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Kerületünkben csaknem kétszázan 

csatlakoztak az ország legnagyobb 

köztértisztítási akciójához. A TeSzedd! 

program hétvégéjén a résztvevők 

többtonnányi szemetet gyűjtöttek ösz-

sze a Francia úton, a Thököly út és  

a Hungária körút kereszteződésénél,  

a Tisza István térnél, valamint a Lőcsei 

és a Miskolci utcánál.           11. oldal

Lapok

Közös szemétszedés

Törökmogyoróval, ehető termésű ma-

dárberkenyével és háziberkenyével, 

hársfával, valamint fehér és piros ribiz-

livel bővítették a klímaerdőt. A facseme-

ték körüli 60x60-as ültetőárokba pedig 

rozmaring, kakukkfű, levendula, na-

dálytő és citromfű került. Zugló Önkor-

mányzata – együttműködésben a Szent 

István Egyetemmel és a Cargonomia ci-

vil szervezettel – tavaly ősszel indította 

el az úgynevezett Ehető erdő projektet.  

A Németpróna utca addig használaton kí-

vüli, kopár területére akkor eper-, körte-, 

alma- és birsfákat telepítettek.           
                                       5. oldal

Gyarapodik a klímaerdő

A három zeneművészeti referenciain-

tézmény közé jelölte a kormány a Szent 

István Király Zeneiskola és Zeneművé-

szeti Szakgimnáziumot. Ennek eredmé-

nyeként állami támogatással újíthatják 

fel és bővíthetik az iskola két épületét. 

Makovecz Pál igazgató azt mondja, 

1600 diákjuk egy kívül-belül megújult 

intézménybe járhat majd.    9. oldal

Bővítik a zeneiskolát

Nyolc háziorvos, négy védőnő, egy di-

etetikus, egy gyógytornász, egy egész-

ségpszichológus, egy népegészség-

ügyi koordinátor, nyolc praxisnővér 

és három egészségfelelős a tagja az 

ingyenes egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó praxisközösségnek, amelynek 

március 26-án tartották a megnyitóját. 

Karácsony Gergely polgármester azt 

mondta: a lehető legtöbbet meg kell 

tenniük azért, hogy az egészségügy va-

lóban az egészségről szóljon. Emlékez-

tetett, hogy az önkormányzat saját és 

pályázati forrásból is kiegészíti az egész-

ségügy állami finanszírozását. Zugló 

bevezette a háziorvosok bérpótlékát,  

és minden évben félmilliárd forintot 

fordít az egészségügyi ellátásra. A ter-

vekről szólva a polgármester azt mond-

ta, elindultak a szakmai egyeztetések 

az Uzsoki Utcai Kórházzal és a Bethes-

da Gyermekkórházzal, hogy kiszűrjék  

a párhuzamos ellátást, és összekapcsol-

ják az intézmények munkáját.      3. oldal

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

Nagy utazás Ujgurföldön címmel 

nyílt fényképkiállítás Eifert János 

fotóművész Kínában készült alko-

tásaiból a Lipták Villában.

Turczi István József Attila-, Magyarország 

Babérkoszorúja és Prima Primissima díjas 

költő a kiállítást megnyitó beszédében ki-

emelte: Eifert János fotóművész pályafu-

tása során ikonikus képek sorát készítette, 

munkái a világ rangos közgyűjteményeit 

gazdagítják. Turczi István szerint Eifert 

János örök témakereső, aminek egyik 

módja az utazás. A kiállítás anyagát is egy 

útja alkalmával készítette, aminek során  

az ujgurok földjét kereste fel.

Tárlatvezetése előtt Eifert János el-

mondta: 2006 őszén a Chinese Pho-

tographers Association meghívására  

a világ legjobb fotográfusaival baran-

golhatta be Ujgurföldet, ahol Marco 

Polo nyomában haladva Hszincsiang 

tartományban az északi és déli selye-

mutat járták végig autóval, repülővel  

és gyalog. Ezen utazása alatt készültek  

a tárlat képei és a diaporáma anyaga.

Eifert János fotói Ujgurföld természeti 

szépségeit, a magyarokat rokonuknak 

tekintő ujgurok életét, tevékenységét és 

hétköznapjait mutatják be. A Nagy utazás 

Ujgurföldön című kiállítás április 16-ig te-

kinthető meg a Lipták Villában.        Papp

Ujgurföld egy fotóművész szemével

Általában a rákosszentmihályi napközis 

táborban voltak ezek a közös progra-

mok, amelyek azonban nem váltották be 

a hozzájuk fűzött reményeket, így Pollák 

Imre tűzoltó főhadnagy, Zugló katasztró-

favédelmi megbízottja jobbnak látta, ha 

idén ismét a kerületben rendezik meg 

ezt a hagyományos versenyt. S mivel az 

iskolák közül egyértelműen a Dr. Mező 

Ferenc Általános Iskolával volt a legerő-

sebb kapcsolata, a helyszínválasztás is 

könnyen megoldódott. A verseny előké-

születeit március 20-án bonyolították le, 

amikor a jelentkező csapatoknak eliga-

zítást, illetve felkészítést tartottak az Eg-

ressy úti tűzoltólaktanyában. A kerületi 

verseny pedig március 27-én délben volt 

az Ond vezér parki általános iskola ud-

varán. Azt persze sem a szervezők, sem 

pedig a résztvevők nem tudhatták, hogy  

a katasztrófavédelmi játékból való-

ság lesz. A részt vevő tűzoltók ugyanis 

verseny közben riasztást kaptak (egy 

újpalotai lakástűzhöz hívták őket), 

így a csapatok rövid ideig tömlő nél-

kül maradtak. Márpedig az egyik ál-

lomáson éppen a tömlőgurítás volt  

a diákok feladata. Szerencsére a versenyt 

megtekintő Salamon Lajos tűzoltó alezre-

des, kerületi tűzoltóparancsnok gyorsan 

hozatott egy tartalék tömlőt a laktanyá-

ból, így zökkenőmentesen folytatódha-

tott a verseny, amelyet általános iskolai 

kategóriában a házigazda Dr. Mező Fe-

renc B csapata, míg középiskolai kategó-

riában a Petrik Lajos csapata nyert, így ez 

a két gárda képviselheti 

majd a kerületet a fővá-

rosi döntőben.          

Riersch Tamás

A játékból valóság lett
Az elmúlt években Zugló a szomszédos XVI. kerülettel közösen rendezte 

meg a diákok katasztrófavédelmi versenyét.

Egyre népszerűbb 
az apák napja

Családi programok, ovisok előadásai, arcfestés, 

lufihajtogatás, szűrővizsgálatok – egész napos 

programkavalkáddal készültek a szervezők  

a IV. Zuglói Apák Napjára. 

A napot Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok nyitotta meg, aki hangsúlyozta, nagy 

szükség van az apákra, hiszen nélkülük nem 

lenne teljes a család. – Két gyermek édesany-

jaként látom, hogy milyen fontos szerepük van 

az édesapáknak, a legfontosabb, amit a gyere-

keknek adhatnak, az az erejük – fogalmazott 

a március 23-i programon a tanácsnok, aki  

az önkormányzat nevében tombolanyereménye-

ket is ajándékozott. 

A Családcentrum Alapítvány hagyománnyá 

vált programjának célja, hogy felhívja a figyel-

met az apákra, a szülők együttműködésére. – 

Ma már sok apuka megtapasztalhatja, milyen, 

ha ők vannak otthon a gyerekekkel, szeretnénk 

rámutatni, milyen fontos szerepük van – mondta 

Somogyi Tímea, az alapítvány családterapeutája. 

Kiemelte, az apukák kérésére az édesanyáknak 

is szerveztek programot, ingyenes tornán vehet-

tek részt az anyukák. 

Az apák napja évről évre népszerűbb, egyre 

több tombolafelajánlás érkezik, sok cég szeretne 

részt venni a napon. Idén a megszokott arcfestés 

és lufihajtogatás mellett salátakóstoló, bűnmeg-

előzési tanácsadás is volt, a Zuglói Egészségfej-

lesztési Iroda pedig állapotfelméréssel készült  

a Zuglói Civil Házban megtartott apák napjára.

 Potos Rita

Festménykiállítás a Tisztiházban
Utazás címmel nyílt közös kiállítása a zuglói „Művészképző együtt” alkotócso-
portnak a Honvéd Kulturális Központ Caffé Galériájában március 26-án.

A kiállítást dr. Ignácz Magdolna, a „Művészképző együtt” művészeti vezetője nyi-
totta meg. Beszédében kiemelte: a képzőművészeti csoport öt éve működik Zugló-
ban, és 18 tagja van, akik különböző festészeti technikákat tanulnak tőle. Erre utal 
a szervezet nevében a művészképző szó, míg az együtt az összetartozást, egymás 
támogatását és segítését jelenti, sokaknak ugyanis egyfajta terápiát jelent a festés.

