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Harminc évvel ezelőtt vezették be 

az  általános iskolai oktatásban  

a két tannyelvű oktatási programot.  

Az országban – egy miskolci és egy  

kazincbarcikai intézménnyel közösen –  

a Zuglói Hajós Alfréd Általános Isko-

lában debütált a program: itt kezdték 

el elsőként két nyelven, magyarul és 

németül oktatni a diákokat.      9. oldal

Lapok

Két tannyelvű jubileum

Már negyedik éve utánpótlás-labdarú-

gótornával emlékezik a kerület a Kö-

vér Lajos utcai sporttelepen 2010-ben 

elhunyt focilegendára, Varga Zoltánra. 

A meccssorozat ötletgazdája a közel-

múltban elhunyt Rátonyi Gábor volt, aki 

2013-ban kezdeményezte, hogy a pályát 

Varga Zoltánról nevezzék el.  Az idei 

eseményen a Fradi, az MTK, a Budapest 

Honvéd és a BVSC-Zugló fiatal labdarú-

gói vettek részt.  A nyitómérkőzés kez-

dőrúgását Varga Zoltán egykori játékos-

társa, Horváth László végezte el. A torna  

a Honvéd győzelmével zárult.
                                      15. oldal

Varga-emléktorna

Író-olvasó találkozó, dedikálás, ol-

vasás, különböző civil szervezetek, 

színpadi produkciók várták az ötödik 

Zuglói VersPiknik résztvevőit ápri-

lis 13-án. A József Attila egykori la-

kóhelye, a Korong utca 6. szám előtt 

megrendezett program egyik célja, 

hogy könnyedebbé, élményszerű-

vé tegyék az irodalmat.      11. oldal

Ötödik VersPiknik

Áprilistól lehet jelentkezni a városszépí-

tő program 2019-es szezonjára.  A koor-

dinációs tevékenységet ellátó ZVK Zrt. 

tájékoztatása szerint évről évre egyre 

nagyobb az érdeklődés a Virágzó Zugló 

program iránt. Tavaly 30 százalékkal több 

jelentkezés érkezett be, mint 2017-ben.  

Idén pedig ennél is nagyobb érdeklő-

désre számítanak. Van olyan közösség, 

amely három egymást követő évben 

pályázott és nyert, így a házuk előtti 

terület mára már zöldellő, színes növé-

nyekkel teli. Az elmúlt évek alatt számos 

oktatási-nevelési intézmény udvara is 

kivirágzott. A Mazsola Bölcsőde dolgo-

zói tavaly is szerettek volna pályázni, 

de akkor lecsúsztak a határidőről, idén 

azonban már leadták jelentkezésüket. 

Könnyen felismerhető, színes, virágzó 

növényekre vágynak, amelyek feldob-

ják a régi bölcsi udvarát. A pályázat el-

bírálásánál idén fontos szempont lesz, 

hogy a jelentkező közösségből hányan 

vesznek részt az ültetésben.        3. oldal

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

Tanulmányúton járt Zuglóban  

a bolgár üdülőváros, Szamokov 

küldöttsége, akik a Mesevonat 

Bölcsőde és a Móra Ferenc Álta-

lános Iskola energiahatékonysági 

megoldásaira voltak kíváncsiak.

Húszfős bolgár küldöttség érkezett Zugló-

ba április 15-én. – Az üdülőváros képvi-

selői azért kerestek meg bennünket, mert 

hallottak rólunk, és szeretnének tanulni 

tőlünk, egy ilyen kérést pedig nem illik  

és nem is szabad visszautasítani – hang-

súlyozta a hétfői bejáráson Szabó Rebeka 

alpolgármester. 

A Mesevonat Bölcsőde 2016 márciusá-

ban nyitotta meg kapuit, azóta négy cso-

portszobában 48 gyereket gondoznak. 

Az intézmény működéséről Kissné Kalló 

Györgyi, a Zuglói Egyesített Bölcsődék 

vezetője, az épület energetikai hatékony-

ságáról pedig Barta Ferenc, Zugló főépí-

tésze tartott egy rövid előadást. A csoport 

ezt követően az EGT Alap segítségével 

felújított Móra Ferenc Általános Iskolát 

tekintette meg. Itt Barta Ferenc főépítész 

és dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi megbí-

zott igazgató mutatta be a vendégeknek, 

milyen energiahatékonysági fejlesztések 

történtek az épületben, illetve hogy mi-

ként működik a gyakorlatban a felújítás-

sal párhuzamosan elindított tanár-diák 

szemléletformálás. A bolgár vendégek  

a Csertő sétányon a közelmúltban átadott 

orvosi rendelő, illetve a Zuglói Civil Ház 

felújítását is tanulmányozták. 

Riersch Tamás

Tanulni szeretnének tőlünk

A hallgatók számára csak néhány kikötés 

volt: az új épületek feleljenek meg a hely 

szellemiségének, a környezeti adottságok-

nak, és lássanak el valamilyen szociális 

vagy kulturális szerepet. A konkrét funk-

ciót azonban ők találhatták ki. A BME 15  

és a Moholy-Nagy egyetem 32 hallgatója 

csapatokban dolgozott, és egészen külön-

leges ötletekkel álltak elő: volt, aki gyer-

mekotthont, más szociális lakásokat, kol-

légiumot, fiataloknak kialakított kulturális 

központot vagy éppen iparosműhelyeket 

tervezett az átalakított díszletraktárba. 

