzetiességet, 

a nemzetre való állandó hivatkozást és 

a valódi hazafias politikát – fejtette ki  

a polgármester, megjegyezve: a hazafias 

politikát folytatók tudják, hogy a nemzet 

dolgait – egymás hazafiságát nem meg-

kérdőjelezve – vitákban kell eldönteni.  

A hazafias politizálás emellett azt is jelen-

ti, hogy meg kell védeni azokat az intéz-

ményeket, amelyek garantálják a szabad-

ságot és az egyenlőséget.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy 

a hazafias politikát folytatók pontosan 

tudják, azok az egyetemes értékek, me-

lyek alapján minden nemzet megmé-

rettetik, mindig nyugatról érkeznek, 

míg az azt elnyomó szuronyok mindig 

keletről jönnek. Emellett azzal is tisztá-

ban vannak, hogy a változások mindig 

Budapestről indultak, és a hatalom ki-

szolgálóinál mindig erősebb az embe-

rek akarata.

A beszédet követően az önkormányzat 

nevében Karácsony Gergely polgármes-

ter, Szabó Rebeka, Hajdu Flórián és Hor-

váth Zsolt alpolgármesterek helyezték 

el a megemlékezés virágait. Ezután Tóth 

Csaba szocialista országgyűlési képviselő, 

valamint az ünnepségen megjelent po-

litikai pártok, kisebbségi és civil szerve-

zetek képviselői is megkoszorúzták az 

emlékművet. A rendezvényen az Arany 

János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Is-

kola diákjai adtak ünne-

pi műsort.     Papp Dezső

Március idusára emlékeztek 
Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 171. évfordu-

lójára emlékeztek a zuglóiak a Wass Albert téren álló obeliszknél márci-

us 15-én. A rendezvényen megjelentek közösen hajtottak fejet a hősök 

emléke előtt a kerület vezetőivel, valamint a politikai pártok, a kisebbségi  

és civil szervezetek képviselőivel.

Állami kitüntetések

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 

idén Kossuth-díjat kapott Zugló díszpolgára, 

Müller Péter József Attila-díjas író, dramaturg, 

forgatókönyvíró, aki kimagasló színvonalú 

regényeket és nemzetközi szinten is sikeres 

színpadi műveket magában foglaló drámaírói 

életműve, több mint hat évtizedes dramaturgi 

munkája, valamint a spiritualitás témakörében 

alkotott, főként a test és lélek harmóniájának 

kereséséről szóló, nagy népszerűségnek ör-

vendő könyvei elismeréseként vehette át a díjat.

Magyarország Kiváló Művésze díjban ré-

szesült a Zuglóban élő Körtvélyessy Zsolt 

Jászai Mari-díjas színművész, érdemes mű-

vész. Máté Péter-díjat kapott az Animal Can-

naibals együttes, melynek egyik tagja, Koller 

László (QKA MC) szintén kerületünk lakója. 

Harangozó Gyula-díjat vehetett át Kulcsár No-

émi, az ugyancsak Zuglóban található Magyar 

Táncművészeti Egyetem Moderntánc Tanszé-

kének vezetője.     RT/ZL
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Az elavult, szűk terekkel rendelkező 

épület átalakítása 2017 októberében 

kezdődött. Az utóbbi években már csak 

az épület egyik részében folyt rendelés, 

de a beruházás során a használaton kí-

vüli területet is beépítették, így összesen 

495 négyzetmétert újítottak fel. 

– Az önkormányzat 460 millió forintot 

költött a rendelőre, amiből 415 millió 

forint volt maga az építkezés, 10 millió 

a gyengeáram-szolgáltatás bevezetése 

és 35 millió forint a berendezés. Utób-

biban benne van 18 darab hűtőgép – az 

oltásoknak, orvosságoknak, anyatejnek 

–, minden szoba bútorzata, illetve az 

összes helyiségbe felszerelt szappan-, 

valamint papírtörlő-adagoló, és a kéz-

fertőtlenítő is – részletezte Napholcz 

József, az önkormányzat beruházási 

csoportjának vezetője. A szakember 

azt is kifejtette, miért késett az épület 

átadása. – Amikor a kivitelező az erre 

szakosodott szolgáltatónál bejelentette 

az intézmény új áramigényét, kiderült, 

hogy ahhoz kábeleket kell cserélni. Ez 

nemcsak öt hónap csúszást, hanem 

több költséget is jelentett.  

Zuglóban fejlődik az egész-
ségügy

A skandináv stílusban tervezett épületet 

végül március 11-én adták át haszná-

latra. Karácsony Gergely az intézmény 

megnyitóján azt mondta, sokat hallani 

arról, hogy az országban milyen állapot-

ban van az egészségügy, de úgy véli, az 

elmúlt években Zugló számos intézke-

déssel – mint a különböző szűrővizsgá-

latokra szakosodott új rendelések vagy  

a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda – tudott 

ezen javítani. A polgármester az előké-

szítésben és a beruházásban részt vevő 

minden érintett közreműködését megkö-

szönte, külön kiemelte a felújítás egyik 

kezdeményezőjét, a CivilZugló Egyesüle-

tet, illetve dr. Révai Tamást, a ZESZ nem-

régiben elhunyt igazgató főorvosát, aki 

bár rengeteget tett a felújítás érdekében, 

az átadást már nem érhette meg. 

– Az új rendelő kialakítása során inkább 

az egészségre, mint a betegségre akar-

tunk asszociálni – mondta Karácsony 

Gergely, aki néhány gyermekkönyvet is 

hozott a várakozó kis betegek részére.  

– Egy komor, sötét helyen az ember ele-

ve rosszabbul érzi magát, ezért az volt  

a filozófiánk, hogy minél világosabb, tá-

gasabb és színesebb terek legyenek. 

Teljesen elkülönítették az 
egészséges-, a beteg- és a      
fertőzőrészleget  

A hatalmas üvegfelületekkel rendelke-

ző épület előteréből két irányba lehet 

menni. Jobbra az egészségesrendelés 

és az ahhoz kapcsolódó helyiségek 

vannak: a szekrényekkel, laptopokkal  

és minden védőnő számára külön mun-

kapulttal felszerelt nagyszoba mellett 

több, babakocsival is igénybe vehető 

mosdó, illetve használtpelenka-tároló-

val egybeépített pelenkázó, valamint 

várandós- és szoptatószoba, illetve 

anyatejkiadó állomás található. Utób-

biba a Heim Pál Gyermekkórház szál-

lítja az anyatejet, amelyet a rászoruló 

édesanyák itt ingyenesen vehetnek át.  

A védőnői vizsgálóhelyiség országos 

szinten is egyedülálló, ugyanis az ösz-

szes modern szűrővizsgálathoz adottak 

a lehetőségek és a felszerelések: min-

den védőnő tud végezni például hal-

lás- és látásvizsgálatot, Lang-tesztet, és  

a higiénikus játszótalajnak köszönhető-

en akár mozgásmegfigyelést is. 

Az előtérből balra fordulva található 

a négy, különböző színű orvosi szoba, 

amelyeket egyedi rajzokkal is megjelöl-

tek, hogy a gyerekek könnyen megje-

gyezhessék, melyik doktor nénihez vagy 

doktor bácsihoz tartoznak. A betegren-

delésnek helyet adó szárnyban szintén 

több mosdó található, de innen nyílik  

a kívülről külön bejáraton megközelít-

hető, elszeparált fertőzőrészleg is. 

Az egész rendelőt bambuszokkal ül-

tették körbe, amelyek ha kizöldülnek, 

nemcsak kellemes látványt nyújta-

nak majd a nagy ablakokon keresztül,  

de a belátást is megakadályozzák.   

Folytatódnak a fejlesztések

Az intézmény megnyitóján részt vett 

többek között Rozgonyi Zoltán alpol-

gármester, Hevér György, Sógor László 

és Várnai László önkormányzati képvi-

selő, valamint Tóth Csaba, Zugló ország- 

gyűlési képviselője, akinek javaslatára 

a felújítás során duplájára nőtt a gyer-

mekorvosi rendelő alapterülete, így  

a zuglói gyerekek csaknem negyedét  

a korábbiaknál tágasabb környezetben 

vizsgálhatják és kezelhetik. 

Dr. Nagy András Csaba, a Zuglói Egész-

ségügyi Szolgálat intézményvezetője  

a rendelő átadásakor azt mondta, nem 

gondolta volna, hogy pozíciójának 131. 

napján ilyen örömteli eseményen vehet 

részt, és hozzátette, van még 12 intéz-

ményük, amelyek felújításához szintén 

elkészítették a koncepciót. 

Hajdu Flórián alpolgármester, a körzet 

önkormányzati képviselője azt hangsú-

lyozta, hogy az elmúlt években számos 

fejlesztés történt a körzetében.

 – A Móra Ferenc iskolában új konyhát és 

ebédlőt építettünk, de megújult az intéz-

mény hőszigetelése, fűtésrendszere, nyí-

lászárói és homlokzata is, csakúgy, mint 

a Játékszín Óvodában és a Tipegő Kert 

Bölcsődében. Idén befejeződik a Tihany 

Óvoda és Mazsola Bölcsőde nyílászáró-

cseréje, és elkezdődik a Pöttömpark ovi 

udvarának rekonstrukciója – részletezte 

Hajdu Flórián. – Megtörtént a Csertő park 

térrekonstrukciója, de az Újváros, a Zsá-

lya és a Csertő park területén a sétányok 

rekonstrukciója is ütemekben folyik. Ki-

cseréltük a padokat és a kukákat, illetve  

a lakosság igényeit figyelembe véve nö-

veltük azok számát, és új kutyaürülék-lá-

dákat helyeztünk ki. A közterület-felújí-

tásokat folytatjuk, az ütemterv szerint 

az Ond vezér park és a Szentmihályi út, 

illetve a Kacsóh Pongrác 

út környéki terek, par-

kok is sorra kerülnek.