A művészeti vezető azt is elmondta, hogy a kiállítás azért kapta az Utazás címet, 
mert a képek tanítványai úti élményeit örökítik meg. A művekből minden évben 
egyszer rendeznek kiállítást, ahol az eltelt időszak alkotásait mutatják be – tette 
hozzá dr. Ignácz Magdolna.

A tárlatnyitón Müllerné Dobor Ágnes tündérdobművész működött közre. A „Mű-
vészképző együtt” Utazás című kiállítása a Honvéd Kulturális Központ Caffé Ga-
lériájában április 12-ig tekinthető meg.             PaD
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A pályázati forrásból megvalósuló,  

20 hónapig tartó program célja a lakos-

ság egészségi állapotának alaposabb 

felmérése, az egyéni kockázati ténye-

zőkhöz (például túlsúly, dohányzás) 

illeszkedő gondozás, a szolgáltatások 

bővítése. Nyolc háziorvos, négy védőnő, 

egy dietetikus, egy gyógytornász, egy 

egészségpszichológus, egy népegészség-

ügyi koordinátor, nyolc praxisnővér és 

három egészségfelelős a tagja az ingye-

nes egészségügyi szolgáltatást nyújtó 

praxisközösségnek. A részt vevő házi-

orvosok felmérik a pácienseik egészsé-

gi állapotát, s ha szükséges, megadják 

nekik a megfelelő szakember (például 

dietetikus, gyógytornász) közvetlen el-

érhetőségét, majd időpont-egyeztetés 

után személyes találkozások alkalmával 

beszélik meg az érintettek, hogy mit kell 

tenniük egészségük megóvása, javítása 

érdekében.

A megnyitón Karácsony Gergely polgár-

mester úgy fogalmazott, a lehető legtöb-

bet kell megtenniük azért, hogy az egész-

ségügy valóban az egészségről szóljon. 

– mondta lapunknak a polgármester. 

– Emellett minden pályázati lehetőséget 

megragadunk. Az Egészséges Budapest 

Program (EBP) keretein belül többek 

között új eszközök kerülnek a szakren-

delőkbe, továbbá elindult a ZEFI és a pra-

xisközösség. Előbbi a társadalom, utóbbi 

az egyén szintjén foglalkozik az egészség-

megőrzéssel. Mindezek mellett befejező-

dött az önkormányzat egyik legfontosabb 

beruházása, a Csertő parki gyermekorvo-

si rendelő felújítása – sorolta a fejleszté-

seket. A tervekről azt mondta, elindultak 

a szakmai egyeztetések az Uzsoki Utcai 

Kórházzal és a Bethesda Gyermekkór-

házzal. Szeretnék kiszűrni a párhuzamos 

ellátást, és összekapcsolni a munkát. 

A polgármester a hosszú távú felada-

tok közé sorolta a ZESZ rendelőinek 

felújítását is, amihez szerinte jó alap az 

intézmény igazgató főorvosának ope-

ratív megújítási terve. Dr. Nagy András 

Csaba munkája elemzi a ZESZ jelenle-

gi működési rendszerét, és teljes körű 

programot tartalmaz. Még idén befeje-

ződik az EBP program, amely az új esz-

közök beszerzésén kívül informatikai 

fejlesztést is finanszíroz, így egyebek 

mellett online is kérhetnek időpontot  

a betegek. A tervek szerint szintén ebben 

az évben elindul a kardiometabolikus 

ambulancia. Az orvosok létszámának 

növelése is fontos cél, de mint ahogyan 

az igazgató főorvos fogalmazott, az egy 

nagyon nehéz folyamat. Egy pici előrelé-

pés azonban már történt: két nap helyett 

heti három alkalommal 

rendel felnőttbőrgyó-

gyász a szakrendelőben. 

Potos Rita 

Az elmúlt években a háziorvosi és a járóbeteg-ellátás területén is fejlődött a kerület. Elkezdődött a Zuglói Egészségügyi Szolgálat elavult rönt-

gengépeinek cseréje, a szervezet informatikai fejlesztése, az online időpontfoglalás előkészítése, megújult a Csertő parki gyermekorvosi rendelő, 

elindult a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) és a zuglói praxisközösség, amelynek március 26-án tartották a megnyitóját. 

Folyamatosak a kerületi egészségügyi fejlesztések 

– Az önkormányzat saját 

és pályázati forrásból is 

kiegészíti az egészségügy 

állami finanszírozását  

a kerületben: bevezettük 

a háziorvosok bérpótlé-

kát, és minden évben fél-

milliárd forintot fordí-

tunk a területre

ŐRIZZÜK MEG EGYÜTT  
A FŐVÁROSI CSALÁDOK, EGYESÜLETEK  

ÉS ALAPÍTVÁNYOK MÚLTJÁT! 

Budapest Főváros Levéltára a nemrégiben indult Civil- 
Archiv Projekt keretében fővárosi magánszemélyek, 
családok, egyesületek, alapítványok és társadalmi 
szervezetek írott emlékeit gyűjti, hogy a jövőben is 
megismerhetőek, kutathatóak legyenek a mindenkori 
fővárosi lakosok hétköznapjai: az élet- és gondolko-
dásmód, a szabadidő eltöltése, a társadalmi szerep-
vállalással, civil tevékenységgel, illetve az alulról szer-
veződő kisközösségekkel kapcsolatos élet.

Legyen szó levelezésről, fényképekről, visszaemléke-
zésekről, illetve egyéb személyes, családi, egyesületi 
és alapítványi iratról: ezek gyűjtésében a levéltár 
munkatársai a fővárosiak segítségét, együttműkö-
dését kérik.

A magán és családi irathagyatékok megtekintése 
és átvétele végett dr. Nagy Ágneshez (nagyagnes@
bparchiv.hu; 298-7642), illetve dr. Horváth J. András-
hoz (horvatha@bparchiv.hu; 298-7547; 06-30-313-
5675), míg az egyesületi és alapítványi irathagya-
tékokkal kapcsolatban Györgyi Csaba (gyorgyics@
bparchiv.hu; 298-7663) levéltároshoz lehet fordulni.

Aki tehát ilyen jellegű iratok hollétéről tud, esetleg 
ilyeneket őriz, és szívesen átadná azokat egy meg-
felelő őrzési és feldolgozási körülményeket biztosító 
közgyűjteménynek, kérem, forduljon hozzánk biza-
lommal! Segítségüket előre is hálásan köszönjük!

Györgyi Csaba, főlevéltáros 
(Budapest Főváros Levéltára)

Tavaszi Teakoncert 
zuglói nyugdíjasoknak 

– 2019. április 6-án szombaton délután 
15 órakor a Zuglói Zeneházban  
(1145 Budapest, Columbus u. 11.)

Szeretettel várjuk a kerület nyugdíjasait 
a Zuglói Filharmónia következő Teakon-
certjére! A műsorban fiatal, tehetséges 
zenészek szóló- és kamaraprodukciói 
szerepelnek, melyek mindig nagy sikert 
aratnak a közönség körében. A kon-
cert kiváló alkalom egy jó hangu-
latú együttlétre, finom sütemény 
és forró tea mellett. Állandó 
műsorvezetőnk Zelinka Tamás 
ismét érdekes információkkal 
szolgál majd a művekről, zene-
szerzőkről és az előadókról.
Belépő jelképes 10 Ft, melyet 
a koncert előtt, a helyszínen  
lehet megváltani. 

Szeretettel várja Önöket  
a Zuglói Filharmónia!
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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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Zugló Önkormányzata – együttműködés-

ben a Szent István Egyetemmel és a Car-

gonomia civil szervezettel – tavaly ősszel 

indította el az úgynevezett Ehető erdő pro-

jektet. A Németpróna utca addig haszná-

laton kívüli, kopár területére akkor eper-, 

körte-, alma- és birsfákat telepítettek. 

– Az évszaknak megfelelően most török-

mogyoróval, ehető termésű madárberke-

nyével és háziberkenyével, hársfával, va-

lamint fehér és piros ribizlivel bővítettük 

a klímaerdőt. A facsemeték körüli 60x60-

as ültetőárokba pedig rozmaringot, 

kakukkfüvet, levendulát, nadálytövet  

és citromfüvet ültettünk. A környékbeli-

ek egyébként bármikor hozhatnak ki új 

növényeket, de ősszel mi is szeretnénk 

folytatni itt a projektet – mondta Szabó 

Rebeka alpolgármester, aki szüleivel 

érkezett a közösségi programra. – Több 

területet is kinéztünk már Zuglóban, pél-

dául a Mogyoródi és az Öv utca sarkánál, 

ahol elférne még hasonló erdő. 

A március 24-i ültetésből mindenki ki-

vette a részét. A közelben lakó gyerekek 

és felnőttek mellett Karácsony Gergely 

polgármester és fia az ültetőárkok ásásá-

ban segített, Paloma de Linares, a Szent 

István Egyetem PhD-hallgatója trágyát 

hozott a növényekre, míg a civil szerve-

zet cargo teherbiciklikkel hordta a vizet. 

Miközben hatalmas bográcsban biozöld-

ségekből készített leves rotyogott, dél-

utánra süteményből sem volt hiány.