Karácsony Gergely a kiállítás megnyitóján 

elmondta, a Columbus utcai épület külö-

nösen közel áll a szívéhez.

– Az elmúlt öt év alatt rengeteget gon-

doltunk erre a helyszínre, és arra, mi-

lyen jól lehetne hasznosítani, főleg kul-

turális célra – fejtette ki a polgármester. 

– Remélem, egyszer sikerül elérnie 

az önkormányzatnak, hogy tényleg  

új funkciót kaphasson ez a páratlan 

szépségű, többre érdemes épület. 

A tárlat megnyitóján a terveket ké-

szítő diákokon kívül részt vett Barta 

Ferenc, Zugló főépítésze és Kovács 

Balázs önkormányzati képviselő, míg 

Kovács Csaba, a Moholy-Nagy Művé-

szeti Egyetem Építészeti Intézetének 

igazgatója, valamint Sugár Péter, a BME 

tanszékvezetője beszédet is mondott.  

A kiállítás április 29-ig látható a Zuglói  

Civil Házban.        Fkk

Variációk egy témára
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 4–5. évfolyamos és a Budapes-

ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végzős építészmér-

nök-hallgatóinak féléves, illetve diplomamunkáiból nyílt kiállítás  

a Zuglói Civil Házban. A diákoknak a Columbus utcai egykori díszlet-

raktár funkcióját kellett újragondolniuk.

Kétnyelvű 
kommunikáció

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. az elmúlt 

másfél évben nagy sikerrel végigvitt „Police 

Café” programsorozat mintájára „Roma Café” 

néven egy új sorozatot indított. A rendezvény 

célja a helyi roma közösségek, a zuglói rendőr-

kapitányság és az önkormányzati intézmények 

képviselői közötti párbeszéd és együttműkö-

dés erősítése – mondta Hajdu Flórián alpolgár-

mester az április 5-i nyitórendezvényen.     RT

Retró oviünnep
A ’70-es és ’80-as évek hangulatát 

idéző műsorral ünnepelte 45. szüle-

tésnapját a Zuglói Napraforgó Óvo-

da április 12-én.

A korszak tárgyaiból, sajtótermékeiből 

készített kiállítás fogadta az épületbe lépő 

vendégeket, akiket a kisdobosnyakken-

dőt viselő óvónők vártak, és akiket retró 

ételekkel, zsíros kenyérrel és kakaóönte-

tes piskótával kínáltak. Az óvoda vezető-

je, Bagi Márta Anna elmondta: a Zuglói 

Napraforgó Óvoda pedagógiai programja  

a kezdetektől a művészeti képzésre épül. 

Az óvoda dolgozói között bábszínész, nép-

táncoktató, kórusvezető és szövő-nemeze-

lő is akad. Az ünnepségen részt vett Szabó 

Rebeka és Hajdu Flórián alpolgármester, 

Tóth Csaba országgyűlési képviselő, va-

lamint az óvoda elmúlt 45 esztendejének 

legfontosabb szereplői közül Nell Tibor-

né, Kőhegyi Jánosné, An-

tal Tamásné, valamint 

Gellén Orsolya egykori 

óvodavezető.       (riersch)
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Van olyan közösség, amely három egy-

mást követő évben pályázott és nyert, így 

a házuk előtti terület mára már zöldellő, 

színes növényekkel teli. Egy Vezér utcai 

10 lakásos társasház lakói fokozatosan 

szépítették meg az épület előtti részt. Ko-

rábban elöregedett, bokorra visszanyírt 

akácfák voltak a ház előtt, azon az álla-

poton szerettek volna változtatni az ott 

élők. Klemm László azt mondta, önerő-

ből nem tudtak volna javítani a helyze-

ten, ezért jelentkeztek a Virágzó Zugló 

programra. – Az egész nagyon profi volt, 

szakmai segítséget és megfelelő eszkö-

zöket is kaptunk az ültetéshez, amiben 

a lakók többsége részt vett. A fenntar-

tást ketten végezzük az egyik idősebb 

lakótársammal, aki legfőképpen kapál, 

gyönyörűen kitisztítja a kertet – részle-

tezte László. Azt is megjegyezte, sokat 

dolgoznak mások után, rengeteg szeme-

tet szednek össze a területen. 

A program nem csak a felnőttek éle-

tébe épült be fokozatosan, a gyerekek 

környezeti neveléséhez is hozzájárul.  