Forrai-Kiss Krisztina  

Fókusz

Március 11-én reggel nyolc órakor megkezdődött a rendelés a felújított Csertő parki gyermekorvosi rendelőben. Az átgondolt tervezésnek, a ren-

geteg színnek, a világos tereknek és a zöld növényeknek köszönhetően az ellátásra szoruló kis betegek már a környezet hatására jobban érezhe-

tik magukat. A teljesen elszeparált beteg-, illetve egészségesrendelés részlegében egyaránt több, babakocsival is látogatható mosdó, pelenkázó, 

szoptatószoba és négy-négy rendelő található. Mindegyik különböző színű, hogy a gyerekek is azonnal megjegyezhessék, melyik doktor nénihez 

vagy doktor bácsihoz kell bemenniük. 

Már a környezet is gyógyítóan hat az új gyerekrendelőben
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Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

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

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  

a teljes  
ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám  
alá költözött.

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. 
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A képviselő-testület a soron kívüli ülé-

sen elhatározta, hogy a Csertő utca 22. 

szám alatti három önkormányzati tu-

lajdonú ingatlan együttes értékesítésé-

re új tendert ír ki, mert a Kerületi épí-

tési szabályzat (Kész) 2019 januárjában 

nem lépett hatályba, viszont a pályázat 

Kész-függő volt, ezért a tender érvény-

telen lett. Az önkormányzat a három 

telket nyilvános pályázaton, épületbon-

tási kötelezettséggel továbbra is brut-

tó 95,6 millió forintos minimális áron 

kínálja megvételre. A vásárlónak a te-

rületen közérdekű használatú, uniós 

szabványnak megfelelő játszóteret kell 

létesíteni, illetve a Kész előírása szerinti 

gyalogos- és kerékpáros-áthaladást kell 

biztosítani. 

Sportpálya-felújítás

A testület úgy határozott, hogy a Pil-

langó parki sportpálya felújításával – 

árajánlata alapján – a közpark rekonst-

rukciójára kiírt tender egyik győztesét, 

a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató 

Kft.-t bízza meg. 

A testület 2017 novemberében határozott 

a Pillangó park felújításáról. A munkála-

tok megkezdésének időszakában derült 

ki, hogy erős lakossági igény mutatko-

zik a kivitelezési tervben nem szereplő 

sportpálya felújítására. Ennek megvalósí-

tására most kerülhet sor, az idei költség-

vetésben biztosított fedezetből. 

A parkrekonstrukciós programban sze-

repelt még 180 fa elültetése is, amelye-

ket több millió forintos megtakarítás re-

ményében a Főkert Zrt. telepített volna 

a fővárosi területet határoló sávban, in-

gyenesen, a 10 000 új fát Budapestre ak-

ció keretében. A közelmúltban azonban 

kiderült, hogy a kertészeti cég nem tud 

fát biztosítani, ezért árajánlata alapján 

a Deer Garden Kft. kapott megbízást  

a faültetésre is. 

A két munka elvégzésére a hatályos 

jogszabály szerint nem kell pályázatot 

hirdetni, mert a költségek nem érik el 

a beruházás értékének 15 százalékát.  

A két munka együttesen nettó 69,5 mil-

lió forintba kerül.

 Ingatlankezelés

A képviselők arról is döntöttek, hogy is-

mét a Zuglói Sport- és Rendezvényszer-

vező Non-profit Kft.-t (Sport Kft.) bízzák 

meg a romániai Csíkszeredában találha-

tó, önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hasznosításával és üzemeltetésével. 

Zugló Önkormányzata 2012 nyarán vá-

sárolta meg a csíkszeredai épületet és  

a hozzá tartozó 514 m2-es telket, melyet 

a Sport Kft. kezelésébe adott. A képvise-

lő-testület az idén februárban úgy dön-

tött, hogy visszavonja megbízatását, 

azonban az ingatlan értékesítésére vo-

natkozó javaslatot elutasította. A dön-

téssel a vagyontárgy üzemeltetése az 

önkormányzathoz került, amit viszont 

a helyhatóság jellegénél fogva nem tu-

dott megoldani, ezért a testület a fela-

datot visszaadta a Sport Kft.-nek.

A fentieken túlmenően a képviselők azt 

is elhatározták, hogy 40 millió forint 

előleget biztosítanak a Sport Kft.-nek, 

hogy kifizethesse a jogsértő szerződés-

felmondása miatt megítélt kártérítést 

az An-Kál Kft.-nek.

A képviselők döntöttek továbbá arról is, 

hogy biztosítják a BVSC számára a Szent 

István Gimnáziumban taotámogatás-

ból megvalósuló spotfejlesztéséhez  

a 25,2 millió forintos önrészt.

Gyermekélelmezés

A testület támogatta azt is, hogy  

a jövőben az önkormányzattól a hát-

rányos és a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a gyermekvédel-

mi támogatásban részesülők csalá-

dok gyermekei a tanítási szüneten túl  

a munkaszüneti és a hétvégi napokra is 

kapjanak étkezési csomagot, amelynek  

napi összegét 800 forintban maximálták.

A képviselő-testület ahhoz is hozzájá-

rult, hogy a Zuglói Városgazdálkodási 

Közszolgáltató Zrt. a munkáját közmeg-

elégedéssel végző PEVI Konzorciummal 

(PENTA Általános Építőipari Kft. és Via-

nova 87 Közmű-és Útépítő Zrt.) fennálló 

keretmegállapodását 24 hónappal meg-

hosszabbítsa. A szerződésmódosítást 

követően a konzorcium továbbra is vál-

tozatlan áron végzi az utcabútorok, mű-

tárgyak, burkolt úthálózatok és makadá-

mutak, valamint szikkasztórendszerek 

fenntartását, a járdák javítását, illetve  

a kerületi földutak karbantartását.

A testület indokoltnak találta a kerü-

leti zöldfelületek gondozását végző 

Nagy Zöld Konzorcium (Parkfenntar-

tó- Kertészeti és Szolgáltató Kft., Szur-

dokvölgy Kft., DeerGarden Kertészeti 

és Szolgáltató Kft.) áremelési kérelmét, 

ezért jóváhagyta, hogy a vállalkozás  

a megnövekedett bér- és anyagköltségei 

kompenzálására 5,3 százalékkal emelje 

szolgáltatási díját. A testület azért nem 

írt ki tendert a feladat ellátására, mert 

az elmúlt időszakban megnövekedett 

munkadíjak miatt a Nagy Zöld Konzor-

cium még az áremeléssel is a piaci ár 

alatt végzi el a munkát. 

Papp Dezső

Önkormányzat

Kezdődhet a sportpálya-felújítás a Pillangó parkban
A képviselő-testület a lakossági igény kielégítésére pótmegbízást adott a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.-nek, hogy a Pillangó 

park rekonstrukciójának befejező szakaszában újítsa fel a közpark területén található sportpályát is. Emellett szolgáltatási szerződések mó-

dosításáról, telekértékesítésről, valamint faültetésről, ingatlankezelési megbízás adásáról és a rászoruló gyerekek hétvégi étkeztetéséről is 

döntöttek a képviselők március 7-i rendkívüli ülésükön.
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A február 26-án hosszú betegség következtében elhunyt politikust a zuglói önkormányzat saját 

halottjának tekintette. Ennek megfelelően a kerület jelenlegi vezetése – Karácsony Gergely polgár-

mester, Tóth Csaba országgyűlési képviselő, Szabó Rebeka, Rozgonyi Zoltán, Hajdu Flórián alpolgár-

mesterek és a képviselő-testület több tagja – részt vett a gyászszertartáson. A búcsúbeszédet egyik 

tanítványa, a Sydney-ben ezüstérmet szerzett Balogh Gábor öttusázó mondta, míg az egyházi szertar-

tást Nagy Károly, a Thököly úti Rózsafüzér Királynéja-templom plébánosa tartotta.           RT

Végső búcsú Rátonyi Gábortól
Március 7-én kísérték utolsó útjára Zugló díszpolgárát, a kerület ko-

rábbi polgármesterét, Rátonyi Gábort az Új köztemetőben.

Önkormányzat

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 

egykori igazgató főorvosa tiszte-

letére az Örs vezér terei szakren-

delőben állítottak emléktáblát 

március 8-án. 

Az ünnepségen Karácsony Gergely 

polgármester azt mondta, a zuglói kö-

zösség számára is nagyon fontos em-

berről emlékeznek meg, aki nemrég 

még a terveiről beszélt. – Kettős har-

cot vívott, hiszen harcolt a zuglóiak és  

a saját maga egészségéért. Fontos kez-

deményezései pedig mostanra valósul-

tak meg – fogalmazott a polgármester. 

Hangsúlyozta, büszke a közösen elért 

eredményekre, rámutatott, hogy az 

Egészséges Budapest Program keretén 

belüli félmilliárd forintos eszközbe-

szerzés, a Zuglói Egészségfejlesztési 

Iroda, a praxisközösség, a szűrőprogra-

mok és a Csertő parki gyermekházior-

vosi rendelő felújítása is dr. Révai Ta-

más nevéhez fűződik.               Potos Rita 

Felavatták dr. Révai Tamás emléktábláját

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.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális el-
látásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) ön-
kormányzati rendelet 50/B. §-a alapján Buda-
pest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  Budapest Főváros XIV. 
kerület közigazgatási területén lakcímmel ren-
delkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét be-
töltött személyeket két támogatási szakaszban 
kívánja támogatni, amelyhez az alábbi pályázati 
lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosult:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét 
betöltött személy. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászoruló-
nak, akinek a családjában az egy fogyasztási 
egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem 
haladja meg a 114 000 Ft-ot, és különös mél-
tánylást érdemlő speciális helyzetét, egészségi 
állapotát, speciális gondját vagy más, tartós 
élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazol-
ja. Egy családból egy személy nyújthat be ké-
relmet. 

Nem részesülhet támogatásban: az aki vagy aki-
nek a háztartásában élő közeli hozzátartozó Buda-

pest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől 
vagy a Szociális Bizottságtól szociális kölcsönben 
részesült, azonban visszafizetési kötelezettségé-
nek nem tesz eleget.
2) A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
(Bácskai utca 53.) megtalálható formanyom-
tatványon kell személyesen beadni vagy pos-
tán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 
2019. március 1. és 2019. április 30. között. 
A határidő jogvesztő. A határidőn túl benyúj-
tott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja.      