– Én ásni ugyan már nem tudok, de azt 

vállalom, hogy hetente legalább kétszer 

tíz-tíz liter vízzel megöntözem a cserjé-

ket – ajánlotta fel Vazinay Mária, a Cin-

kotai út egyik lakója, aki sajtos rudakat 

sütött az önkéntes kertészeknek.

Az ültetésen rész vett Barabás Ferenc, 

a körzet önkormányzati képviselője is. 

Mint mondta, mivel mindennap jár a Né-

metpróna utca környékén, nála is mindig 

lesz egy-egy kanna öntözővíz, és felveszi 

a kapcsolatot a közeli in-

tézményekkel a lehetsé-

ges vízforrás érdekében.  

Forrai-Kiss Krisztina 

Önkormányzat

Közösségi összefogással bővült az ehető erdő
Számos környékbeli gyerek és felnőtt segítségével folytatódott a tavaly novemberben elkezdett erdőtelepítés a Németpróna utcában. A gyü-

mölcsfák mellé ezúttal hárs- és berkenyefák, bogyós gyümölcsök, valamint gyógynövények kerültek. Az öntözést egyelőre a lakók vállalták, 

de a kerület vezetése már dolgozik egy közeli vízforrás kiépítésén.

A civil szervezeteknek nyújtott 

önkormányzati támogatások és  

a segítségre szoruló gyerekek patro-

nálása volt a fő téma a március 21-i 

civil kerekasztal-megbeszélésen.

A tavalyi évhez képest egymillió forint-

tal több, összesen 19 millió forint önkor-

mányzati támogatásra pályázhatnak 

a zuglói civil szervezetek, egyesületek, 

alapítványok – tájékoztatta a jelenlévő-

ket Sokacz Anikó civil és nemzetiségi ta-

nácsnok, a kerekasztal elnöke. Változás 

továbbá, hogy idén a pályázati összeg 

40 százaléka fordítható utazási költség-

re. Sokacz Anikó felhívta a figyelmet  

a pályázati határidő (április 18.) betar-

tására és arra, hogy könyvelési, vala-

mint fénymásolási díjra nem kérhetnek 

pénzt, mert azok a szolgáltatások ingye-

nesen elérhetők a Zuglói Civil Házban. 

A pályázatokat elbíráló Köznevelési, 

Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 

elnöke, Lévai Sándor elmondta, idén 

arra törekednek, hogy a civil szerveze-

tek hamarabb megkapják a támogatást. 

Emellett kérte a kerekasztal résztvevő-

it, hogy figyelmesen olvassák el a pá-

lyázati feltételeket, kérjenek segítséget, 

és a határidőig adják le az előző évi 

elszámolást, mert aki nem teszi meg,  

az ebben az évben nem támogatható. 

A 19 millió forinton belül kisebb ösz-

szeggel is segítheti a civilek munkáját  

a bizottság. Hevér László György önkor-

mányzati képviselő arról beszélt, hogy 

a Szociális Bizottságnak is van egy kere-

tösszege, amelyből támogathatják a zug-

lói, szociális tevékenységgel foglalkozó 

szervezeteket. A bizottság elnökeként 

megjegyezte, a gyereknapon és Mikulás- 

napon minden évben ünnepséget szer-

veznek a rászoruló gyerekeknek. 

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány kép-

viseletében Drevenka Monika hangsú-

lyozta, hogy még mindig pályázhatnak 

hozzájuk a zuglói rászoruló, tehetséges 

diákok (21 éves korig).           Potos Rita        

Kerekasztal a civil pályázati lehetőségekről 
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– Hogy van?

– Köszönöm kérdését, most már jól va-

gyok. Nemrégiben sikerült lábon ki-

hordanom egy hátsó fali szívinfarktust,  

de hála dr. Páder Katalin kardiológiai 

főorvosnak, most már jól vagyok. Persze 

naponta szedem a gyógyszereket, illetve 

fohászkodom is, hogy ne legyen semmi 

baj. Az biztos, hogy vissza kell vennem 

az eddigi tempóból, és be kell húznom  

a kéziféket.

– Ezért találkozhattunk mostanában 

ritkábban önnel?

– Részben igen. Már egy jó ideje újítga-

tom a Csertő utcai lakásomat, ezért ide-

iglenesen a Belvárosba kellett áttennem  

a székhelyemet. De, reméljük, ez a távollét 

hamarosan befejeződik, és jöhetek vissza 

Zuglóba. Már nagyon hiányzik az itteni 

életem. Ha jól számolom, idén éppen öt-

ven esztendeje, hogy a kerületbe költöz-

tem. 1969 őszén, friss Európa-bajnokként 

a Római-parton, a Hattyú üdülőben egy 

vaskabinban fagyoskodtam a feleségem-

mel, onnan sikerült Zuglóba jönnöm.

– Nagy utat járt be, míg hivatalosan is 

zuglói lett.

– Újpesten születtem, egy ötgyermekes 

polgári családban. Gyermekkoromat pe-

dig Békéscsabán töltöttem, az ökölvívás-

sal is ott ismerkedtem meg. A sikereimet 

azonban már a Vasas színeiben értem el. 

Többek között azt, hogy 1968-ban váloga-

tott lettem, s hogy az 1980-as moszkvai 

olimpiáig tagja lehettem a nagy ökölvívó-

generációnknak. 

– Figyelem, hogy a boksz vagy bunyó 

helyett folyamatosan ökölvívást 

mond. Mi ennek az oka?

– Én még annak az iskolának voltam  

a tagja, ahol sportra és nem bunyóra ne-

velték a gyerekeket. Természetesen mi is 

tudtunk nagyokat ütni, az én ellenfeleim 

közül például 57-en padlóztak, de a mi 

stílusunk inkább a víváshoz, a stílusos 

mozgáshoz és a találatszerzéshez állt kö-

zelebb. Adler Zsigmond ezt tanította ne-

künk, én meg próbáltam az ő igényeinek 

megfelelni azzal, hogy 597 mérkőzésem-

ből mindössze tízet veszítettem el. 

– A pályafutásáról legendák keringe-

nek. Igaz, hogy bilincsben kellett ka-

tonának vinni? Illetve az, hogy nem 

maga miatt pucolt cipőt a Hősök te-

rén? És valójában ki nyerte a századik 

magyar olimpiai aranyat? 

– 1973-ban, olimpiai bajnokként és két-

szeres Európa-bajnokként úgy kivontak 

a forgalomból, hogy a sajtóban már el-

tűntnek nyilvánítottak. Én már az 1974-

es havannai világbajnokságra készültem 

volna, így nagyon nem kívántam a ka-

tonaságot. A vébére alig edzve kerültem 

ki, ahol a bírók meg is verettek a későbbi 

győztes Castro-kedvenccel. A Hősök terén 

meg nem magam miatt pucoltam a cipő-

ket, hanem hogy felhívjam a figyelmet 

az olimpiai bajnokok és érmesek anyagi 

helyzetére. Büszke vagyok rá, hogy en-

nek az akciónak is szerepe volt abban, 

hogy ma már a bajnokok és az érmesek 

is életjáradékot kapnak. 1972-ben pehely-

súlyban (48 kg-ban) sikerült olimpiai baj-

noki címet szereznem, és néhány órával 

előbb lettem aranyérmes, mint jóbará-

tom és vasasos klubtársam, Hegedűs Csa-

ba, így valójában Földi Imre 99. győzelme 

után a századik magyar olimpiai aranyat 

is én szereztem. De a hangsúly nem ezen 

van, hanem hogy mindketten olimpiai 

bajnokok lehettünk.

Riersch Tamás

Gedó György legendás élete
Gedó György olimpiai bajnok ökölvívónk, Zugló díszpolgára április-

ban ünnepli 70. születésnapját. A jubileum természetesen alkalmat 

szolgáltatott egy kis múltidézésre. Aki viszont ismeri a zuglói bajno-

kot, az tudja, hogy egy ilyen beszélgetésre időt kell szakítani, Gyuri-

nak ugyanis rengeteg sztorija van.
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Feszty Árpád festőművész 1891-ben Pá-

rizsban járt, ekkor látta Édouard Deta-

ille és Alphonse de Neuville A francia 

hadsereg című grandiózus panorámá-

ját, amely rendkívül megtetszett neki, 

ezért elhatározta, hogy ő is készít kör-

képet. Először a bibliai özönvizet akarta 

megfesteni, de apósa, Jókai Mór azt ja-

vasolta neki, hogy a millenniumra való 

tekintettel inkább a honfoglalást válasz-

sza témául.

A Rotunda

A festőművész terve megvalósításához 

bátyjával, az építész Feszty Gyulával 

megalapította a Magyar Körkép Rt.-t, 

és a fővárostól bérbe vette az Andrássy 

út városligeti torkolatánál lévő teleket, 

ahová felépíttették a panorámakép be-

mutatóhelyét, a Rotundát.  