Az évek alatt számos oktatási-nevelési 

intézmény udvara virágzott ki. A Ma-

zsola Bölcsőde dolgozói tavaly is szeret-

tek volna pályázni, de akkor lecsúsztak  

a határidőről, idén azonban már leadták 

jelentkezésüket, és bíznak benne, hogy 

nyernek. Könnyen felismerhető, színes, 

virágzó növényekre vágynak, amelyek 

feldobják a régi bölcsi udvarát. – Sze-

retnénk, ha nemcsak az épület belseje 

lenne otthonos. Mielőtt pályáztunk, fel-

mértük, hogy ki mit gondol a program-

ról, és nagyon sokan lelkesedtek. A Föld 

napján egyébként is szoktunk ültetni 

a szülőkkel, a gyerekekkel, azt tervez-

zük, hogy a kapott növényeket is együtt 

ültetnénk, gondoznánk – magyaráz-

ta elképzelésüket Gyarmati Gabriella  

kisgyermeknevelő.  

A programra áprilistól lehet pályázni, 

a hónap végétől, május elejétől pedig 

elkezdődhet az ősz végéig tartó közös 

munka. A koordinációs és adminisztrá-

ciós feladatokat a Zuglói Városgazdál-

kodási Közszolgáltató Zrt. látja el, kezeli 

a jelentkezéseket, részt vesz a felméré-

sekben, megrendeli a szükséges növé-

nyeket és eszközöket, és munkatársai 

alkalmanként az ültetéseken is részt 

vesznek. – Tapasztalataink alapján év-

ről évre egyre nagyobb az érdeklődés 

a program iránt. Tavaly 30 százalékkal 

több jelentkezés érkezett be, mint 2017-

ben. Idén ennél is nagyobb érdeklődés-

re számítunk – tájékoztatta lapunkat 

Baranyai Zsolt, a zrt. városüzemeltetési 

osztályvezetője. 

A pályázat elbírálásánál idén fontos 

szempont lesz, hogy hányan vesznek 

részt az ültetésben. Megyeri Szabolcs, 

Zugló főkertésze, a Virágzó Zugló prog-

ram koordinátora hangsúlyozta, plusz 

pontot jelent, ha együtt dolgozik a la-

kóközösség többsége. – Amire nagyon 

figyelünk még, az a fenntarthatóság  

és a fenntartás. Ahol azt látjuk, hogy 

nem megfelelően gondozzák a területet, 

oda becsöngetünk, és megkérdezzük,  

mi történt, mit segítsünk. Egyébként 

konténeres, már gyökeres növényekkel 

dolgozunk, így szinte biztos az eredés  

– tette hozzá Megyeri Szabolcs. 

Szabó Rebeka alpolgármester az önkor-

mányzat legsikeresebb programjai közé 

sorolta a Virágzó Zuglót, ami környezet-

védelemért is felelős alpolgármester-

ként és zuglói lakosként is fontos szá-

mára. – Az emberek látják, hogy milyen 

szép utcafrontot lehet létrehozni, ha  

a lakóközösség együttműködik az ön-

kormányzattal. Biztosítjuk a növénye-

ket és a szakmai segítséget. Az is szuper, 

hogy intézmények is pályázhatnak, így 

a bölcsődék, óvodák, iskolák a gyerekek 

életkorának megfelelően bevonhatják 

őket a tevékenységbe, ami által a Virág-

zó Zugló a környezeti neveléshez is hoz-

zájárul – fogalmazott Szabó Rebeka, aki 

szerint amin javítani lehetne, az az, hogy 

gyorsabban reagáljanak a lakosok meg-

keresésére, mert előfordul, hogy a sok 

jelentkező miatt elhúzódik a válaszadás. 

 Potos Rita

Fókusz

Évről évre többen jelentkeznek a kerület utcafrontszépítő program-

jára. A Virágzó Zugló keretein belül minden esztendőben több szá-

zan dolgoznak azért, hogy szebbé tegyék az előkertet, a lakóházuk-

hoz tartozó utcafrontot. 

Elindult a zöldítő program 
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Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

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

  Aljegyző

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

Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • független

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

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

Képviselők, fogadóórák  

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 
ideiglenesen  

a teljes  
ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám  
alá költözött.

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

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

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

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜT. – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉN. 8.15–11.30 8.15–11.30

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

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

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

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

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

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 
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A bázisév 2011, vagyis az akkori ada-

tokhoz képest kell megváltoztatni a CO2
 

kibocsátás mértékét. A mellékelt diag-

ramból jól látszik, hogy a kerület szén-

dioxid-kibocsátásának 40 százalékát  

a lakóépületek adták. Nemes-Jeles Bar-

bara projektvezető azt mondta, az épü-

letek energetikai és fűtés-korszerűsítése, 

hőszigetelése, a nyílászárók cseréje se-

gíthet elérni a célt. –  Tudjuk, hogy ezek 

drága beruházások, de apró dolgokkal is 

lehet változtatni – fogalmazott. – Fontos 

lenne, hogy az önkormányzat tájékoz-

tassa a lakosságot az országos pályáza-

tokról, például a hűtőcsereprogramról, 

vagy adott esetben segítsen a jelentke-

zésben. Vagy ökoköröket is szervezhet-

nének, ahol gyakorlati tanácsokkal se-

gítenék a lakosokat, az önkormányzat 

munkatársakat, így kevesebb energiát 

fogyasztanának a lakóépületek, az ön-

kormányzati intézmények – magyarázta 

a projektvezető, hozzátéve: az energia-

fogyasztást napenergiával és geotermi-

ával is lehet csökkenteni. Az épületek 

után a közlekedés a második legszeny-

nyezőbb tényező. Arra a kerékpáros 

közlekedési infrastruktúra fejlesztését 

javasolják a szakemberek. 