3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
• Különös méltánylást érdemlő speciális élet-
helyzetet, egészségi állapotot, speciális gon-
dot vagy más, tartós élethelyzetben lévő rend-
kívüli élethelyzet igazoló irat. 
• Jövedelemigazolás:

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervtől kapott éves összesítő/
vagy  nyugdíjas igazolvány és a kérelem be-
nyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény. 

- Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a 
családban élő személy/ek munkáltatója által 
kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem 
benyújtását megelőző hónapról. 
- Álláskereső személy esetén az állami fog-
lalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági 
bizonyítvány, határozat, álláskeresési kis-
könyv), amennyiben álláskeresési támoga-
tásban részesül, a kérelem benyújtását meg-
előző havi álláskeresési támogatás.
- Aktív korú nem foglalkoztatott személy 
rendszeres pénzellátásának az igazolása.
- Időskorúak járadékában részesülő személy 
rendszeres pénzellátásának az igazolása.
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 
év Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi igazolá-
sa. A vállalkozás megszűnése esetén annak 
megszűnését igazoló dokumentum.
- Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolá-
sáról bírói ítélet vagy nyilatkozat.
- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet 
tartásdíjat, e tényről, annak okáról, mit tett 
vagy mit szándékozik tenni annak érdekében 
– határidő megjelölésével –, hogy a különélő 
szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához.
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított 
ellátásról.

• Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli 
gyermek esetében.
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj össze-
géről szóló igazolás.
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határo-
zat vagy bírósági döntés.
- Családi állapot igazolása (elvált, özvegy).
- Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, ab-
ban az esetben kérjük a képviseletre való jo-
gosultságot igazoló okiratot (gondnokkiren-
delő határozat, két tanú által aláírt alakszerű 
meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legké-
sőbb a 2019. júniusi ülésén bírálja el. A Bizott-
ság a szociális rászorultság megállapításához 
jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a háztartá-
sában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság 
határozatban dönt a támogatásban részesülők 
köréről és a támogatás mértékéről, illetve ha-
tározatban dönt az elutasításáról. A döntéssel 
szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
                                                                                   
                        Budapest Főváros XIV. Kerület  
        Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
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A békebeli hangulatot idéző Stefánia út 

1885-re készült el. A kocsikorzó mentén 

egymás után épültek a szebbnél szebb 

paloták. Miután az üres telkek elfogy-

tak, a régi ingatlanokat vásárolták fel 

a befektetők, illetve magánerős építke-

zők terveik megvalósítására. 

Bérház-üzemeltető vállalkozás

1923. március 10-én jött létre a Ma-

gyar–Olasz Bank Rt. érdekköréhez tar-

tozó Stefánia út 61. számú Családi Ház 

Rt.-t, azzal a céllal, hogy megszerezze 

és hasznosítsa a több tulajdonos birto-

kában lévő, akkor a VII. kerülethez tar-

tozó, Stefánia út 61. (ma Stefánia út 99.) 

szám alatti ingatlant, és azon bérházat 

építsen, illetve hasonló ügyletekben ér-

dekeltséget szerezzen. A társaság alap-

tőkéje kétmillió korona volt, amely 1000 

darab 2000 koronás részvényre oszlott. 

A Nádor utcai székhelyű cég igazgatósá-

gi tagjai Ferenczi Endre, Hantos Aladár, 

dr. Nyári Pál és Teöke István voltak.

A Stefánia út 61. szám alatti ingat-

lannak több tulajdonosa volt.  

A Családi Ház Rt. megalakulását 

követően felvásárolta a tulajdon-

részeket. A felerészben tulajdonos 

dr. Pozsonyi Andornak például 

4,8 millió koronát fizettek.  

A bérpalota végleges terveit Mün-

nich Aladár építész készítette 

el. A statikus Folly Róbert volt.  

A kivitelezésre Besnyői Ist-

ván Építőipar Rt.-je kapott megbízást.  

Az építkezés 1923–24-ben zajlott. 

A neobarokk épület

A magas tetős, klasszicizáló neobarokk 

stílusú egyemeletes villa bejárata a hát-

só kert felől nyílt. Az ajtó előtt lépcsővel 

megközelíthető terasz helyezkedett el, 

ahonnan az emeletre és az alagsorba is 

el lehetett jutni. 

Münnich a ház utcai homlokzatát 

szimmetrikusan alakította ki, melyet 

az optikai hatás élénkítésére az épü-

let síkjából kiemelkedő, timpanonos 

kupolával fedett középrizalittal tagolt.  

A trapéz alaprajzú kiemelkedés két 

oldalára egyszárnyas zsalus ablako-

kat, közepére kétszárnyas, ugyancsak 

zsalus ajtókat helyezett el. Az íves eme-

leti ajtó díszített vasrácsos félkörerkély-

re, a földszinti pedig az előkertbe vezető 

lépcsőre nyílt. Az építész a főhomlokzat 

mindkét oldalát vízszintesen rovátkolt, 

alig kiugró falpillérrel osztotta ketté,  

és a sarkokat is ugyanilyen motívum-

mal zárta le. A homlokzati osztás közép-

tengelyhez közelebbi része kétszárnyas 

zsalus ikerablakot, míg a távolabbi két-

szárnyas zsalus ablakot kapott mindkét 

szinten. Az ablakok közötti sávban tég-

lalap alakú keretbe foglalt, füzéres-ko-

szorús stukkódíszt helyeztek el. A fő-

homlokzat valamennyi nyílászáróját 

vakolatkeret övezte. 

A tervező a magasföldszinten és az eme-

leten egyaránt két egyforma bérlakást 

helyezett el. Mindkét szinten a kert fe-

lőli oldalon kapott helyet az úriszoba,  

az egyik hálószoba, a hall, a konyha, va-

lamint a cselédszoba. A Stefánia úti ré-

szen volt a szalon, a társalgó, az étkező  

és a másik hálószoba.

A ház alagsorában két garázs, házmes-

terlakás és mosókonyha volt. 

Lakók és átépítések

Egy kimutatás szerint 1935-ben a Ste-

fánia út 61.-ben működött az 1910-ben 

alapított Zsófia Országos Gyermeksza-

natórium Egyesület. Az épületet 1937-

ben Pap László tervei alapján átalakí-

tották. A munkálatok során beépítették  

a hátsó teraszt, ugyanakkor a házat négy-

lakásossá alakították. Az 1944 júniusá-

ban készül adatszolgáltatási ív szerint  

a Stefánia út 61. szám alatti ingatlannak 

már az Építőipari Rt. volt a tulajdonosa, 

ugyanis a Családi Ház Rt. 1941 januárjá-

ban beolvadt a cégbe. 

Az ingatlan alagsori lakásában Juhász 

Pál lakott. A földszinti négyszobás la-

kást évi 2500 pengőért dr. Pap György és 

Pejcsik Imre, míg a háromszobásat évi 

1500 pengőért Horváth Károly bérelte. 

Az emeleti ötszobás lakóhely főbérlője 

Shorm Margit, a kétszobásé pedig László 

Antal volt. Az előbbi személy évi 3750, 

míg az utóbbi évi 1400 pengő bérleti 

díjat fizetett. A vészkorszak idején a la-

kók közül sárga csillagot kellett viselni 

Shorm Margitnak és dr. Pap György-nek, 

aki az adatszolgáltatási ív szerint isme-

retlen helyen tartózkodott.   

A második világháborút követően az in-

gatlant ismét átépítették. A házra máso-

dik emeletet húztak. Az nem tudni, hogy  

a homlokzati díszítést már ekkor eltávolí-

tották-e, vagy ez csak később történt meg. 

Az idők során Stefánia út 99.-re átszámozott 

ingatlan ma egy jellegtelen, simára vakolt 

homlokzatú, palával fedett, egyszerű 

nyeregtetős épület, amely kinézete 

alapján akár az 1980-as években 

is épülhetett volna. A ház évek óta 

üresen állhat, homlokzatáról he-

lyenként már lemosta a vakolatot  

a széttört csatornákból ömlő esővíz. 

A létesítmény ablakai itt-ott kitörtek, 

hiányos zsalugáterei elvetemedtek,  

a telket pedig felverte a gaz.    

                                     Papp Dezső

Volt neobarokk bérvilla a Stefánián
Zugló legismertebb útján, a Stefánia úton számos figyelemre méltó épületet sorakozik. Ezek között több olyan is van, amely napjainkig megőrizte 

eredeti alakját, de vannak olyanok is, amelyek az átépítésekkel, hozzátoldásokkal és ráépítésekkel elvesztették formájukat, és jellegtelenné váltak. 

Ezek közé tartozik a Stefánia út 99. szám alatti ház, amely ma már inkább emlékeztet egy 1980-as években épült társasházra, mint az egykori klasz-

szicizáló neobarokk stílusban épült bérpalotára.

Zuglói séták
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Gyermekközpontú bölcsődéinkben családias, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör-

ben neveljük-gondozzuk a zuglói lakosok 0–3 éves korú gyermekeit.  

Legfontosabb feladataink:

• Megteremteni a feltételeit annak, hogy a gyermekek a bölcsődében biztonságban  

és jól érezzék magukat.

• Szem előtt tartjuk az egyéni szükségleteiket és ebből adódóan az egyéni bánásmódot.

• A gyermekeket mindig olyannak fogadjuk el, amilyenek. 

• Az érzelmi biztonság megteremtése mellett a saját ütemükben, az egyéni szükséglete-

iknek megfelelően biztosítjuk számukra személyiségfejlődésük feltételeit.

• A gyermekeket őszinte, szeretetteljes légkör veszi körül, ahol minden problémájukhoz 

megkapják a szükséges segítséget a kisgyermeknevelőktől.

A bölcsődei nevelés célja: 

Az egészséges életvitel megalapozásával testileg, lelkileg edzett, egészséges önbiza-

lommal rendelkező, az óvodai környezetbe beilleszkedni tudó, kiegyensúlyozott gyerme-

kek nevelése-gondozása, együttműködve a családdal.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 telephelyén 993 férőhelyen fogadják a zuglói szülők 

0–3 éves korú gyermekeit. A bölcsődei telephelyek a helyi sajátosságok figyelembe-

vételével egyéni – nevelési – gondozási  programjaik szerint működnek, de alapelveik 

azonosak.

2019. szeptemberi felvételre a jelentkezés: 

2019. április 23–26. között történik valamennyi bölcsődénkben

•  szerda és péntek délelőtt 9–11 óra között,

• kedd és csütörtök délután 15–17 óra között.