Az ablak nélküli, üvegkupolás körcsar-

nok 40 méter átmérőjű és 31 méter ma-

gas volt. Ehhez egyemeletes, téglalap 

alaprajzú bejárat csatlakozott, amely-

nek tetőteraszán ponyvával fedett olasz 

függőkertet alakítottak ki. A kapuház-

ból a látogatók egy lépcsőrendszeren 

juthattak a 250 vendég befogadására 

alkalmas nézőtérre. A fűthető csarnok 

szellőzését elektromos ventilátor biz-

tosította. Este a körképet 17 reflektor  

és 60 izzólámpa világította meg. 

Belga vászonra dolgoztak

Feszty a festővásznat Belgiumból ren-

delte meg, amely hétezer forintba ke-

rült. Ezt keretre feszítették, és a Rotunda 

vasráccsal megerősített belső fala men-

tén helyezték el. Eléje a festők számára 

síneken guruló állványzatot építettek.

A gigantikus alkotás az előtanulmányo-

kat követően, 1892–94 között készült el. 

A körkép hat egymáshoz kapcsolódó je-

lenetének főalakjait és az égboltot Fesz-

ty Árpád, a halottakat és a sebesülteket 

a felesége, Jókai Róza, míg a tájat Med-

nyánszky László, Ujváry Ignác, Spányi 

Béla, valamint Olgyay Ferenc, a csata-

képeket pedig Vágó Pál festette, de dol-

gozott a képen Barcsay Adolf és Mihalik 

Dániel is. 

A festők a 120 méter hosszú, 15 méter 

magas és 38 méter átmérőjű, több mint 

2000 figurát megjelenítő alkotáshoz 

1000 kilogramm festéket használtak 

fel. A kép önmagában is látványos volt, 

azonban a hatás fokozására Fesztyék  

a látogatók és a kép közé valódi földhal-

mokat, fatörzseket, pázsitot és a leégett 

Ferenc József laktanya üszkös fageren-

dáit helyezték el.

Ünnepélyes megnyitó

A festményt ünnepélyes külsőségek 

között, 1894. május 13-án, pünkösd-

vasárnap avatták fel. Az eseményen 

megjelent báró Fejérváry Géza hadügy-

miniszter, Lukács Béla kereskedelmi 

miniszter,  Samassa József egri érsek, 

Ráth Károly főpolgármester, Gerlóczy 

Károly alpolgármester és gróf Apponyi 

Albert országgyűlési képviselő is. 

A festményt reggel 9-től este 9-ig lehe-

tett megtekinteni, amelyet sötétedés 

után elektromos lámpák világítottak 

meg. A belépőjegy 50 krajcárba került. 

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a Ma-

gyarországon ismeretlen látványos-

ságra, az egész országból érkeztek az 

érdeklődők. A millenniumi kiállítást 

felkeresők többsége is megtekintette  

a körképet, ennek ellenére a vállalkozás 

ráfizetéses volt, 1896-ban Feszty tízezer 

forint veszteséget könyvelt el. 

A körpanorámát 1898-ban Londonba 

szállították a világkiállításra, ahonnan 

csak 1909-ben hozták haza. Ekkorra 

azonban a Rotunda helyén már a mil-

lenniumi törvény alapján a Szépművé-

szeti Múzeum állt.   

A hányattatás évei

A festményt a városligeti Vurstliban,  

a Mutatványos tér 15. számú parcellán, 

a Popper & Grossmann cég által fából 

és ponyvából készített épületben he-

lyezték el. Ez a terület a szegények szó-

rakozóhelye volt, akik inkább az akkor 

elterjedő mozit választották a körkép 

helyett, ezért a bemutatóhelyet üzemel-

tető részvénytársaságnak alig volt be-

vétele. A vállalkozás helyzetét tovább 

nehezítette, hogy az épület rossz minő-

ségű volt, állandóan beázott, nem volt 

vízelvezetője, ezért alatta és körülötte is 

állt a csapadékvíz. A körkép nem sokáig 

bírta, 1917-ben egy nagyobb eső után az 

1914-ben elhunyt Feszty Árpád özvegye 

és lánya kénytelen volt saját kezűleg ki-

javítani a tönkrement részeket.

A rossz körülmények miatt az 1930-as 

évek közepén már sürgősen restaurálni 

kellett a festményt. A felújítás 15 ezer 

pengőbe került volna, de a részvény-

társaságnak az alacsony látogatottság 

miatt nem volt pénze. Az igazgatóság 

kampányt indított volna a vendégszám 

növelésére, de nem járt eredménnyel. 

Ekkor közadakozási akciót hirdettek, 

ami szintén sikertelenül zárult. A kilá-

tástalan helyzetben lévő részvénytár-

saság ellen többször is végrehajtás és 

csődeljárás indult, amitől végül csak  

a Budapestet is elérő második világhá-

ború mentette meg. 

Pusztulás és újjászületés

1944 decemberében bombatalála-

tot kapott az építmény. Az 1800 m2-es 

festményből 1077 m2 megsemmisült. 

A megmaradt 730 m2 is tele volt égés-

foltokkal. A megmaradt képrészeket az 

ostrom alatt golyók és repeszek százai 

lyuggatták át, a vászondarabok szana-

szét hevertek a helyiség homokpadló-

ján, rajtuk patkányok tanyáztak.

Közvetlenül a háború után a Belügymi-

nisztérium engedélyével Körkép Meg-

mentő Bizottság alakult, amely gyűjtést 

indított, azonban a pénzt a testület tagjai 

elsikkasztották. 1947-ben az építményt 

lebontották, a megmaradt festményt csí-

kokra vágták, és a Magyar Nemzeti Galé-

ria raktárában helyezték el. 

A kormány az 1970-es években döntött 

az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-

lékpark létrehozásáról és az 1964-ben 

állami tulajdonba került Feszty-körkép 

restaurálásáról, ami a pénzügyi ne-

hézségek miatt 1979-től 1995-ig tartott. 

A festmény elpusztult részeit Morelli 

Gusztáv 1896-ban készített körképmet-

szete, illetve egy katonatiszt az 1930-as 

években fekete-fehér üveg diára expo-

nált képei alapján rekonstruálták. 

Papp Dezső

A Feszty-körkép zuglói kálváriája
Napjainkban Ópusztaszer említésekor a legtöbb embernek a Feszty-körkép jut eszébe, amely 1995 óta az ottani Nemzeti Történeti Emlékpark leg-

főbb látványossága. Arról viszont csak kevesen tudnak, hogy a magyar romantika hányatott sorsú monumentális alkotása 1892–94 között Zuglóban 

készült, és előbb a Szépművészeti Múzeum helyén állt Rotundában, majd a városligeti Vurstli régi körhinta melletti épületében volt látható 1944-es 

részleges megsemmisüléséig. 

Zuglói séták
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, 
természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján 
2019. április 1-jei hatállyal megállapított szociális alapszolgáltatások, valamint 
2019. április 1-jei hatállyal megállapított gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díjairól az alábbiakban tájékoztatom a kerület lakosságát. 

Az önkormányzat által megállapított intézményi térítési díj az intézményekben nem azonos az ellátást igénybevevő/szülő 
által fizetett személyi térítési díjjal. 
Az Ön által ténylegesen fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg, és arról Ön értesítést kap.

dr. Papp Imre
                       jegyző

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
2019. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉGE ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj

Ebéd térítési díja naponta és személyenként 1191 forint/ellátási nap 970 forint/ellátási nap

Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és személyenként 637 forint/ellátási nap 635 forint/ ellátási nap

Napi háromszori étkezés 1828 forint/ellátási nap 1605 forint/ellátási nap

Étel szállítási díja alkalmanként 341 forint/alkalom 340 forint/alkalom

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 2714 forint/gondozási óra 2290 forint/gondozási óra 

Házi segítségnyújtás- szociális segítés 2715 forint/gondozási óra 2665 forint/gondozási óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 168 forint/ellátási nap 100 forint/ellátási nap

Nappali ellátás:

   Idősek nappali ellátása 2140 forint/ellátási nap 1705 forint/ellátási nap 

   Fogyatékosok nappali ellátása 6117 forint/ellátási nap 5135 forint/ellátási nap

Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt 7308 forint/ellátási nap 6105 forint/ellátási nap

Fogyatékosok nappali ellátása háromszori étkezéssel együtt 7945 forint/ellátási nap 6740 forint/ellátási nap

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS (GONDOZÁS, NAPPALI FELÜGYELET) 
2019. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉGE ÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj

Bölcsődei gondozás 5 604 forint/ellátott/nap 3 081 forint/ellátott/nap

Németh Mihály és felesége, Edit pénte-

kenként öt órától szerveznek programo-

kat a gyerekeknek a Zuglói Ifjúsági Cent-

rumban (ZIC). A résztvevők létszáma 

változó, az állandó mag sokszor hív ma-

gával ismerőst, barátot. – Ez egy nagyon 

jó hely – mondta a 12 éves Máté, aki más-

fél éve, szinte a kezdetektől jár a klubba. 

– Itt nincs veszekedés, mindig mindent 

megbeszélünk, és sok jó program is van. 

Többször volt már olyan is, hogy segí-

tettek. Például a csocsóbajnokság után, 

amikor összevesztem a társammal, mert 

utolsók lettünk. Nagyon dühösek vol-

tunk, kiabáltunk, egymást hibáztattuk. 