A tanulmány klímaakciótervét készí-

tő Pej Zsófia rámutatott, 2030-ra akár 

huszonötszörösére is emelkedhet  

a forró, 35 Celsius-fok feletti napok 

száma. A felszínhőmérséklet az erősen 

burkolt, városi környezetben ennél 

akár 10-20 Celsius-fokkal is több lehet. 

A várható változások mindenképpen 

megkövetelik az alkalmazkodást. Ja-

vaslatai a zöldfelület fejlesztésén túl 

kevésbé beruházásjellegűek. Inkább 

a tudatosítást, az apró trükkök meg-

fogadását szorgalmazza. – Kérdőív 

segítségével megkérdeztük a lakos-

ságot, hogy mennyire veszik észre  

a változást. A válaszadók 90 százalé-

ka érzékeli a hatásokat, és 93 százalék 

mondta azt, hogy akár önkéntesként 

is bekapcsolódna az éghajlatváltozás 

elleni küzdelembe – ismertette az ada-

tokat Pej Zsófia. Szerinte ez nagyon 

jó alapot ad a mozgósításra, az embe-

rek személetének formálására. Kiváló 

kezdeményezésnek tartja a Virágzó 

Zugló programot, a Zugkertet, ugyan-

akkor úgy gondolja, ki kellene hasz-

nálni a Rákos-patak adta lehetőséget. 

A Fenntartható Energia- és Klímaakci-

ótervet a hónap végén egy workshop 

keretében bemutatják a kerületben 

működő civil szervezeteknek is. Az vé-

leményeiket, javaslataikat meghallgat-

va készítik el a végleges tervet. 

Önkormányzat

Óriási a lakosság felelőssége 
Csaknem teljesen elkészült a kerület Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve (SECAP). Az Energiaklub munkatársai által készített tanul-

mányban a szakemberek olyan kisebb és nagyobb beruházást igénylő intézkedéseket, javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek betartásával 

2030-ra 40 százalékkal csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás. 

Április 24. és május 5. között Zug-

ló önkormányzata egyesíti az Új-

vidék teret, ahol a parkot a for-

galmas Szugló utca szeli ketté. 

A korábbi lakossági szavazáson 

előkelő helyen végzett ideiglenes 

autómentesítés az EU Interreg  

Danube programján belül a Chest-

nut elnevezésű, fenntartható köz-

lekedéssel foglalkozó projekt ré-

szeként valósul meg.

Zugló önkormányzata ideiglenesen 

egyesíti az Újvidék téri park két részét, 

melyet jelenleg egy forgalmas autóút 

szel ketté. Az önkormányzat azt reméli, 

hogy a forgalom csökkentése nemcsak 

biztonságosabbá teszi a környékbeli 

iskolába és óvodába járó gyermekek 

és szüleik, tanáraik számára a parkot, 

hanem a levegőminőséget is javítja.  

Ha a környéken lakók és a parkot hasz-

nálók számára pozitív lesz a másfél 

hetes, április 24. és május 5. közötti ide-

iglenes forgalmirend-változás, akkor 

akár hosszabb távon is lehet tervezni  

a terület egyesítésével.

A lezárás kísérleti jellegű, több szem-

pontból is – mondta Karácsony Gergely 

polgármester. – Már az is újszerű volt, 

ahogy a lakosságot bevontuk a lezárást 

megelőző döntési folyamatba. A kör-

nyékbeliek szavazhattak arról, hogy az 

EU Interreg Chestnut projektjén belül 

mit szeretnének, és ők döntöttek arról, 

hogy egyesítsük az Újvidék teret. Örü-

lök a döntésüknek, ami egyébként egy-

beesik az önkormányzat törekvésével 

is, ami egy biztonságos és vonzó városi 

élettér kialakításáról szól. Kísérleti jel-

legű a projekt olyan tekintetben is, hogy 

a végleges döntés előtt kipróbálunk 

valamit, azaz megnézzük, hogy egy öt-

let, hogyan működik a gyakorlatban,  

és csak a tapasztalatok után határozunk  

a továbblépésről.

A Szugló utca Újvidék téri szakasza 

átmeneti autómentesítése alatt az ön-

kormányzat arra buzdítja a környék-

belieket, hogy vegyék használatba  

a pluszterületet, ezért az egyesítés ide-

je alatti két szombaton, április 27-én,  

a Föld napján és május 4-én programo-

kat szervez a területre, és erre kéri az itt 

élőket is. Lehet szervezni sakkversenyt, 

rollerbajnokságot vagy éppen arcfestést 

is, ki mihez érez kedvet. Programötlettel  

a mizuglonk@zuglo.hu e-mail-címen 

vagy a Mi Zuglónk Facebook-oldalának 

küldött privát üzenettel lehet jelentkezni.