A bölcsődei jelentkezés személyesen, a gyermekkel együtt történik.

Jelentkezni lehet: zuglói lakhellyel rendelkező családoknak bármely választott bölcsődé-

ben, ahol a telephelyvezetők mindenre kiterjedő, részletes felvilágosítással szolgálnak.

Sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Mályva Kerületi Vezető Bölcsődében 

történik, aminek feltétele a Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézménye által kiadott szak-

értői vélemény. 

Az átlagtól eltérő étkezést (tej-, tojás-, zöldség-, gyümölcs-, gyümölcscukor- stb. 

allergia) igénylőknek gasztroenterológus szakorvosi vélemény szükséges, jelentkezé-

süket minden intézményünk fogadja. Speciális ételallergia esetén, pl. lisztérzékenység 

(gluténmentesség), szakorvos igazolása alapján a Mályva Kerületi Vezető és a Mazsola 

Bölcsőde fogad jelentkezéseket. 

A pontosan kitöltött jelentkezési lapok leadási határideje: 2019. május 24.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a Zuglói 

Egyesített Bölcsődék vezetője bizottságot szervez, ahol a vezetők javaslatot tesznek 

a felvételre. 

A bölcsődei telephelyvezetők a felvett gyermekek névsoráról és az elutasításokról  

a szülő által megadott elérhetőségek egyikén (e-mailban vagy postai úton) 2019.  

június 21-ig értesítik a szülőket.

Az elutasított bölcsődei felvétellel kapcsolatos határozatok közzétételétől számított  

15 napon belül – 2019. július 19-ig - a szülő fellebbezést nyújthat be a Zuglói Egyesített 

Bölcsődék vezetőjéhez (1141 Budapest, Mályva köz 12.).

Minden bölcsődéskorú gyermeket nevelő családot szeretettel várunk, friss információkat 

honlapunkon, a www.zugloibolcsik.hu oldalon talál. 

Kissné Kalló Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője

Bemutatkoznak a zuglói bölcsődék

NYÍLT NAP KERETÉBEN, A JELENTKEZÉSEK ELŐTT A SZÜLŐK BETEKINTÉST NYERHETNEK A KERÜLETI INTÉZMÉNYEKBE

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 BÖLCSŐDEVEZETŐ TELEFONSZÁMA DÉLELŐTT 9–11 ÓRA KÖZÖTT DÉLUTÁN 15–17 ÓRA KÖZÖTT 

Aprótalpak Bölcsőde             1141 Bp., Jerney u. 32. Sáfi Ágnes 363-0053 2019. április 11. 2019. április 9.

Csibe Bölcsőde                          1143 Bp., Utász u. 23. Nagy Tiborné 252-7080 2019. április 9. 2019. április 11.

Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde                                  1141 Bp., Mályva köz 12. Mikó Lajosné 384-0356 2019. április 9. 2019. április 11.

Mazsola Bölcsőde                    1144 Bp., Tihany tér 37–39. Gaál Ilona 363-1605 2019. április 11. 2019. április 9.

Meseház Bölcsőde 1144 Bp., Ond vezér sétány 9–11. Dr.Nagyné Vinkovics Nóra 383-7570
A Meseház Bölcsődébe való beiratkozás
a Mályva Kerületi Vezető Bölcsődében történik!

Mesevonat Bölcsőde 1142 Bp., Öv utca 204–208 Mészáros Krisztina 790-1861 2019. április 11. 2019. április 10.

Micimackó Kuckója Bölcsőde                                1149 Bp., Bölcsőde u. 1. Susán Mihályné 383-2916 2019. április 11. 2019. április 10.

Móka-kacagás Bölcsőde        1142 Bp., Róna park 5–9. Nagy Józsefné 251-2208 2019. április 10. 2019. április 11.

Patakparti Bölcsőde                  1147 Bp., Ilosvay S. tér 5–7. Császár Lászlóné 252-0144 2019. április 11. 2019. április 10.

Ringató Bölcsőde                      1145 Bp., Bácskai u. 17/a Keresztesi Krisztina 383-6916 2019. április 10. 2019. április 11.

Tipegő Kert Bölcsőde 1144 Bp., Tipegő u. 3–5. Kollárné Andróczki Dóra 384-0117 2019. április 9. 2019. április 11.

Vadvirág Bölcsőde         1146 Budapest, Thököly út 92. Balázs Katalin 383-3318 2019. április 11. 2019. április 10.
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Beszélgetés a  
virtuális valóságról

Szülői fórumot rendeztek március 11-én  

a Liszt Ferenc Általános Iskolában. Az évente 

megrendezésre kerülő program témája ezúttal  

az internetfüggőség és az ebből fakadó ve-

szélyek felismerése és kezelése volt. A fórum 

előadója a zuglói iskola pszichológusa, Egyhá-

zyné Tóth Andrea és az iskola rendőre, Sebőkné 

Barad Márta rendőr törzszászlós volt. A téma 

aktualitását a gyerekek túlzott internethaszná-

lata, azaz virtuális léte adta.

– Naponta átlag 156 percet töltünk az inter-

neten – mondta a rendőr előadó –, ami évi 19,5 

nap nonstop szörfözést jelent. Ezt megkönnyíti, 

hogy ma már az okostelefon révén az internet 

mindig kéznél van. 

A szakember szerint a gyerekek 35%-ának 

van olyan barátja, akit csak online „ismer”, 

személyesen sosem találkozott vele, 43% kap 

ismeretlentől valamilyen üzenetet, és sajnos 

43%-ukat már zaklatták, bántották. Döbbene-

tes adat, hogy 39%-tól kértek már erotikus ké-

pet, és még döbbenetesebb, hogy 7% már adott 

is ilyet a kérőnek.

A szülők sok veszélyről hallottak már,  

de mindig megdöbbennek a drámai statiszti-

kai adatoktól.

A pszichológus szerint az internethasznála-

tot nehéz korlátozni, sokkal inkább alternatívát 

kell nyújtani a gyerekeknek. 

Le kell őket foglalni sporttal, hasznos hob-

bival, beszélgetni kell velük, és támogatni kell 

őket abban, hogy a kortárskapcsolataik mű-

ködjenek. Sajnos egyre gyakoribb, hogy a gye-

rekek a cybervilágban élik az életüket, emiatt 

elhanyagolják a kapcsolataikat, a tanulmányai-

kat, sokszor még a testi szükségleteiket is.

Szerencsére még nem ez a jellemző, ám  

a március 11-i fórum is bizonyította, hogy ne-

künk, felnőtteknek is foglalkoznunk kell ezzel  

a témával.                             Riersch Tamás

A rendezvényt, amely immár négynapos-

sá nőtte ki magát, Zugló Önkormányzata 

évek óta támogatja – mondta Bagi Márta 

Anna óvodapedagógus, a munkaközös-

ség vezetője. – A nulladik napon Eszmé-

lő Észmérő elnevezéssel három játékból 

álló elmetornát tartottunk az ovisoknak, 

az első napra pedig – az önkormányzati 

támogatásnak köszönhetően – ingye-

nes szakmai programokat szerveztünk. 

Erre több mint 150 kolléga látogatott el.

Az óvodapedagógusok hallhattak elő- 

adást például a bábuk jelentőségéről 

és a kortárs technikák alkalmazásá-

ról, illetve arról, hogyan lehet mesével 

fejleszteni a gyerekek érzelmi intelli-

genciáját. A program fővédnöke Szabó 

Rebeka volt, aki azt hangsúlyozta, hogy  

a bábozás milyen sokoldalúan tudja 

formálni a gyerekek képességeit. 

– Egyrészt már a bábkészítés során fej-

leszti a kézügyességet, másrészt az elő- 

adások az ovisok figyelmét és beszédkész-

ségét is növelik, de segítenek az érzelmeik 

és az indulataik megszemélyesítésében, 

kezelésében is – fejtette ki az alpolgármes-

ter, aki megnyitotta a programot.  

A rendezvénysorozat harmadik napjá-

ra a XV. Zuglói Bábfesztivált szervezték, 

ahová három óvoda fellépőcsoportját 

várták. A negyedik napra meghirdették 

a „Benézhetsz az ablakon” elnevezésű 

programot, amelynek során egyes kerü-

leti óvodák betekintést engedtek egymás-

nak a saját nevelési programjukba. 

A Zuglói Pedagógiai Napok alatt négy 

helyszínen nyitottak bábkiállítást, és egy 

bábkészítő versenyt is szerveztek. Utób-

bit gyermek kategóriában a Hétszínvirág 

Óvoda Maci csoportja nyerte Sün Balázs 

figurájával, a pedagógusok közül pedig 

Nyeste Gabriella, a Narancs ovi óvónője 

alkotta meg a legszebb 

bábot. A verseny kü-

löndíjasa a Játékszín  

Óvoda lett.         FKK

A bábjáték volt az idei Zuglói Pedagógia Napok témája. A négynapos 

programsorozat keretén belül az ovisoknak vetélkedőt, a pedagógu-

soknak pedig különböző előadásokat tartottak, de szerveztek intéz-

mények közötti tapasztalatcserét, illetve számos kiállítást, valamint 

bemutatták a XV. Zuglói Bábfesztivált is.

Sün Balázs nyerte a fődíjat
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ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

Feladatok: Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési 

eljárások lefolytatása, a kiad-
mányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése.

• Bejelentések nyilvántartásba vé-
telének tudomásul vétele, meg-
tagadása, továbbá az azokkal 
összefüggésben keletkezett el-
lenőrzési és kötelezési ügyekben 
kiadmányozandó iratok, dönté-
sek tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban ki-
admányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági 
bizonyítványok tervezetének 
elkészítése.

• Szakhatósági nyilatkozatok 
beszerzéséhez, az ügyfél nyi-
latkozattételre való felhívá-
sához, hiánypótlásra való fel-
szólításához szükséges iratok 

tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos 

helyszínelési feladatok ellátá-
sa, ezekről az előírt tartalom-
mal feljegyzés, jegyzőkönyv 
készítése.

• Az ügyfélfogadással kapcsola-
tos feladatok ellátása: felvilá-
gosítás, tájékoztatás adása az 
ügyfelek részére, jegyzőkönyv 
készítése.