Misi közbelépett, és elmagyarázta, hogy 

a viselkedésünk nem segít a helyzeten. 

Egyszerűen nem ment jól a játék, ami 

nem baj – mesélte élményeit a kisfiú. 

A klub 2017 szeptemberében indult, 

miután megszűnt az intézmény Ilos-

vay Selymes utcai székhelye. Mihály 

már ott is segített a fiatalok szabadidős 

tevékenységeinek megszervezésében,  

s mindenképpen folytatni szerette volna 

a keresztény értékeket megtestesítő ön-

kéntes munkát. Ő is hátrányos helyzetű 

volt, szereket is használt, és szeretné 

visszaadni azt, amit ahhoz kapott, hogy 

helyreálljon az élete. Támogatóik segít-

ségével nem csak a ZIC-ben tartanak 

programokat: moziznak, bowlingoznak 

vagy fagyiznak. A kikapcsolódás köz-

ben sokat beszélgetnek. – Egyre nyitot-

tabbak a gyerekek. Már beszélnek az 

érzéseikről, motyogás helyett érthetően 

beszélnek, a szemünkbe néznek. Mindig 

megkérdezzük őket, hogy mi volt a su-

liban, milyenek a mindennapjaik, meg-

próbáljuk megbeszélni a problémáikat, 

a nehézségeiket – magyarázta Német 

Mihály. A klub péntekenként 17 órá-

tól 19 óráig biztosít ingyenes, értelmes  

és hasznos szabadidős tevékenységet  

a 10 évnél idősebb gyerekeknek. 

Potos Rita

Stabil érzelmi hátteret ad a Befogadó Ház klubja
Hátrányos helyzetű fiataloknak nyújt ingyenes kikapcsolódási lehetőséget a Teen Challenge Befogadó Ház klubja. A szabadidős programo-

kon túl stabil érzelmi hátteret biztosítanak az önkéntesek: meghallgatják a gyerekek problémáit, és az sem ritka, hogy a szülők helyett ők 

beszélik meg a diákokkal, hogy miért fontos a tanulás. 

Édes segítség
Akár édességmérgezést is kaphattak volna március 22-én a telekis diákok a sok süteménytől,  

ám ezúttal senki sem bánta a „kalórianövelő kicsapongást”. A rengeteg sütemény ugyanis jóté-

konysági célokat szolgált, a diákok a házi finomságok elkészítésével, megvásárlásával és elfo-

gyasztásával szerettek volna segíteni egy súlyos beteg gyömrői fiúnak. A jótékonysági akció kez-

deményezője Mihalik Sarolta 11. évfolyamos zuglói diák volt, aki előző iskolájában volt osztálytársa 

a beteg fiúnak. Ő volt az, aki megkereste Gál Ferenc igazgatót, hogy támogatna-e egy jótékonysági 

akciót. Az iskola vezetése és tantestülete azonnal az ügy mellé állt, így a gimnázium diákönkor-

mányzata hozzáláthatott a szervezéshez.

– Döbbenetes élmény volt számomra az, ahogy mindenki viszonyult ehhez az akcióhoz – mondta 

a főszervező diák –, egy hét alatt megszerveztük a programot, melybe nemcsak a telekisek, hanem 

más oktatási intézmények diákjai is bekapcsolódtak.

Március 22-én tehát majdnem minden diák egy tálca (vagy doboz) süteménnyel érkezett az Ajtósi Dü-

rer sori alma materbe, és biztos, hogy tanítás a végén minden diák jóllakottan, édességtől ragadó szájjal 

hagyta el az épületet. Illetve azzal a jó érzéssel, hogy a sok megevett édességgel segíteni tudtak egy 

beteg társukon, akinek a kezelésére félmillió forintot gyűjtöttek össze a zuglói diákok. A Teleki Blanka 

Gimnáziumban április 3-án (lapzártánk után) véradást is szerveztek a gyömrői fiatal számára.              RT

Civil élet
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Gyerektalálkozó a Panthera trilógia írójával
Kell-e ihlet az íráshoz, hogy lesz a kéziratból könyv – ezekről is megkérdezték Kertész Erzsi gyer-

mekírót azok a kerületi kiskamaszok, akik részt vettek a Zuglói Ifjúsági Centrumban tartott, dediká-

lással egybekötött író-olvasó találkozón március 20-án. Az írónő elmondta: pszichológusnak tanult,  

és a gyermekei születése után kezdett el írni. 19 könyvvel a háta mögött ma már főállású íróként 

dolgozik. Művei között vannak kisebbeknek szóló meseszerű történetek, nagyobbakat szórakoztató 

kalandregények és olyanok is, amelyek filozófiai tartalmuk miatt már a felnőttirodalom felé hajlanak.  

Az írónő arról is beszélt, hogy a kiskamaszoknak szóló kalandregényei a legnépszerűbbek. Ezek közül 

a legsikeresebb a háromrészes Panthera kalandregén-sorozat, amelynek a szereplői diákok. A gyere-

kek kezdetben nincsenek jó viszonyban egymással, azonban olyan kalandokba cseppennek, amelyek 

során csapattá kovácsolódnak. Kertész Erzsi szerint a Panthera trilógia azért annyira népszerű az ifjú-

ság körében, mert a könyvet olvasva a gyerekek osztálytársaikra és magukra ismernek. Az író-olvasó 

találkozó részvevői számos kérdést tettek fel az írónőnek. A gyerekeket nagyon érdekelte, hogy kell-e 

ihlet az íráshoz, illetve hogy a kéziratból hogyan lesz könyv. Ezen túlmenően azt is megkérdezték, 

hogy honnan veszi az író a könyv témájául szolgáló ötleteket és milyen segítséget használ a speciális 

ismereteket igénylő részek megírásához. A gyerekek még arra is kíváncsiak voltak, hogy ki készíti 

a könyvajánlót és az illusztrációt, illetve hogy milyen írónak lenni. A kérdések megválaszolása után 

Kertész Erzsi a Panthera trilógia helyszíneiről, a regénybeli eseményekről és a szereplőkről beszélge-

tett a gyerekekkel. Ennek során kiderült, hogy a könyv a címét egy olyan képzeletbeli hegyről kapta, 

amelynek csúcsa egy vicsorgó párduc szájára emlékeztet.               PD

– Egyrészt azért, mert az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma az intézményünket 

a három zeneművészeti referenciain-

tézmény közé jelölte – tudtuk meg az 

intézmény vezetőjétől –, másrészt mert 

a kormány vállalta a három intézmény 

(két budapesti és egy váci) felújításának 

támogatását, azon belül első lépésként  

a terveztetés finanszírozását.

Erre a végső szót tavaly decemberben 

mondták ki, és azóta valóban elmoz-

dult a dolog a holtpontról. A felújítással  

és bővítéssel kapcsolatos látványtervek 

ugyanis már elkészültek, és hamarosan 

kész lesz az engedélyezési terv is, míg  

a kiviteli terveket őszre ígérték. Ezt kö-

vetően jöhet a kivitelezés megtervezése, 

amely előreláthólag a 2021-es költségve-

tés terhére valósulhat meg.

S mire számíthatnak majd a jövő zeneis-

kolás növendékei? Egyrészt egy kívül-be-

lül megújult intézményre. A jelenlegi ze-

neiskolai épület ugyanis 1960–62 között 

épült, és akkor nem oktatási intézmény-

nek, hanem pártháznak szánták, aminek 

nyomai ma is fellelhetők az épületen.  

A zeneiskola csak a rendszerváltást köve-

tően, 1994-ben foglalhatta el jelenlegi he-

lyét, az épületen az elmúlt 25 évben csak 

kisebb felújítások történtek. (A minden 

igényt kielégítő koncertterem kialakítása 

azért kicsit többnek mondható kisebb fel-

újításnál.) Ezen akar változtatni az iskola 

jelenlegi vezetése, akik szerint már régen 

kinőtték az épületet.

– A tervezett felújítással együtt járna a bő-

vítés is. Mindkét épületünkre egy újabb 

emeletet húznának, a kis épület fölé 

két próbatermet terveztünk, illetve azt  

az épületet egy tetőkert koronázná meg, 

míg a főépület fölé kerülő szinten egy 

könyvtárat, hangszeres órák megtartá-

sára alkalmas termeket, és 15-18 gya-

korlófülkét terveztünk. Úgy gondolom,  

ez utóbbi hatalmas segítséget jelent majd 

a diákjaink számára, akiknek a legna-

gyobb nehézséget ma is az egyéni gya-

korlás helyének megtalálása jelenti.

A felújítás és bővítés igényét alátámaszt-

ja, hogy a zuglói intézmény nemrég a Ma-

gyar Művészeti Akadémia elismerését is 

kiérdemelte a művészetoktatásban elért 

kimagasló eredményeinek jutalmaként.