A folyamatosan bővülő részletes program 

a két szombatra ezen a linken érhető el:  

http://mizuglonk.hu/esemenynaptar/.        

Az oldalt összeállította: Potos Rita        

Másfél hétig autómentes lesz az Újvidék téri park



6 2019. április 18.    Zuglói LapokInterjú  

Közéleti szerepléseiért, 1956-os tevékeny-

ségéért ugyan sokszor megjutalmazták, 

de mindig vágyott egy olyan elismerésre 

is, amelyet híres színésznőről neveztek el. 

Örültem volna egy Jászai Mari-díjnak, 

kétszer fel is terjesztettek, de aztán úgy 

húztak ki a listáról, hogy még a papír is 

kiszakadt a toll alatt – viccelődött Laci 

bácsi, akinek nemcsak a humora a régi, 

de fizikailag is remekül van. Még mindig 

jógával indítja a napot, és a szürkehá-

lyogja miatt szemtornát is gyakran vé-

gez. Mint mondja, utóbbinak köszönheti, 

hogy a mai napig nincs pocakja. – Érde-

kes, hogy Gobbi Hildával egyébként 

sosem találkoztam személyesen, pedig 

többször váltottuk egymást különbö-

ző színházaknál. Nekem mégis mindig  

ő volt a nagybetűs színésznő. Imádtam 

a testbeszédét, neki még azt is elhittem, 

hogy a bütyke fáj. Hildácska bármit el 

tudott játszani.  

A színház világnapjának alkalmából 

odaítélt díjat Laci bácsi megkönnyez-

te. Egyrészt a kollégái elismerése miatt, 

másrészt azért, mert a közönség is hosz-

szú percekig állva tapsolt neki. Min-

dig is a nézők véleménye volt számára  

a legfontosabb. Ha kritikát kapott, megfo-

gadta, ha rajongtak érte, elfogadta. Ked-

venc szerepében mostanában is láthatta  

a közönség, ugyanis a Família Kft.-t  

ismét vetítették a tévében.  

– Szurdi Miklós után a pokolba is el-

mennék, annyira jó rendezőnk volt.  

A legtöbb direktor idegbeteg, de ő so-

sem kiabált velünk – emlékezett vissza 

a „vén maffiózó”. Laci bácsit a mai na-

pig számtalan szereppel keresik meg. 

Pár napja, amikor meglátogatta barátját, 

Sas Józsefet a kórházban, ő is azzal kezd-

te, hogy reméli, megtanulta a szöveget, 

amit nemrég adott neki, mert október-

ben közös fellépésük lesz...   

Forrai-Kiss Krisztina

Kitüntették a „vén maffiózót”
Baranyi Laci bácsi, Zugló díszpolgára kapta meg idén a Gobbi Hilda-emlékműdíjat. A 92 éves színész egy-

részt azért tartja ezt nagy dolognak, mert a kollégái javasolták az elismerésre, másrészt azért, mert színpa-

di munkáját még sosem jutalmazták. Pedig 64 éve szórakoztatja a közönséget: esténként még mindig felül 

a 32-es buszra, ha a József Attila Színházban éppen jelenése van.
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Törzs Jenő, a Magyar Színház művésze és 

felesége, az ugyancsak színművész Forrai 

Róza 1926-ban határozták el, hogy siófoki 

villájukat pestire cserélik. A csereingat-

lan keresése közben bukkantak az akkor 

még Erzsébetvároshoz tartozó Stefánia 

út 31. (ma Stefánia út 63/c) szám alatti 

bérvillára, amely annyira megtetszett  

a házaspárnak, hogy megvásárolták. 

A sajtó mindenről tájékoztatott 

A házat egy ismert budapesti orvos,  

dr. Báthory Dániel építtette, még a mil-

lennium előtt, de néhány év után megvált 

tőle. Az évek során a vagyontárgy több-

ször is gazdát cserélt, és át is alakították. 

A Földtani Intézettel szemben álló elő-

kertes, emeletes, kétgarázsos, többla-

kásos bérvilla 1926-ban Radoychich 

Mátyás fatermelő tulajdonában volt.  

A házhoz hatalmas, egy magyar holdas 

(4315,9 m2) parkosított telek tartozott. 

A házvásárlás élénken foglalkoztatta 

a korabeli sajtót. A lapok beszámolói 

szerint Törzs Jenő két hétig egyezke-

dett az eladóval. A művészpár 1926 no-

vemberében írta alá az adásvételi szer-

ződést, és december elején fizette ki az 

egymilliárd kilencszázezer koronás 

vételárat. Az újságok híradása szerint 

a tulajdonhoz tartozott egy kisebb vil-

la, amelynek továbbra is DˊOrsay gróf 

maradt a bérlője. 

A vásárlást követően Törzs Jenő és neje 

átépíttette a bérvillát. Székesfőváros 

magánépítési albizottsága 1927 má-

jusában tett javaslatot a tanácsnak az 

emeletráépítési engedély kiadására. 