• Az elsőfokú építésügyi hatá-
rozatok végrehajtásának elle-
nőrzése, a végrehajtás érde-
kében kiadmányozandó iratok 
tervezetének elkészítése.

• Az elkészített iratok – jegyzői uta-
sítás szerinti – kiadmányozása.

• Nyilvántartások, statisztika 
vezetése.

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmér-

nöki, vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szer-
kezetépítő szakirány) szak-
képzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szer-
kezetépítő szakirány) vagy 

városgazdasági üzemmérnöki 
(ezzel egyenértékű telepü-
lésmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett épí-
tész, épületszerkezeti konst-
ruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakkép-

zettség, mesterfokozatú kép-
zésben szerzett tervező épí-
tészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzett-
ség, osztatlan képzésben szer-
zett építész szakképzettség, 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó fog-

lalkozás-egészségügyi alkal-
masság.

• Jogviszony létesítése esetén 
vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

Előnyt jelent:
• Építéshatósági gyakorlat.
• ÉTDR, e-napló ismeret.
• Gyakorlott számítógépes is-

meretek.
• Közigazgatási alap-, szakvizs-

ga megléte.

• Építésügyi A, B, C modul vizs-
ga megléte.

• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatte-

remtő készség.
• Döntésképesség.
• Kommunikációs készség írásban 

és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam. 

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

illetményalap 45 000,- forint. 
• Cafetéria juttatás a próbaidő 

alatt is.

• Mobiltelefon flotta kedvezmény.
• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfo-

gyasztás.
• Utazási támogatás a jogszabá-

lyi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető mun-

kahely.
• Egyműszakos munkarend.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) 
bekezdésében foglalt egységes 
adattartalommal, és a megpá-

lyázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakkép-

zettséget, nyelvismeretet iga-
zoló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekez-

dése szerinti, három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány vagy igazolás az 
igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat 
esetén csatolni szükséges a 

pályázati anyaghoz a www.
zuglo.hu weboldalról letölthető 
adatkezelési tájékoztató megis-
merését követően a pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szüksé-
ges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint 
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A 
borítékon kérjük feltüntetni: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

ADMINISZTRÁTOR 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

Feladatok: 
• Általános titkársági feladatok 

ellátása.
• Iratok iktatása a Hivatal által 

használt iratkezelő szoftverben.
• Részvétel a postázási folya-

matokban.

• Nyilvántartások, kimutatások 
kezelése, készítése.

• Ügyfelek telefonon történő 

tájékoztatása.
• Vezetői asszisztensi feladatok 

ellátása.
Alkalmazási feltételek:
• Érettségi. (középiskolai vagy 

gimnáziumi végzettség)
• Büntetlen előélet.

• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalko-

zás-egészségügyi alkalmasság.

• Felhasználói szintű MS Office 
alkalmazások (ezen belül is 
különösen a Word és az Excel 

program) ismerete.

Előnyt jelent:
• Valamely tanúsított iratkezelő 

szoftver (preferáltan DMS-
One Ultimate) ismerete.

• Közigazgatási szervnél, vagy 
helyi önkormányzatnál szer-
zett legalább 1 éves szakmai 

tapasztalat.
• ECDL vizsga megléte.
• Telefonos ügyfél kapcsolattar-

tási ismeretek.

Elvárt kompetenciák: 
• Monotonitástűrő képesség.
• Megbízhatóság.

• Felelősségtudat.
• Önállóság.

• Gyors tanulási és problémameg-
oldó készség.

• Jó kommunikációs készség. 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:
• Az illetményt és egyéb jutta-

tásokat a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, a Képviselő-testület 
vonatkozó rendelete, valamint 
a Közszolgálati Szabályzat ren-
delkezései határozzák meg.

• A Zuglói Polgármesteri Hiva-
talban a köztisztviselői illet-
ményalap 45 000 forint.

• A próbaidőt követően egyéni 
teljesítménye alapján lehetőség 
van az illetménye eltérítésére, 

célfeladatok teljesítése esetén 
illetményén felül további jutta-
tások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk 
cafeteria juttatást.

• Mobiltelefon készüléket, hoz-
zá korlátlan hívás- és inter-
net-használatot biztosító előfi-
zetést kap a kollégánk.

• Leendő kollégánk egész évben 
ingyenes belépővel látogathatja 
a családjával az állatkertet.

• Kollégáink egészségmegőrzése 

érdekében a kerületben ingye-
nes uszodahasználati lehetősé-
get biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez 
kávé, ásványvíz korlátlanul ren-
delkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a 
jogszabályi előírásoknak meg-
felelően.

• A munkahely könnyen megkö-
zelíthető tömegközlekedéssel is.

• A Közszolgálati Szabályzat 
alapján esélyegyenlőségi szem-

pontok alapján egyéni munka-
idő-kedvezményeket biztosí-
tunk a család és a magánélet, 
valamint a munka egyensúly-
ban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink 
szakmai fejlődését, lehetőséget 
nyújtunk a proaktív munkavég-
zésre, további tanulmányok tá-
mogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) 
bekezdésében foglalt egységes 
adattartalommal és a megpályá-

zott pozíció feltüntetésével,
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakkép-

zettséget, nyelvismeretet igazo-
ló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) bekezdése szerin-

ti, három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány 
vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat 
esetén csatolni szükséges a 
pályázati anyaghoz a www.

zuglo.hu weboldalról letölthető 
adatkezelési tájékoztató megis-
merését követően a pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szüksé-
ges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint 
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre.  
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,adminisztrátor pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Anita csoportvezető nyújt a +36 1 872 9251-es telefonszámon.

KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok: A területért felelős kollégánk összefogja az önkormányzat tulajdonában álló közterületek hasznosításával, használatával kapcsolatos 
eljárásokat, részt vesz az engedélyezésben, az ehhez kapcsolódó ellenőrzésben, segíti a hatáskörrel rendelkező bizottság munkáját.
Az ideális jelölt felelősséggel nyomon követi a kiadott engedélyek sorsát, a használati díjak megfizetését, proaktív módon gondolkodva jelzi a 
felmerült problémákat, azokra megoldási javaslatokat tesz. Munkájával érvényre juttatja az önkormányzati döntésekben foglaltakat, jó gazda 
módjára hozzájárul a kerület rendezettebbé tételéhez, a jogszerűtlen közterület-használati helyzetek felszámolásához. 
Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett 

közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társa-
dalomtudományi, hittudomá-

nyi, jogi, műszaki szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és 
informatikai, ügyviteli, köz-
gazdasági, közszolgálati, jogi 

szakképesítés, vagy kormá-
nyablak ügyintézői szakké-
pesítés.

• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó fog-

lalkozás-egészségügyi alkal-
masság.

• Jogviszony létesítése esetén 
vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Közigazgatásban - hatósági 

területen - szerzett tapasz-
talat, illetve önkormányzati 
hatósági ügyekben való jár-

tasság.
• Műszaki beállítottság.

Elvárt kompetenciák: 
• Megbízhatóság.
• Precizitás, pontosság, határozott 

fellépés.
• Jó kommunikációs készség írás-

ban és szóban. 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb jutta-

tásokat a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, a Képviselő-testület 
vonatkozó rendelete, valamint 
a Közszolgálati Szabályzat ren-
delkezései határozzák meg.

• A Zuglói Polgármesteri Hiva-
talban a köztisztviselői illet-
ményalap 45 000 forint.

• A próbaidőt követően egyéni 
teljesítménye alapján lehetőség 
van az illetménye eltérítésére, 

célfeladatok teljesítése esetén 
illetményén felül további jutta-
tások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk 
cafeteria juttatást.

• Korlátlan hívás- és inter-
net-használatot biztosító előfi-
zetést kap a kollégánk.

• Leendő kollégánk egész évben 
ingyenes belépővel látogathatja 
a családjával az állatkertet.

• Kollégáink egészségmegőrzése 
érdekében a kerületben ingye-

nes uszodahasználati lehetősé-
get biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez 
kávé, ásványvíz korlátlanul ren-
delkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a 
jogszabályi előírásoknak meg-
felelően.

• A munkahely könnyen megkö-
zelíthető tömegközlekedéssel 
is.

• A Közszolgálati Szabályzat 
alapján esélyegyenlőségi szem-

pontok alapján egyéni munka-
idő-kedvezményeket biztosí-
tunk a család és a magánélet, 
valamint a munka egyensúly-
ban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink 
szakmai fejlődését, lehetőséget 
nyújtunk a proaktív munkavég-
zésre, további tanulmányok tá-
mogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 

a Kttv. 45. § (4) bekezdésében 
foglalt egységes adattartalom-
mal, és a megpályázott pozíció 
feltüntetésével.

• Iskolai végzettséget, szakkép-

zettséget, nyelvismeretet igazo-
ló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekez-
dése szerinti, három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány vagy igazolás az 

igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat 

esetén csatolni szükséges a 
pályázati anyaghoz a www.
zuglo.hu weboldalról letölthető 
adatkezelési tájékoztató megis-

merését követően a pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szüksé-
ges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint 
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre.  
A borítékon kérjük feltüntetni: ,,közterület-hasznosítási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as telefonszámon.

 SZÁMVITELI CSOPORTVEZETŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Számviteli feladatok szervezé-

se, irányítása, ellenőrzése.
• KGR K11 felületen történő kö-

telező adatszolgáltatások és 
beszámolók elkészítésének 
biztosítása.

• Leltározási feladatok szervezé-
se, irányítása, ellenőrzése.

• Éves beszámoló elkészítésének 

biztosítása.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett 

gazdaságtudományi, közszol-
gálati, műszaki menedzser, 
gazdasági agrármérnöki, jogi 
szakképzettség; vagy felsőok-
tatásban szerzett szakkép-

zettség és gazdaságtudomá-
nyi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, 
illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés.

• Mérlegképes könyvelői szak-

képesítés.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó fog-

lalkozás-egészségügyi alkal-

masság.
• Jogviszony létesítése esetén 

vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú 

mérlegképes könyvelői szak-
képesítés.

• Költségvetési szervnél szer-
zett szakmai tapasztalat (3-5 
év).

• Közigazgatásban szerzett 
szakmai tapasztalat (1-3 év).