A zuglói zenei műhelyben naponta 400 

diák fordul meg, akik közül 200 „életvitel-

szerűen” is a Columbus utcai épületben 

tartózkodik. A zeneiskola összlétszáma 

pedig megközelíti az 1600 főt.         Riersch 

Úgy tűnik, sínen van a Szent István Király Zeneiskola és Zeneművé-

szeti Szakgimnázium Columbus utcai épületének felújítása és kibő-

vítése. Ahogy azt Makovecz Páltól, a zuglói oktatási intézmény igaz-

gatójától megtudtuk, az évtizedes reménykedést követően az elmúlt 

év nyarán felgyorsultak az események. 

Nagyobb, modernebb lesz a zeneiskola

Kultúra

A Zuglóban élő Abonyiné Serbán 

Emília egész életében arra vágyott, 

hogy festhessen, de csak hetvenhét 

éves korában lett annyi szabadideje, 

hogy bele is kezdhessen. Technikáját 

egy évig Giczy György festőművész 

nyitott műtermében tökéletesítette. 

Alkotásiból már többször nyílt kiál-

lítás Zuglóban, a fővárosban és vidé-

ken is. A 92 éves művész napjaink-

ban főként számítógépes grafikákat 

készít, amelyeket a közösségi médiá-

ban oszt meg követőivel.  

– Kövek festésével kezdtem – emléke-

zett vissza az idős művész, megjegyez-

ve: egy kiállításon látott festett köveket, 

megtetszettek neki, ezért elhatározta, 

hogy ő is készít ilyeneket. Az alapanya-

gul szolgáló köveket a férjével a Du-

na-parton gyűjtötték, amelyekre a meg-

tisztításuk után akrilfestékkel vitte fel 

a motívumokat. Eddig mintegy kétezer 

festett követ készített. 

Emília néni elmondta: a kövek mel-

lett vázákat, valamint üvegeket is dí-

szített, és legnagyobb vágya megvaló-

sítására elkezdett képeket is festeni. 

– Nyolcvankét éves voltam, amikor  

az egyik unokám biztatására vettünk  

a férjemmel egy számítógépet – emléke-

zett vissza a művésznő, hozzátéve: kezdet-

ben kicsit félt a géptől, de segítséget kapott 

a Kastár Egyesülettől, amelynek tagja. 

– Saját fotóim felhasználásával napon-

ta huszonöt-harminc számítógépes 

grafikát készítek – mondta Emília néni. 

– Ezek fő motívumai, ahogy a köveken, 

vázákon, üvegeken és festményeken is, 

a virágok, de készítek absztrakt és de-

korációs képeket is – tette hozzá. 

Papp Dezső

Hetvenhét évesen kezdett festeni
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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.

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• A  Polgármesteri Hivatal, vala-

mint az Önkormányzat bank-
számláinak könyvelése.

• Részvétel beszámolási, leltá-
rozási feladatokban.

• Adóbevallások elkészítésében 

való közreműködés.
• Részvétel KGR K11 adatszol-

gáltatás teljesítésében.
Alkalmazási feltételek:
Az I. besorolási osztályban:
• 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. 

A II. besorolási osztályban:
• Gazdasági középiskolai vég-

zettség; vagy középiskolai 
végzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, banki ügy-

intézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisz-
tens szakképesítés.

• 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 (1 év).

• Forrás SQL integrált pénzügyi 
rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák: 
• megbízhatóság • precizitás, pontosság • önállóság • elemzőkészség. 
Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezésein túl a juttatásokra, 
valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
• Cafetéria juttatás a próbaidő 

alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvez-

mény.

• 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 

Kttv. 45. § (4) bekezdésében fog-
lalt egységes adattartalommal, a 
megpályázott pozíció feltünteté-
sével. Motivációs levél.

• 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 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló 
nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint 
a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A 
borítékon kérjük feltüntetni: ,,számviteli ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as 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 szervezők megköszönték a Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. támogatását, 

amely konténerekkel és vízosztással is hoz-

zájárult a sikeres akcióhoz. Az esemény-

hez az Összefogás Zuglóért Egyesület is 

csatlakozott, melynek képviseletében Tóth 

Csaba országgyűlési képviselő, Hajdu Fló-

rián alpolgármester és a képviselő-testület 

több tagja is részt vett a szemétszedésben. 

A CivilZugló Egyesület szervezésében, 

ugyancsak március 22-én és 23-án, négy 

helyszínen, a Thököly út és a Hungária 

körút sarkánál, a Tisza István térnél, 

a Gervay és a Lőcsei utca, illetve az 

Ungvár és a Miskolci utca környékén 

gyűjtötték az eldobált hulladékot. Vár-

nai László, az egyesület képviselője el-

mondta, csaknem száz 

önkéntesük ötven zsák 

szemetet szedett össze.    

RT/ZL

Nagytakarítás több zuglói helyszínen

A metszéssel, a talaj előkészítésével elkezdődtek az egész éves kertfenntartási munkálatok.  

A tavaszi feladatokkal a zöldellés előtt végezni kell.

Aki még nem tette meg, az ifjítsa meg a növényeket, bátran lehet metszeni a fákat, a cserjéket,  

de még az orgonát is. A száraz időjárás miatt elengedhetetlen az öntözés, ami az első hajtások meg-

indulását segíti. Fontos még a talaj tápanyag-utánpótlása, ez trágyázással, a tavaly előtti komposzt 

használatával is lehetséges. – Már elő lehet készíteni az ágyásokat, áprilisban ültethető a retek, 

a borsó, a bab, a hagyma, a répa, később pedig a palánták. A most elültetett málna, ribizli, egres 

még az idén teremni fog – mondta Megyeri Szabolcs, a kerület főkertésze, aki a hamarosan a sza-

badba vihető leanderekkel kapcsolatban az tanácsolja, dézsával együtt tegyük a földbe a növényt, 

a kifakult, elszáradt leveleit pedig a levélnyélnél vágjuk le. A főkertész arra biztat mindenkit, hogy 

sokszínű kertet alakítson ki, például tökkel futtassa be a komposztágyásokat, amivel feldobhatja  

a környezetet. A már kibújt virágok környezetét javasolt folyamatosan kapálni, az utcafrontokat 

pedig előkészíteni az ültetésre. A ház előtt található cserjék metszésére különösen ügyelni kell,  

nem szabad, hogy a növények akadályozzák a gyalogos vagy az autós forgalmat.  

A kerületben idén tavasszal is faifjítási munkálatok zajlanak, amelyekkel kapcsolatban Me-

gyeri Szabolcs hangsúlyozta: senki se ijedjen meg, a visszanyírás a szakszerű ápolás része, amit 

szakemberek végeznek.                    Potos Rita

Sokszínű kertet kell kialakítani
Most érdemes a zuglói Japán-

kertbe ellátogatni, hisz az évnek 

ezen szakaszában virágoznak  

a távol-keleti országban rendkí-

vül népszerű és változatos cse-

resznyefák, melyekből a kerület 

oázisában is ízelítőt kaphatunk. 

A Varga Márton Kertészeti és Földmé-

rési Szakgimnázium udvarán található 

Japánkert díszének számító tavacska 

szigetelése is elkészült, a régi teaház 

helyére pedig egy új épült. Ahogy azt 

Pintér Karolina igazgatónőtől meg-

tudtuk, az április 13-án tartandó nyílt 

napon a kibővült iskolamúzeumu-

kat is átadják, illetve egy emléktáblát  

is avatnak, amely a kert cseresznyefás 

részében állít majd emléket Takamacu 

japán herceg állítólagos 1931-es zuglói 

látogatásának. Az ünnepség legfonto-

sabb része azonban a kerti tó és a tea-

ház felavatása lesz. Az előbbi ugyanis 

egy csaknem hárommillió forintos 

projekt eredményeképpen valósulha-

tott meg, az utóbbi pedig megpróbált 

igazodni az iskolaalapító Varga Márton 

elképzeléséhez, mely szerint Zuglóban 

Magyarország első japánkertjével a hí-

res Muromacsi-kor kertművészetének 

állított emléket. A nyílt napon a gazdag 

zuglói kertészet bemutatókkal, előa-

dásokkal és egy jazzkoncerttel is várja  

a látogatókat.                       Riersch Tamás

Virágoznak a cseresznyefák

Zöld Zugló

A Francia úton tartották a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány által szervezett országos szemétszedési 

akció, a TeSzedd! kampányzáróját. Szebenyi Péter, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a hulladekvadasz.

hu főszerkesztője a helyszínválasztást azzal indokolta, hogy ez az egyik olyan terület, ahonnan a legtöbb be-

jelentést kapják.
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Az év második hónapjában a mogyo-

ró, márciusban és áprilisban pedig az 

égerfa, a szilva, a nyárfa pollenjeire 

allergiások szenvednek leginkább. Ké-

sőbb a nyír, a juhar és a tölgy aller-

gizál, nyáron a fűfélék, július végétől, 

augusztus elejétől pedig a parlagfű 

okoz kellemetlen tüneteket. A tüsz-

szögés, orrfolyás, viszketés enyhít-

hető, ha az allergiások a szezon előtt 

elkezdik szedni a gyógyszert. – A leg-

jobb lenne, ha a betegek nem talál-

koznának a pollenekkel, de az nem 

életszerű. Ezért gyógyszerekkel vagy 

a szervezetnek az allergénhez való 

hozzászoktatásával csökkenthetjük az 

immunrendszer túlzott védekezését. 