A bérvilla

Az épület a mai formáját 1927-ben 

nyerte el. A terveket Kozma Lajos épí-

tész készítette. A statikus Réti Benő,  

a kivitelező pedig Szegő Árpád okle-

veles mérnök, építőmester volt. Az art 

déco stílusú magas tetős, magasföld-

szintes, háromemeletes ház négyzet 

alaprajzú. A tervező az utcai homlok-

zatot két oldalrizalittal tette látványo-

sabbá, amelyekre nagy méretű, hár-

mas osztású nyílászárókat helyezett. 

A rizalitok közé vaskorlátos erkélyeket 

helyeztek, amelyekre ablakokkal ha-

tárolt erkélyajtón lehet kijutni. A ma-

gasföldszint és az első emelet balkonjai 

egymástól elkülönülnek, míg a máso-

dik emeleti és a tetőtéri összefüggő.

A hátsó homlokzat közepén a lépcső-

ház ablakai, kétoldalt pedig a szobák 

ablakai helyezkednek el. A műterem 

sűrűn osztott, fémkeretes ablakot ka-

pott. Az építmény oldalhomlokzatát 

ablakok tagolják. 

A vakolt homlokzatú ház főbejárata  

a Stefánia út felőli oldalon, az építmény 

középtengelyében helyezkedik el. A két-

szárnyas, üvegablakos, kovácsoltvas rá-

csos ajtó szemöldökfája feletti ívbe zárt 

területet virágos, pávás motívummal el-

látott art déco stukkó díszíti.  

A bejárati ajtón egy ovális előcsarnokba, 

innen pedig a lépcsőházba lehetett jutni, 

ahonnan lépcső vezetett az emeletekre. 

A magasföldszint és az első emelet el-

rendezése azonos volt. Mindkét szin-

ten egy három és egy öt szoba hallos 

lakás kapott helyet. Az ötszobás lakás-

hoz tartozott még egy az utcafronton 

elhelyezett, önálló bejárattal, előtérrel 

és mosdóval rendelkező szoba is. A leg-

felső emeleten egy négyszobás és egy 

két szoba hallos műteremlakás helyez-

kedett el. A műterem és modellszoba  

a hátsó kertre nézett.  

A ház alagsorában két egyszobás lakás 

volt, a sofőr és gondnok számára, illet-

ve volt itt még iroda és raktár is.

Tulajdonosváltás 

A Stefánia úti házban a feleségével  

és három gyermekével polgári életet 

élő Törzs Jenőt ismerősei és barátai 

gyakran felkeresték. A vidám társasági 

életnek azonban hamar vége szakadt, 

mert a színművész felesége, Forrai 

Róza súlyosan megbetegedett, majd 

1931 júliusában a villában elhunyt. 

Törzs Jenő mindezek ellenére nagyon 

kedvelte a lakhelyét, a Színházi Élet-

nek 1933-ban azt nyilatkozta, hogy 

azért nem ment nyaralni, mert a Ste-

fánia úton neki van a legszebb kertje, 

ezért nem kívánkozik onnan el sehova.

1937 végén a lapok arról számoltak be, 

hogy karácsonykor különös balesetsoro-

zat történt a villában. Az egyik bérlőnél, 

Buchstabier Kornél magántisztviselőnél 

rövidzárlat következtében kigyulladt  

a karácsonyfa. A tűztől lángra kapott 

az ablak függönye, melyet leszakítva 

égési sérüléseket szenvedett a tisztvi-

selő felesége. Miközben a kiérkező tűz-

oltók oltották a tüzet, megrongálódott  

a válaszfal, és a szomszédos lakásban  

a lehulló vakolat és kődarabok megse-

besítették Taussig Miklós műépítész fe-

leségét. A sérülteket a villában lakó Rock 

Iván orvos részesítette elsősegélyben.

Törzs Jenő 1941 márciusáig birtokolta 

a Stefánia úti villát. Ekkor a zsidótör-

vények miatt egyre nehezebb helyzet-

be kerülő színművész eladta a házat 

360 ezer pengőért dr. Adonyi István-

nak és feleségének. 

Az épület kisebb sérülésekkel vészel-

te át a második világháborút. A villa 

homlokzata 1927-es átépítése óta alig 

változott, de napjainkra már felújí-

tásra szorul. Az art déco stílusjegyeit 

magán viselő épület nyeles telken áll, 

a Stefánia útról alig látható. 

Papp Dezső

Art déco bérvilla a Stefánián
Az első világháborút követően számos ismert és keresett színművész döntött úgy, hogy bérlakás helyett saját tulajdonú ingatlanba költözik. A sort 

Törzs Jenő és felesége, Forrai Róza nyitotta meg. A színész házaspár a Stefánia úton vásárolt meg egy bérvillát, amelyet aztán átépíttettek. A művész 

és családja a háznak csak egy részét lakta, a többit bérbe adták. Az art déco stílusú épület napjainkig szinte eredeti formájában maradt fenn.

Zuglói séták
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Már zajlik Magyarország legna-

gyobb és legkorszerűbb játszóte-

rének kialakítása a Városligetben, 

amely 2019 őszétől biztonságos 

környezetben integrált és korosz-

tályokra bontott játékelemekkel 

várja a gyermekeket és szüleiket. 