• Vezetői tapasztalat (1-3 év).

• Forrás SQL Integrált Pénzügyi 
rendszer felhasználói szintű 
ismerete.

Elvárt kompetenciák: 
• Vezetési-szervezési készség. • Elemzőkészség. • Megbízhatóság. • Pontosság, precizitás. 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb jutta-

tásokat a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény, a Képviselő-testület 
vonatkozó rendelete, valamint 
a Közszolgálati Szabályzat ren-
delkezései határozzák meg.

• A Zuglói Polgármesteri Hiva-
talban a köztisztviselői illet-
ményalap 45 000 forint.

• A próbaidőt követően egyéni 
teljesítménye alapján lehetőség 
van az illetménye eltérítésére, 

célfeladatok teljesítése esetén 
illetményén felül további jutta-
tások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk 
cafeteria juttatást.

• Korlátlan hívás- és inter-
net-használatot biztosító előfi-
zetést kap a kollégánk.

• Leendő kollégánk egész évben 
ingyenes belépővel látogathatja 
a családjával az állatkertet.

• Kollégáink egészségmegőrzése 
érdekében a kerületben ingye-

nes uszodahasználati lehetősé-
get biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez 
kávé, ásványvíz korlátlanul ren-
delkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a 
jogszabályi előírásoknak meg-
felelően.

• A munkahely könnyen megkö-
zelíthető tömegközlekedéssel 
is.

• A Közszolgálati Szabályzat 
alapján esélyegyenlőségi szem-

pontok alapján egyéni munka-
idő-kedvezményeket biztosí-
tunk a család és a magánélet, 
valamint a munka egyensúly-
ban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink 
szakmai fejlődését, lehetőséget 
nyújtunk a proaktív munkavég-
zésre, további tanulmányok tá-
mogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a 

Kttv. 45. § (4) bekezdésében fog-
lalt egységes adattartalommal, 
a megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• A munkakör betöltésével kap-

csolatos szakmai, vezetői elkép-
zelés. 

• Iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget, nyelvismeretet igazo-
ló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekez-

dése szerinti, három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány vagy igazolás az 
igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat 
esetén csatolni szükséges a 

pályázati anyaghoz a www.
zuglo.hu weboldalról letölthető 
adatkezelési tájékoztató megis-
merését követően a pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szüksé-
ges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint 
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A 
borítékon kérjük feltüntetni: ,, számviteli csoportvezető pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon..

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázatok eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.
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A Petőfi Csarnokról (PeCSa) szóló be-

mutató egy tárlatsorozat része, amely 

2017-ben indult el a Népstadion-kiál-

lítással, és azoknak a megszűnt zuglói 

létesítményeknek a történetét eleveníti 

fel, amelyek fővárosi és országos jelen-

tőséggel is bírtak.

Garay Klára, a Zuglói Cserepes Kultu-

rális Non-profit Kft. ügyvezetője kiállí-

tás- megnyitó beszédében hangsúlyozta:  

a Samodai József Zuglói Helytörténeti Mű-

hely tárlata nem a lebontott Petőfi Csar-

nok elsiratására jött létre, hanem azért, 

hogy felidézze a legendás intézmény tör-

ténetét, a falai között folyt élénk kultu-

rális és zenei életet, illetve tisztelegjenek  

a megszűnt létesítmény volt dolgozóinak 

áldozatos munkája előtt. Garay Klára azt 

is elmondta, hogy a kiállítás nagyfokú 

összefogás eredménye, aminek köszön-

hetően nagyon sokan adták kölcsön em-

léktárgyaikat a tárlat rendezőinek.  

Az eseményen jelen volt a PeCSa első 

igazgatója, Lehel László özvegye, Lehel 

Lászlóné Ecsődi Judit is. 

A rendezvényen Várkonyi Attila, azaz 

DJ Dominique, Fogarasi Lajos, a PeCSa 

egykori igazgatója, Nádor Katalin, az in-

tézmény közművelődési osztályvezető-

je és Németh Gábor dobos, zeneszerző,  

a Bikini együttes basszusgitárosa mond-

ta el a megszűnt kulturális létesítmény-

nyel kapcsolatos gondolatait. Romhányi 

András népművelő pedig a PeCSa első 

igazgatójáról beszélt, majd tájékoztatott 

az általa alapított Lehel-díjról.

Az eseményen a PeCSá-ban rendsze-

resen fellépő két művész, Sárközi Ani-

ta EMeRTon-díjas énekesnő és Török 

Ádám fuvolista, énekes, dalszövegíró,  

a Mini együttes alapítója működött közre. 

A Petőfi Csarnokkal kapcsolatos fény-

képeket, plakátokat, tervrajzokat és kü-

lönböző emléktárgyakat felsorakoztató 

kiállítás április 1-jéig tekinthető meg  

a Zuglói Civil Házban.           Papp Dezső 

A Petőfi Csarnokról nyílt kiállítás a Zuglói Civil Házban
Volt egyszer egy Petőfi Csarnok címmel nyílt kiállítás pénteken a Zug-

lói Civil Házban. A tárlat fényképek, plakátok és emléktárgyak bemu-

tatásával eleveníti fel a lebontott kulturális létesítmény történetét.

Kultúra

Nemrég múlt 15 éve, hogy a Zugló Közműve-

lődéséért Díjjal kitűntetett Hucskóné Kovács 

Mária az Uzsoki utcai Kassák Könyvtár bázi-

sán művésztársaival megalapította a Kassák 

Alkotóművészek Társasága Egyesületet. 

Hucskóné Kovács Mária 1998-ban vette át 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Uzsoki utcai 

Kassák Könyvtárának vezetését. Zugló kultu-

rális életét megismerve azt tapasztalta, hogy 

a kerület tehetséges művészei alig jutnak 

kiállítási lehetőséghez. Létrehozták a Zuglói 

Képzőművészek Társaságát, majd 2003-ban  

a Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesü-

letet, a Kastárt. A szervezet, amelynek taglét-

száma negyven körül mozog,  tavaly január óta 

a Zuglói Civil Házban, illetve a Honvéd Kultu-

rális Központban rendez kiállítást. Az idei, 41. 

tárlatukat a Munkácsy vagy a Herman iskola-

galériában tartják majd, jövő januárban pedig 

várhatóan Pestszentimrén mutatkozhatnak be 

– tájékoztatott az egyesület vezetője.          PD

Művészi értékek
Március végétől ismét a Thököly 

úti zsinagógában tarthatja is-

tentiszteleteit a zuglói zsidó kö-

zösség. Az épület még 2016 októ-

berének végén égett le, a tavaly 

kezdődő felújítás több mint 280 

millió forintba került. 

A tűz egy elektromos hiba miatt ütött 

ki, aminek következtében kiégett a tóra 

szekrény, kitörtek az ablakok, megol-

vadtak a vezetékek, a padok, a csillárok,  

és a 230 négyzetméteres épület tetőszer-

kezete is megsérült . A 280 millió forint-

ba kerülő felújításhoz a hitközség 142 

millió forint állami támogatást kapott.

– Ebből az összegből az 1890-ben épült 

ház tetőterét is be tudtuk építeni, éghe-

tetlen gipszkartonnal szeparált közösségi 

teret hoztunk létre a gyerekek számára 

– mondta Gerő Péter, a zuglói közösség 

vezetőségének tagja. – Az utcafront fe-

lőöl beüvegeztük a teraszt, ezentúl az lesz  

a rabbi szobája és az elhunyt közösségi ta-

gok emlékhelye. 

A ház külső homlokzatát is rendbe 

akarták tenni, de az építkezés során 

régi, bevakolt gipszdíszekre bukkantak.  

Az épületet ezért védettségi eljárás alá 

vonták, és annak felújításához fővárosi 

vagy kerületi pályázatot szeretnének majd 

igénybe venni.     Forrai-Kiss Krisztina  

Hamarosan elkészül az új zsinagóga
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Az AWAIR program célja az integ-

rált, többszintű környezeti tudás és 

szemléletmód kialakítása a kritikus 

légszennyezettségi helyzetek kezelé-

sére, a legsérülékenyebb célcsoportok 

életminőségének növelése a funkcio-

nális városi területen, vagyis azokon 

a részeken, amelyek hatással vannak 

a levegő minőségére. A Hermina úti 

szakrendelőben megtartott rendezvé-

nyen Karácsony Gergely polgármester 

azt mondta, drámai eredményeket 

mutatnak a légszennyezettségi ada-

tok, ugyanakkor a veszélyes és káros 

folyamat komplex, különböző társa-

dalmi csoportok konfliktusai állnak 

mögötte. – A szegény falvak és az au-

tóipar is társadalmi szereplői a komp-

lex folyamatnak. A szó szoros és átvitt 

értelmében is igaz, hogy a probléma 

nehezen látható, de évekkel rövidíti 

meg az emberek életét a légszennye-

zettség – fogalmazott a polgármester, 

aki az energiaszegénységre is rámu-

tatott. Hangsúlyozta: vannak olyan 

települések, ahol ronggyal, szeméttel 

kénytelenek fűteni, ami miatt szinte 

elviselhetetlen lesz a levegő.    

Az ELTE meteorológiai tanszékének 

vezetője, Mészáros Róbert előadásá-

ban arról beszélt, hogy a funkcionális 

városi területen a közúti közlekedés 

és a lakossági fűtés szennyezi a leg-

jobban a levegőt, és utóbbi mértéke 

folyamatosan növekszik. A program 

keretein belül az Országos Meteoro-

lógiai Szolgálat egy hónapig mérte  

a levegő minőségét Zuglóban (15 napig 

a Bosnyák téren, 15 napig a Mogyoró-

di úton). – Meglepő, de a két helyszín 

között nem volt nagy különbség. Arra 

számítottunk, hogy a Bosnyák téri 

közlekedési mérőállomás lesz, a Mo-

gyoródi útiról azt gondoltuk, városi 

hátteret ad. A mérőpontokon nem  

a közlekedés volt a szennyezés megha-

tározó forrása, hanem a lakossági szi-

lárd tüzelés – ismertette az eredményt 

Dézsi Viktor, az OMSZ osztályvezetője.