Megoldás lehet még az orrba helyez-

hető szűrő is – mondta Kalmár Patrí-

cia Eszter, a kerület tiszti főorvosa.  

A hatékonyabb védekezés érdekében 

érdemes mindennap hajat mosni, 

gyakrabban ágyneműt cserélni és zárt 

helyen szárítani a ruhákat.               PR

Hamarabb indult az allergiaszezon 
A megszokottnál melegebb időjárás miatt idén hamarabb kezdő-

dött az allergiaszezon. Az érintettek már februártól szenvedhetnek 

a tünetek miatt.

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, gépkocsi 
beállók és területek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 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, termé-
szetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati ren-
delet 50/B. §-a alapján Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a  Budapest 
Főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakcímmel 
rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöl-
tött 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, szoci-
álisan rászoruló, 65. életévét betöltött személy. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, aki-
nek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 114 000 
Ft-ot, és különös méltánylást érdemlő speciális hely-
zetét, egészségi állapotát, speciális gondját vagy más, 
tartós élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. 
Egy családból egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban: az aki vagy akinek a ház-
tartásában élő közeli hozzátartozó Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szociális Bizott-
ságtól szociális kölcsönben részesült, azonban visszafize-

tési kötelezettségének nem tesz eleget.
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bácskai 
utca 53.) megtalálható formanyomtatványon kell sze-
mélyesen beadni vagy postán a  Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Szociális 
Osztály 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre el-
juttatni 2019. március 1. és 2019. április 30. között. A 
határidő jogvesztő. A határidőn túl benyújtott pályá-
zatokat a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja.      

3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
• Különös méltánylást érdemlő speciális élethelyze-
tet, egészségi állapotot, speciális gondot vagy más, 
tartós élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet iga-
zoló irat. 
• Jövedelemigazolás:

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szervtől kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas 
igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi 
nyugdíjszelvény. 
- Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a csa-
ládban élő személy/ek munkáltatója által kiállított 
nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról. 

- Álláskereső személy esetén az állami foglalkozta-
tási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, 
határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben ál-
láskeresési támogatásban részesül, a kérelem be-
nyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás.
- Aktív korú nem foglalkoztatott személy rendsze-
res pénzellátásának az igazolása.
- Időskorúak járadékában részesülő személy rend-
szeres pénzellátásának az igazolása.
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a ké-
relem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás 
megszűnése esetén annak megszűnését igazoló 
dokumentum.
- Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bí-
rói ítélet vagy nyilatkozat.
- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdí-
jat, e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szán-
dékozik tenni annak érdekében – határidő megjelö-
lésével –, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a 
gyermek tartásához.
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellá-
tásról.

• Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek 
esetében.

- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről 
szóló igazolás.
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat 
vagy bírósági döntés.
- Családi állapot igazolása (elvált, özvegy).
- Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az 
esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot 
igazoló okiratot (gondnokkirendelő határozat, két 
tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb a 
2019. júniusi ülésén bírálja el. A Bizottság a szociális 
rászorultság megállapításához jogosult vizsgálni a 
pályázó, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszo-
nyait. A bizottság határozatban dönt a támogatásban 
részesülők köréről és a támogatás mértékéről, illet-
ve határozatban dönt az elutasításáról. A döntéssel 
szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
                                                                                   
                       

 Budapest Főváros XIV. Kerület        
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre

Az ellátandó feladatkör:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 3. számú házi 
gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátása.

A feladat ellátásának helye: 
Budapest, XIV. kerület, Ráskai Lea utca 69. 

A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való fel-
adat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség,
• a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget 
tanúsító okirat másolata,
• részletes szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• érvényes működési nyilvántartás másolata,
• a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok má-
solata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a 
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, vagy 
az annak megkéréséről szóló igazolás másolata),
• Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi 
Népegészségügyi Intézetének (1148 Budapest, Bánki 
Donát park 12/F) határozata arra vonatkozóan, hogy a 
pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges 
feltételekkel rendelkezik,

• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat 
elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyil-
vános tárgyalásához,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pá-
lyázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészség-
ügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtá-
sának határidejét követő Képviselő-testületi ülés.
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-tes-
tülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai 
úton vagy személyesen Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pé-

tervárad utca 2.) kell benyújtani. A borítékon kérjük 
feltüntetni: „3. számú házi gyermekorvosi körzet 
pályázata”

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogvi-
szony határozott időre, 5 év időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, 
az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó 
praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítá-
si Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés 
hatályba lépését követően azonnal.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
További információk kérhetők a Zuglói Egészségügyi 
Szolgálat Igazgatóságán (06 1 469 46 89). 
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A forgalmas kereszteződésben újonnan 

felavatott kamerával már 196 kamerá-

ból álló térfigyelő rendszer működik  

a kerületben. A terület önkormányzati 

képviselője, Bitskey Bence azt mondta, a 

környéken nagy gondot jelent az illegá-

lis hulladéklerakás, a kamerától annak 

visszaszorítását, valamint a közlekedési 

balesetek felderítését, rögzítését várják.  

– A 2018-as rendőrségi jelentésből is ki-

derül, hogy a kameráknak visszatartó 

erejük van – hangsúlyozta a képviselő. 

Hozzátette: reméli, hogy a forgalmas, 

jelenleg műanyag terelőelemekkel el-

látott kereszteződésben biztonságosab-

ban lehet közlekedni. 

Hajdu Flórián alpolgármester rámu-

tatott: már a 196. kamerát avatták fel, 

a telepítés pedig folytatódik. A tervek 

szerint idén még csaknem 50 eszközzel 

bővül a hálózat. Megjegyezte, hogy az 

évente ülésező közlekedésbiztonsági 

munkacsoport a kerület egyik legveszé-

lyesebb kereszteződésének minősítette  

a Mogyoródi út és a Mexikói út találko-

zását. A problémát műanyag terelők el-

helyezésével orvosolta a Budapest Közút 

Zrt., a megoldás a rend-

őrségi statisztikák sze-

rint jól működik.        

Potos Rita

Problémás környéket figyel az új kamera
A Mogyoródi út és a Mexikói út kereszteződésében avattak térfigyelő kamerát március 27-én. Az eszköznek 

legfőképpen az illegális hulladéklerakás és a közlekedési balesetek felderítésében, rögzítésében lesz szerepe. 

Életmentő  
zuglói rendőrök

Terdik Tamás rendőr ezredes, Bu-

dapesti rendőrfőkapitány rendkívüli 

jutalomban részesítette Dudás Ká-

roly rendőr alezredest, a zuglói ka-

pitányság rendészeti osztályának 

kiemelt főelőadóját és Kiszi István 

rendőr főtörzszászlóst, zuglói kör-

zeti megbízottat. A két rendőr már-

cius 15-én, szolgálata teljesítése 

közben közreműködött egy öngyil-

kosságra készülő ember életének 

megmentésében. 
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ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért értékbecslés-
sel bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, órákat, csillárt, 
könyveket, bizsukat, csipkét, írógépet, varrógépet, sző-
rmebundát, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.: 
06-20-597-8280

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

!06-20-542-9272! Készpénzfizetéssel megvásárolnám 
gépkocsiját, típustól, állapottól függetlenül, adásvételi 
szerződéssel. Hívjon bizalommal! Az ország bármely te-
rületén!

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készíté-
sét, javítását garanciával. Fogfehérítő sablon és éjszakai 
harapásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-
21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

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

Fogsorkészítés, javítás. Rászorulóknak házhoz megyek. 
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20-980-3957

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúk-
szem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Házhoz me-
gyek! 19 éves szakmai gyakorlattal. Tel: 06-70-678-3207

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

KERESEK Mázolást szerető, precízen, szépen dolgozó, 
nyugdíjas festőt. Régi ajtók felújításához, Zuglóban vég-
zendő munkára. Tel: 06-70-608-4884

Vasalónőt keresünk harmadik kerületi központunkba! Je-
lentkezhet nyugdíjas vagy férfi is. Tel: 30/3135590

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

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozga-
tással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.                                                                                                                                         
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-
1-780-3732, festesma.iwk.hu

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

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

Nyugdíjas KERTÉSZ Zuglóban és környékén családi ház 
díszkertjének folyamatos, szakszerű fenntartási munkála-
tait elvállalja. Tel: 06-1-384-6315

Szakszerű kivitelezésessel vállaljuk lakása felújításának 
teljes körű kivitelezését A-Z-ig! Kérem, keressen bizalom-
mal a +36-20/627-8214 mobilszámon, akár hétvégén is!