Annak érdekében, hogy az épít-

kezések ideje alatt se maradja-

nak játszótér nélkül a gyerekek, 

a Városliget Zrt. egy ideiglenes 

játszóteret alakít ki a Liget egy 

védett, a tömegközlekedéstől 

távolabb eső, de mégis könnyen 

megközelíthető részén. 

Az ideiglenes játszótér részben napos, 

részben árnyas, több, mint 1000 négy-

zetméteres területre, a Kertem és a Ki-

rálydomb közé, a 70-es troli Olof Pal-

me sétány megállója közelébe kerül. Ez  

a terület a korábbi játszótértől mintegy 

5 perces sétára található. Az ideiglenes 

játszótér köré kerítés épül, így jól elkü-

lönül a kutyások által használt területtől 

és a gyermekek számára is biztosítja  

a zavartalan játékot. A Városliget Zrt 

megvizsgálja és biztosítja a talaj meg-

felelő higiéniai állapotát és  a játszó ele-

mek alá esésvédelmi homokot helyez el. 

Az ideiglenes játszótér olyan területen kap 

majd helyet, ami megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, közel esik a lezárt játszótér-

hez, a közelében víz és illemhelyek is van-

nak, de az építkezések, vagy parkfejlesz-

tési munkálatok sem zavarják. A játszótér 

közvetlen közelében két illemhely találha-

tó, az egyik a 2018 őszén átadott sportpá-

lyáknál, a másik az Olof Palme sétány és 

a Dvorzak sétány kereszteződésében he-

lyezkedik el. Ivókutat az Olof Palme sétány 

és a Paál László utca találkozásánál talál  

a látogató. A kényelmes használat érde-

kében a területre padokat és hulladék-

gyűjtőket helyez el a kivitelező. 

A területre olyan játékelemek kerülnek, 

melyet a gyerekek korábban is használ-

tak a városligeti játszótéren. A régi ját-

szótérről felújítás és újraminősítés után 

átkerül a forgó bogrács, kakukk mér-

leghinta, a kerti asztalkák, a kétüléses 

hinta, mely lapülőkével és bébi ülőkével 

is használható, emellett a játszó házikót 

és a hattyú hintát is újra birtokba vehe-

tik majd a gyerekek. Egyetlen új játszóe-

lemmel, a Galaxy Multiclimber eszköz-

zel bővül a játszótér, ami mászókaként 

és csúszdaként is funkcionál majd.

Az ideiglenes játszóteret májustól 1-től 

lehet birtokba venni, amíg az új Nagy-

játszótér szeptemberre készül el. A Vá-

rosliget Zrt. az ideiglenes játszóteret  

a Nagyjátszótér átadása után visszaállítja 

eredeti állapotára füves, fás területté. 

A Ligetben zajló építkezések ideje alatt 

a gyalogos és kerékpáros közlekedés 

továbbra is zavartalan marad, de kérjük, 

hogy a balesetek elkerülése érdekében 

fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Május elsején nyit az ideiglenes játszótér a Ligetben
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Az akkori igazgatónő Valent Györgyné, 

a program kidolgozója Kittl Amál peda-

gógus volt. A programnak köszönhetően 

a harminc év alatt 43 osztályban közel 

ezer tanuló tanulta a német nyelvet heti 

10-11 órában, aminek köszönhetően 

sokan közülük már nyolcadik végére 

nyelvvizsgázni tudtak. Az Ungvár utcai 

iskola emellett több nemzetközi projekt-

be is bekapcsolódott, ma már három né-

met iskolával is szoros kapcsolatban áll, 

aminek köszönhetően évente 40–60 ta-

nuló vesz részt a diákcsereprogramban. 

A zuglói iskola 15 éve ad helyet az orszá-

gos német nyelvű vers- és prózamondó-

versenynek, illetve mára hagyománnyá 

váltak a német nyelvű táborok, valamint 

a nyelvi hétvégék itthon és Ausztriában.

– „Nyelvében él a nemzet”, a többnyel-

vű kultúrában pedig az európai polgár 

– mondta Karácsony Gergely polgármes-

ter a két tanítási nyelvű képzés harmin-

cadik évfordulóján rendezett zuglói ün-

nepségen. – Amikor ez a képzés létrejött, 

Magyarország amellett is döntött, hogy 

Európához kíván csatlakozni. Harminc 

éve még bátor, progresszív cselekedet 

volt a két nyelven történő oktatás, ami 

mára tradícióvá vált. S bár az iskolák 

fenntartása kikerült az önkormányzatok 

kezéből, Zugló továbbra is nagyon büsz-

ke arra, ami ebben az iskolában zajlott, 

és zajlik ma is.

Az április 3-i ünnepségen a szervezők 

köszöntötték többek között a harminc 

évvel ezelőtti, első, két tannyelven ta-

nuló osztály osztályfőnökét, a megjelent 

egykori diákokat, azokat a pedagóguso-

kat, akik közül néhányan végigkísérték 

az elmúlt harminc évet, illetve azokat 

a mai tanulókat, akik a jubileum alkal-

mából meghirdetett pályázaton részt 

vettek, és eredményesen szerepeltek.