A program részeként lakossági felmé-

rés is készült, amelyből kiderült, hogy  

a megkérdezettek többsége szerint  

a közlekedés szennyezi legjobban  

a levegőt. Sokan nem tudják, kihez 

forduljanak, ha levegőszennyezést ta-

pasztalnak – az emberek többsége az 

önkormányzatnak jelenti a problémát, 

pedig a kormányhivatal az illetékes.  

A 724 válaszadó nagy része a televízió-

ból, a rádióból és a közösségi médiából 

tájékozódik a levegő minőségéről, de 

szeretnék, ha a jövőben az önkormány-

zat weboldaláról, köztéri kijelzőkről 

és telefonos applikációkon keresztül is 

adatokhoz juthatnának.

A jelenlévők a Zuglói Egészségfejlesz-

tési Iroda környezetegészségügyi prog-

ramjairól is hallhattak előadást. Szé-

csi Emese irodavezető a tájékoztatást,  

az ismeretterjesztést emelte ki, és el-

mondta, terveik között szerepel egye-

bek mellett az is, hogy megismertessék 

a lakossággal a radon, az azbeszt, a házi 

poratka, a zaj, a penész káros hatásait,  

a baj megelőzésének lehetőségét. 

Dr. Éliás Tünde gyerekgyógyász, al-

lergológus a légszennyezettség egész-

ségügyi következményeiről beszélt, 

ismertette a szén-monoxid, a kén-mo-

noxid, a nitrogén-dioxid, az ózon 

élettani hatásait, valamint elmondta, 

hogy az alacsonyabb légszennyezett-

ségű településeken kevesebb a parlag-

fű allergiás betegek száma. 

Az egészségmegőrzés, a megelőzés fon-

tosságáról dr. Nagy András Csaba, a Zug-

lói Egészségügyi Szolgálat igazgató főor-

vosa beszélt, aki az alapvető tanácsokat 

(például dohányzás, alkoholfogyasztás 

mellőzése, rendszeres mozgás, helyes 

táplálkozás, védőoltások beadatása,  

általános orvosi felügyelet) is taglalta, 

és felhívta a figyelmet az okostányérra, 

amely a legújabb magyar táplálkozási 

ajánlás. Az igazgató főorvos a preven-

ciós piramisról is beszélt, amelynek 

alapja a széles körű tájékoztatás, amit a 

betegség konkrét meghatározása, majd  

a gyógyszeres beavatkozás követ. 

A konferencián, amelyen részt vett 

mások mellett Szabó Rebeka alpolgár-

mester, Pécsi Diána és Várnai László 

önkormányzati képviselő, workshopot 

is tartottak. Az önkormányzatok képvi-

selői megosztották egymással tapaszta-

latikat, a program végén pedig Szilágyi 

László környezetvédelmi referens be-

számolt az AWAIR program következő 

lépéseiről – a tervek sze-

rint telefonos appliká-

ció is készül, amely napi 

tájékoztatást ad majd.                 

Óriási problémát jelent a légszennyezettség 
A levegőminőségről és annak egészségügyi hatásairól rendezett konferenciát a zuglói önkormányzat. A szakemberek és más önkormányzatok 

képviselői a Zugló részvételével is zajló nemzetközi AWAIR program eddigi eredményeiről és a folyatásról tanácskoztak március 12-én. 

Idei munkatervéről tárgyalt a Zuglói KEF
A 2019-es munkatervről, a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjainak programjairól be-

szélgettek az idei első KEF-ülés résztvevői március 13-án. 

Fejlesztik a honlapot, megjelennek a közösségi média felületein, megszervezik a kábítószer-elle-

nes konferenciát, ismét megtartják a drogellenes világnapi rendezvényt, és ebben az évben sem ma-

rad el a lézershow, amelyet tíz alkalommal láthatnak a gyerekek – egyebek mellett erről számolt be  

a megjelenteknek Sokacz Anikó önkormányzati képviselő, a Zuglói KEF elnöke. Egyúttal arra kérte  

a különböző szervezetek képviselőit, küldjék el a saját programjaikat, hogy arról is tájékoztathassák 

a zuglóiakat, összehangolhassák, segíthessék egymás munkáját. 

A résztvevők megállapodtak abban, hogy ezentúl egy-egy szervezet ad otthont az üléseknek an-

nak érdekében, hogy jobban megismerjék a tagok tevékenységét, valamint szó esett a Zuglói Közbiz-

tonsági Non-profit Kft. és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. Kerületi Tagintézményének közös 

programjáról, a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) nevű szakmai összefogásról, 

amelyhez még mindig lehet csatlakozni.                 Az oldalt összeállította: Potos Rita
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A nő ezt szerette volna felméretni, il-

letve eladni, és ehhez kérte a régiség-

kereskedő segítségét. A férfi aznap dél-

utánra adott időpontot a nőnek, akivel 

a nap folyamán többször is beszélt. A 

régiségkereskedő 17.30-ra ért oda a Kö-

vér Lajos téri címre, a nő azonban tele-

fonon jelezte, hogy egy picit késni fog.  

Azt ajánlotta a férfinak, hogy menjen 

be a házba, ő is mindjárt odaér. A férfi 

így is tett, majd néhány percnyi vára-

kozást követően ismét kiment az utcá-

ra. Ekkor két, arcát eltakaró férfi lépett 

oda hozzá, az egyikük szó nélkül arcon 

ütötte, majd az értékei átadására szólí-

totta fel. A sértett megpróbált hangosan 

segítséget kérni, ám támadója ekkor vá-

ratlanul a becenevén szólította, illetve 

azzal is megfenyegette, ha hangoskodni 

mer, akkor a nála lévő késsel fogja meg-

szurkálni. A régiségkereskedő áldot-

ta az eszét, mert elővigyázatosságból  

a vásárlásra szánt készpénzét, 1,5 mil-

lió forintot előzetesen két kötegben két 

külön zsebébe tette. A rablóknak pedig 

csak az egyik köteget adta át. A támadó-

ja a telefonját is meg akarta szerezni, de 

a sértett kivágta magát, mondván, hogy 

a telefon a rendőrséghez van „bekötve”, 

így nem érdemes azt elvenni tőle. A két 

férfi így körülbelül 700 ezer forintnyi 

zsákmánnyal távozott a helyszínről.  

A régiségkereskedő természetesen fel-

jelentést tett, a rendőrök pedig megnéz-

ték a Kövér Lajos téri térfigyelő kame-

rák felvételeit. Ezeken jól látszott, hogy 

a két férfi egy bordó színű személyautó-

val távozott a helyszínről. A jármű első 

rendszámtáblája hiányzott, a hátsót 

pedig letakarták. A nyomozók ennek 

ellenére az autó képét valamennyi zug-

lói rendőrnek szétküldték. Sütő László 

és Vasvári János körzeti megbízottak 

voltak azok, akik rövid időn belül meg-

találták az autót. A nyomozóknak pedig 

már csak figyeltetniük kellett a kocsit, 

amelynek gazdáit, egy nőt és egy férfit 

hamarosan el is kaptak. Mint kiderült, 

a nő volt, aki felhívta a régiségkereske-

dőt, és ő szállította a helyszínre a két el-

követőt. A vele együtt letartóztatott férfi 

volt a sértett bántalmazója, míg harma-

dik társukat, aki pszichikai segédként 

vett részt a bűncselekményben, a bű-

nügyi bevetési osztály munkatársaival 

közösen a Bosnyák téri munkahelyén 

fogták el. A két férfit azóta már elő-

zetes letartóztatásba helyezték (a nő 

szabadlábon védekezhet), az ügyész-

ség pedig bizonyítottnak találta, hogy  

a gyanúsítottak nemcsak rablás, hanem 

a súlyosabb büntetési tételű csoportos 

rablás miatt álljanak majd bíróság elé. 

Az elkövetők otthonát átkutatva még az 

elrabolt pénz egy részét is megtalálták  

a rendőrök.                          Riersch Tamás

Hármasban raboltak
Nem mindennapi esetben kellett nyomozniuk a kerületi rendőröknek, akik rövid idő alatt sikeresen fel-

göngyölítették a bűncselekményt. Történt ugyanis, hogy egy kerületi zuglói régiségkereskedőt felhívott 

egy ismeretlen nő, aki azt állította, hogy meghalt a nagymamája, és a hagyatékában sok régiség akad.



14 2019. március 21.    Zuglói LapokHirdetések, közlemények

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

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

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

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

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid hatá-
ridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, 
szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-
934-57-28

II. ker. Komjádinál, 2 szobás, nagyerkélyes, felújított, 
panorámás lakás kocsibeállóval, 58M-ért eladó. Örs-
nél panelt beszámítok. Tel: 06-30-487-7138

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, 
tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak 
szakszerű kezelése. Házhoz is megyek! Fontos szá-
momra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443 - Ildikó

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

Gyógy, relaxációs masszázs, kizárólag erotikamen-
tesen, igényes környezetben. Tel: 06-20-471-1860 – 
www.kinga-gyogymasszazs.eoldal.hu

!06-20-542-9272! Készpénzfizetéssel megvásá-
rolnám gépkocsiját, típustól, állapottól függetlenül, 
adásvételi szerződéssel. Hívjon bizalommal! Az ország 
bármely területén!

Takarítói állás – A Zuglói Hajós Alfréd Általános Isko-
la munkaszerződéssel, határozatlan idejű (3 hónapos 
próbaidő) takarítói munkakörbe, teljes munkaidős ál-
lást hirdet azonnali belépéssel, kora reggeli kezdéssel. 
Érdeklődni: 251-30-80 vagy személyesen az iskola 
titkárságán lehet.

14. kerületi 3 csillagos hotel szobalányt keres teljes 
munkaidőben és mosogatót részmunkaidőben (nyug-
díjasok is jelentkezhetnek). Jelentkezni fényképes 
szakmai önéletrajzzal az Ében Hotelben: 1148 Bp., 
Nagy Lajos király útja 15-17.

XVI. kerületben magánház 25000 m2-es kertjének 
karbantartására, gondozására keresünk jó fizikumú, 
önállóan dolgozó, kertgondozási ismeretekkel és ker-
tészeti gépek használatában szerzett tapasztalattal 
megbízható segítséget. Friss nyugdíjas jelentkezését 
is várjuk, a 06-70/331-8065 telefonszámon.