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

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

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

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

22 millió forintig keresek szép állapotú, tégla eladó la-
kást. Tel: 06-70-949-4013

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szak-
szerű kezelése. Házhoz is megyek! Fontos számomra a 
bizalom! Tel.: 06-30-343-4443 - Ildikó

Számítógép

Jármű

Állás

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üve-
gezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 
06-20-9-777-150

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

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

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

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

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

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zár-
nyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, készí-
tése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

TETŐJAVÍTÁS MAGASFOKON. Vállaljuk beázások meg-
szüntetését cserép-, síkpala-, hullámpala tetőkön garanci-
ával. Tel: +3670/626-6447

Villanyszerelés, víz-gáz-fűtésszerelés. Ha megbízható 
szakembert keres, hívjon bizalommal! Kiváló tisztelettel: 
Kőrösi András, Tel: 06-20/936-0581 

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

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

Vízszerelés, csapok, szifonok, WC-csészék, 
WC-tartályok, kádak stb. cseréje. Szerel-
vényezés, új vezetékek kiépítése, régiek 

cseréje, számlaképesen. 
Tel: 0620-412-0524

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

KARBANTARTÁSI OSZTÁLY ÁLLÁSHIRDETÉSEI 

A Zuglói Zrt. a Karbantartó Osztályra felvételt hirdet területi képviselői beosztásba.
Telephely: 1145 Budapest, Limanova tér 25. • A területi képviselők feladatai közé tartozik többek között lakások, helyiségek, 
intézmények műszaki hibabejelentésével kapcsolatos ügyintézések, üzemeltetési feladatok • Szükséges végzettség: gépész- 
mérnök/gépészüzemmérnök/épületgépész/társasházkezelői. • Szükséges készségek: magabiztos Office ismeret (Word, 
Excel, Outlook, stb.) • Munkaidő: napi 8 óra • Önéletrajzokat az oneletrajz@zugloizrt.hu és a rostas.eszter@zugloizrt.hu 
e-mail címre várjuk, illetve személyesen telephelyünkön adhatják le: 1149 Budapest, Limanova tér 25. • Jelentkezési hatá-
ridő: 2019. április 8. • Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, jó fizetés, cafetéria

A Zuglói Zrt. a Karbantartó Osztályra felvételt hirdet kertészeti részlegre részlegvezető beosztásba.
Telephely 1145 Budapest, Limanova tér 25. • Szükséges végzettség: kertész • Munkaidő: napi 8 óra • Önéletrajzokat az 
oneletrajz@zugloizrt.hu és a rostas.eszter@zugloizrt.hu e-mail címre várjuk, illetve személyesen telephelyünkön adhatják 
le: 1149 Budapest, Limanova tér 25. • Jelentkezési határidő: 2019. április 8. • Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, jó 
fizetés, cafetéria

A Zuglói Zrt. a Karbantartó Osztályra felvételt hirdet kertészeti részlegre kertész és kertész segédmunkás beosztásba.
Telephely 1145 Budapest, Limanova tér 25. • Szükséges végzettség: kertész, kisgépkezelői. Segédmunkás esetén 8 általános 
iskolai osztály, és gyakorlat. • Munkaidő: napi 8 óra • Önéletrajzokat az oneletrajz@zugloizrt.hu és a rostas.eszter@zug-
loizrt.hu e-mail címre várjuk, illetve személyesen telephelyünkön adhatják le: 1149 Budapest, Limanova tér 25. • Jelentkezési 
határidő: 2019. április 8. • Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, jó fizetés, cafetéria

A Zuglói Zrt. a Karbantartó Osztályra felvételt hirdet kőműves mellé segédmunkás beosztásba.
Telephely 1145 Budapest, Limanova tér 25. • Munkaidő: napi 8 óra • Szükséges végzettség: 8 általános iskolai végzettség, 
gyakorlat előnyt jelent. • Önéletrajzokat az oneletrajz@zugloizrt.hu és a rostas.eszter@zugloizrt.hu e-mail címre várjuk, 
illetve személyesen telephelyünkön adhatják le: 1149 Budapest, Limanova tér 25. • Jelentkezési határidő: 2019. április 8. • 
Amit kínálunk: biztos, bejelentett állás, jó fizetés, cafetéria

A Zuglói Zrt. Karbantartó Osztálya felvételt hirdet logisztikus, beszerző, raktáros üzemeltetési beosztásra.
Telephely 1145 Budapest, Limanova tér 25. • Szükséges végzettség: szakirányú középfokú végzettség, OKJ vizsga, vagy 
felsőfokú végzettség. • Szükséges készségek: magabiztos Office ismeret (Word, Excel, Outlook, stb.) • Munkaidő: napi 8 óra
Önéletrajzokat az oneletrajz@zugloizrt.hu és a rostas.eszter@zugloizrt.hu e-mail címre várjuk, illetve személyesen telep-
helyünkön adhatják le: 1149 Budapest, Limanova tér 25. • Jelentkezési határidő: 2019. április 8. • Amit kínálunk: biztos, 
bejelentett állás, jó fizetés, cafetéria

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
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Egy zuglói diák, Ilankovic Alek-

sandra vezeti a legfrissebb karate- 

világranglistát a nőknél, a junior 

korosztály 53 kg-os súlycsoport-

jában. A Szent István Gimnázium 

10. évfolyamos diákja az elmúlt 

hónapokban sikert sikerre halmo-

zott, ennek köszönhetően az élre 

ugrott a WKF világranglistáján.

A versenykarate 2020-ban mutatkozik 

be a nyári olimpia programjában, en-

nek köszönhetően már most nagy ér-

deklődés kíséri a sportág történéseit.  

A Szerbiában született, 13 éves kora óta 

Budapesten élő Aleksandra a Rózsák 

terei szerb iskola torantermében ismer-

kedett meg a karatéval. Hazai és nem-

zetközi versenyeken is jól teljesített, 

de az első igazán komoly eredményét 

tavaly év végén produkálta, amikor  

a velencei világkupán a dobogó har-

madik fokára állhatott fel. Februárban 

pedig a dániai Aalborgban rendezett 

kontinensviadalon a junior korosztály-

ban nyert a súlycsoportjában, és ezzel 

rögtön a világranglista élére ugrott. 

Aleksandra az ország legjobb utánpót-

lás-nevelő egyesületében, az MTK-ban 

sportol, és az edzői, valamint a szakem-

berek szerint is ő a magyar karatesport 

egyik nagy ígérete.

Riersch Tamás

Zuglói világelső

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 kérheti nem-
zetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igényének (úgymint Braille-írással készült értesítő, könnyített for-
mában megírt értesítő, Braille-írással ellátott szavazósablon, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása), személyes  
adatai kiadása megtiltásának bejegyzését, illetve a bejegyzés törlését a választási irodától.

A szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgár 2019. március 21. napjától a helyi választási irodához  
benyújthatja:
• 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 megha-
talmazás 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 megjelölé-
sét, 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
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesztésért felelős  

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

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

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

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

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

Impresszum

Zuglói Lapok

A kiállítás megtekinthető 
április 29-ig.

Kiállítás a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem és 
a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem Építészmérnöki Kar 
hallgatóinak a Columbus 
utcai díszletraktárról készített 
munkáiból.  

MEGNYITÓ:   
2019. április 10.  
(szerda), 16:00   
Zuglói Civil Ház  
(Csertő park 12.)

VARIÁCIÓK 
EGY TÉMÁRA DÖNTSÖN A ZUGLÓÉRT EMLÉKÉREM SORSÁRÓL

Zugló Önkormányzata idén is Zuglóért Emlékéremmel mond köszönetet azoknak, akik munkájukkal 
szebbé, élhetőbbé, barátságosabbá és biztonságosabbá teszik a kerületet.

A Zuglóért Emlékérem olyan természetes személyeknek, szervezeteknek adományozható, amelyek a kerületben 
legalább 5 éven át kiemelkedő munkát végeztek a városépítészet, városrendezés, kultúra, köznevelés, egészségügy, 
szociálpolitika, sport, közigazgatás, tűz- és rendvédelem terén. Olyan külföldi állampolgároknak is adományozható, 
akik ezekben a felsorolt tevékenységekben vagy Zugló külkapcsolatainak fejlesztésében, nemzetközi ismertségének 
növelésében, a két- vagy többoldalú kapcsolatok kialakításában és ápolásában jelentős szerepet játszanak.

Évente legfeljebb hat kitüntetés adományozható, amelyből legfeljebb kettő csoport részére és legfeljebb 
1 külföldi állampolgár részére.

Jelölésre jogosultak:
• polgármester
• alpolgármester
• önkormányzati képviselő, képviselőcsoport
• képviselő-testület bizottsági elnökeinek többsége
• Zuglóban működő civil szervezet
• kulturális, köznevelési, egészségügyi, szociális, sport intézmények vezetője
• nemzetiségi önkormányzat és képviselői
• zuglói lakos, aki legalább 5 éve bejelentett lakcímmel rendelkezik a XIV. kerületben

Kérjük, hogy javaslataikat és indoklásukat a QR-kóddal elérhető jelölőlap mara-
déktalan kitöltésével 2019. április 30-ig küldjék el a titkarsag@zuglo.hu email cím-
re. Hiányos adatlapot nem áll módunkban befogadni.