14. kerületben felveszünk 6 órás udvaros, épület kar-
bantartásában jártas kollégát, lehet nyugdíjas is. Je-
lentkezés szakmai önéletrajzzal a hotelhid@gmail.com 
emailen vagy a 1143 Bp., Szobránc u. 10-12. címen.

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

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

Számítógép

Jármű

Állás

Egyéb

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós Tel.: 06-20-9-777-150

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

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

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERE-
LÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, 
régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése. Tel: 06-20-
381-6703,  251-9483

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

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

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

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

LAPOSTETŐK hő- és vízszigetelése garanciával. 
Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK: homlokzafelújí-
tást, festést, mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szige-
telést és bádogozást. Tel:06-20-471-1870, 06-1-273-
1857

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

Vízszerelés, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tar-
tályok, kádak stb. cseréje. Szerelvényezés, új vezeté-
kek kiépítése, régiek cseréje. Tel: 0620-412-0524

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás. Mi-
nőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.                                                                                                                                         
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 
06-1-780-3732,                                                           fes-
tesma.iwk.hu

RUDAS PÁL ÉS RUDAS VIKTOR – Csaptelepek, 
szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, mosdók, mo-
sogatók cseréje és javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. BOJLER VÍZKŐTELENÍTÉS, anyaggal – ga-
ranciával! Tel: 06-20/220-41-72, 06-30/313-75-14

ZUGLÓI VÍZSZERVIZ - Csaptelepek szakszervize, 
cseréje, dugulások elhárítás-mestere Zuglóban. Tel: 
06-30-9517-849

Költöztetés, teherszállítás, 36 éves gyakorlattal, vi-
dékre is, reális áron, csomagolással, profi rakodókkal, 
kerületieknek kedvezménnyel. www.pirifuvar.hu. Tel: 
06-30-9964-538

TETŐJAVÍTÁS MAGASFOKON. Vállaljuk beázások 
megszüntetését cserép-, síkpala-, hullámpala tetőkön 
garanciával. Tel: +3670/626-6447

Építészmérnök vállalja belső terek tervezését több 
mint 20 éves szakmai tapasztalattal. +36306460314

Fürdőszoba-felújítás A–Z-ig! Akadálymentesítés 
kádról zuhanykabinra. Ha pontos, precíz minősé-
gi munkát szeretne, hívjon! Kiváló tisztelettel: Kőrösi 
András 06-20/936-0581

Villanyszerelés, víz-gáz-fűtésszerelés. Ha megbízha-
tó szakembert keres, hívjon bizalommal! Kiváló tiszte-
lettel: Kőrösi András, Tel: 06-20/936-0581

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, 

precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok.  
10%-os hétvégi kedvezmény.  

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

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

A Magyar Táncművészeti Egyetem  
felvételt hirdet konyhai kisegítő/ fekete-
edény mosogató; portás; villanyszerelő 

munkakörökbe! Munkavégzés helye:  
XIV. Columbus utca 87-89. Jelentkezni  
az allaspalyazat@mte.eu e-mail címen,  

valamint személyesen lehet.  
További információ: +36-1-800-9469

Könyv

Redőny, reluxa

Egészség, életmód

Régiség

Ingatlan

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
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Az önkormányzat nevében Szabó Re-

beka alpolgármester köszöntötte a ver-

senyzőket és kísérőiket. Beszédében ki-

emelte: a városvezetés fontosnak tartja, 

hogy a gyerekekkel megszerettessék  

a mozgást, a számukra rendezett sport-

versenyeken jól érezzék magukat, és po-

zitív élményekkel térjenek haza. 

A zsűri elnöke, Lévai Sándor önkormány-

zati képviselő, a köznevelési, kulturális, 

ifjúsági és sportbizottságának elnöke 

elmondta: a 23 éves múltra visszatekin-

tő játékos versengés egyik nagy előnye, 

hogy mozgásra invitálja a gyerekeket.  

Ezt az önkormányzat fontosnak tartja, 

ezért minden évben jelentős összeggel 

támogatja a gyermeksportrendezvényt. 

A sportesemény szervezője, Nászné Szíj-

jártó Erzsébet, a Mókavár Óvoda vezetője 

arról tájékoztatott, hogy az idei Ovi-ku-

pán 20 zuglói óvoda csapata vett részt.  

A nagy gyereklétszám miatt négy vál-

tásban rendezték meg a versenyeket.  

A nyolcfős csapatok forgórendszerben hat 

számban mérték össze tudásukat. Vala-

mennyi forduló után azonnal eredményt 

hirdettek – tette hozzá az óvodavezető. 

Az első forduló győztese a Zuglói Ópe-

renciás, a másodiké az Újvidék téri Zug-

lói Napraforgó a harmadiké a Bóbita, 

míg a negyediké az Örökzöld Óvoda volt. 

A négy forduló abszolút győztese az Új-

vidék téri Zuglói Napraforgó Óvoda lett.

A verseny valamennyi résztvevője em-

léklapot, érmet és csapatajándékot ka-

pott.  Az első helyezett csapatok az arany 

érem és az oklevél mellé az Ovi-kupát is 

megkapták.

A gyorsaságot, ügyességet, állóképességet 

és bátorságot is igényelő versenynek volt 

olyan fordulója, ahol két csapat között 

pontegyenlőség alakult ki, ezért ők kü-

lön is megmérkőztek egymással. A zsűri 

nagy figyelmet fordított a játékszabályok 

betartására, amelyik csapat nem az elő-

írásnak megfelelően teljesítette a felada-

tot, büntető másodperceket kapott. 

A sporteseményen megjelent Szász Eme-

se olimpiai bajnok, világ- és Európa-baj-

noki ezüstérmes párbajtőrvívó, Imre 

Géza világ- és Európa-bajnok, kétszeres 

olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpi-

ai bronzérmes párbajtőrvívó, valamint 

Martinek János kétszeres olimpiai, négy-

szeres világ- és egyszeres Európa-bajnok 

öttusázó, aki 13 éve rendszeresen tagja 

az Ovi-kupa zsűrijének.

Az eseményen Klima Zsuzsanna 

négydanos karatemester, a goju-ryu  

stílus háromszoros világbajnoka  

tanítványai látványos 

formagyakorlatot mu-

tattak be. 

Papp Dezső

Ovisok versenyeztek a kupáért
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola Martinek János-tornatermében rendezték meg a 23. Zuglói Ovi-kupát 

március 9-én. A nagy érdeklődéssel kísért eseményen húsz iskola csapata versenyzett a vándorkupáért.  
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HIRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 2019. MÁJUS 26. (VASÁRNAP)

A Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárt szavazóköri névjegyzékbe vételéről, 
melyet legkésőbb 2019. április 5-ig kézbesít a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére. Az a válasz-
tópolgár, aki nem kapott értesítőt, illetve elveszítette azt, új értesítőt a helyi választási irodától kérhet. 

Magyarországi lakcímmel rendelkező, központi névjegyzéken szereplő választópolgár folyamatosan kérhetine-
mzetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igényének (úgymint Braille-írással készült értesítő, könnyített 
formában megírt értesítő, Braille-írással ellátott szavazósablon, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása),személy-
es adatai kiadása megtiltásának bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését a választási irodától.

A szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár 2019. március 21. napjától a helyi választási irodához benyú-
jthatja:
• mozgóurna iránti igényét,
• átjelentkezési kérelmét, 
• külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmét.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek tartalmaznia kell a választópolgár:
• nevét,
• születési nevét,
• születési helyét,
• személyi azonosítóját.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet az alábbi módokon lehet benyújtani:
• személyesen a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti választási irodához,
• levélben és elektronikusan a lakcím szerinti választási irodához. Elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon  
   keresztül nyújtható be a kérelem kétféle módon: ügyfélkapun keresztül és ügyfélkapu igénybevétele nélkül.

Mozgóurna igénylése 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelmet a helyi választási irodához:
• levélben vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus úton 2019. május 22. 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapun keresztül 2019. május 24-én 16 óráig lehet benyújtani.
A választás napján 12 óráig szintén benyújtható mozgóurna kérelem ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz, mely-
nek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel.
A kérelemnek – a fent említett adatokon túl – tartalmaznia kell szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurnát 
kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát. A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, ebben az esetben meghatal-
mazás is szükséges.

Átjelentkezés 
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi 

lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az átjelentkezési kérelmet a fent ismertetett módokon lehet 
benyújtani úgy, hogy 2019. május 22-én 16 óráig a választási irodához megérkezzen. A kérelemnek tartalmaznia 
kell – fent leírt adatokon túl – annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, kérheti 
külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. 
A kérelmet a fent ismertetett módokon és adattartalommal kell benyújtani. Tartalmaznia kell a kérelmező értesítési 
címét, ha az nem azonos a nyilvántartott értesítési címével vagy lakcímével és annak a külképviseletnek a megjelölését, 
ahol választójogát gyakorolni kívánja. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16 óráig meg kell érkeznie a 
választási irodához.

A szavazás
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel és igazolja személyazo-
nosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Személyazonosságot igazoló okmányok:
• érvényes személyazonosító igazolvány vagy,
• érvényes útlevél vagy,
• érvényes, kártya formátumú vezetői engedély. 
Szükséges továbbá a lakcímkártya bemutatása is. 
Amennyiben a személyazonosító igazolvány tartalmazza a személyi azonosítót vagy lakcímet, akkor természetesen 
nincs szükség lakcímkártyára.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára az állampolgársága szerinti tagállam hatósága által kiállított útlevéllel 
vagy személyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.

• A választási iroda címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
• Telefonszáma: 06 1 872-9171
• E-mail címe: valasztas@zuglo.hu

A választási iroda névjegyzékkel kapcsolatos szervezeti egységének elérhetőségi adatai  
és ügyfélfogadási rendje:

• Címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
• Telefonszáma: 06 1 872-9426, 06 1 872-9425
• Hétfő: 8.15–12.00 és 12.30–17.45 • Kedd: 8.15–12.00 és 12.30–15.45 • Szerda: 8.15–12.00 és 12.30–15.45 •
   Csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–15.45 • Péntek: 8.15–11.30

                                                                                                                                          dr. Papp Imre
 Helyi Választási Iroda vezetője