Az április 3-i zuglói rendezvényen a Kö-

zép-Pesti Tankerület, a Kéttannyelvű Is-

kolákért Egyesület is elismerését fejezte 

ki az „úttörő” iskolának. Az ünnepséget 

követően a program bemutatóórák-

kal, illetve a hazai magyar–német  

két tanítási nyelvű isko-

lák képviselőinek szak-

mai továbbképzésével 

folytatódott.

Harminc évvel ezelőtt vezették be az első két tannyelvű oktatási programot, melynek általános iskolák 

körében való elterjedésében nagy szerepet játszottak a zuglói intézmények. Az ország általános iskolái 

közül ugyanis elsőként – egy miskolci és egy kazincbarcikai intézménnyel közösen – a Zuglói Hajós Alfréd 

Általános Iskolában kezdték el két nyelven – magyarul és németül – oktatni a diákokat. (Nem sokkal később 

pedig a Városligetiben a magyar–angol kétnyelvű képzést indították el.)

Jubilált a kétnyelvű oktatás

Varga Mártonnak, az iskolaala-

pító kertészmérnöknek volt egy 

álma: szeretett volna országos 

kertészeti múzeumot létrehozni 

Zuglóban. Abban a kerületben, 

ahol az ország első japán kertjét 

létrehozta, és amelyben az általa 

alapított és irányított kertészeti 

iskola is működött. 

Ez a terve azonban a háború kirobbanása 

miatt nem valósulhatott meg, de az álom 

időtállónak bizonyult, és 2016-ban meg-

nyílhatott az iskolamúzeum.

– Itt nemcsak névadónknak, hanem az 

iskola történetének, illetve a kertészeti 

és földmérési szakma fejlődésének is em-

léket állítottunk – mondta a múzeumot 

vezető pedagógus. Fónod Attila kutató-

munkájának köszönhetően a sok össze-

gyűjtött kiállítási anyag mára kinőtte  

a termet, ezért a múzeum idén áprilisban 

egy új helyiséggel bővült. A kétteremnyi 

kiállítási anyag hétfőnként 9.00 és 16.00 

óra között tekinthető meg, valamint  

a Múzeumok Éjszakáján és az iskolai 

rendezvények idején is látogatható.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Iskolamúzeum Kincskeresők

Földünk kincsei címen szervezett csalá-

di napot a Zuglói Mókavár Óvoda közössége.  

A résztvevők ásványkiállítással, egy muzeoló-

gus által bemutatott „vulkánkitöréssel”, vízzel 

kapcsolatos játékokkal, ételkóstolással, méz-

bemutatóval és számos érdekes programmal 

találkozhattak. Az eseményen Pécsi Diána 

képviselő a klímaváltozás fontosságára figyel-

meztette a hallgatóságot. A Zuglói Mókavár 

Óvoda idén harmadszor érdemelte ki a Zöld 

Óvoda címet. Amennyiben még egyszer meg-

kapja ezt az elismerést, akkor már az Örökös 

Zöld Óvoda címre is jogosult lesz.
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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 kiadmányo-

zandó iratok, döntések tervezetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtaga-

dása, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és 
kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének 
elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések terve-
zetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészí-
tése.

• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozat-
tételre való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szük-

séges iratok tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezek-

ről az előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, 

tájékoztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

a végrehajtás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének 
elkészítése.

• Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása.
• Nyilvántartások, statisztika vezetése.

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő 

területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szin-
tű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzett-

ség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr 

vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mes-
terfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerke-
zettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben 

szerzett építész szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.

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

folytatása.

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

• Gyakorlott számítógépes ismeretek.
• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.

• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.
• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatteremtő 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 kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• 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 megpályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoz-
tató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez 
szükséges 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.

KÖVETÉSKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos követeléskeze-

lési feladatok.
• Fizetési és egyéb felszólítások, valamint a lakásbérleti szerződések 

felmondásának előkészítése.
• Díjtartozással és lakáskiürítéssel kapcsolatos jogi eljárások előké-

szítése, az ügyvédi irodával történő kapcsolattartás.
Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, 

gazdaságtudományi szakképzettség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása. 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Követeléskezelési területen szerzett szakmai tapasztalat. • Pénzügyi vagy jogi ismeretek és gyakorlat. • Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.
Elvárt kompetenciák: 
• Magas szintű szakmai ismeretek.
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.

• Ügyfélcentrikus hozzáállás. 
• Döntésképesség és önállóság. 

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

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szó-

ló 2011. évi CXCIX. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendelete, 
valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései határozzák meg.

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

• A próbaidőt követően egyéni teljesítménye alapján lehetőség van az 
illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén fel-

ül további juttatások elérésére.
• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
• Korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító előfizetést kap a 

kollégánk.
• Leendő kollégánk egész évben ingyenes belépővel látogathatja a csa-

ládjával az állatkertet.
• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes 

uszodahasználati lehetőséget biztosítunk.
• A munkavégzés kényelméhez kávé, tisztított víz korlátlanul rendelke-

zésre áll.
• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
• A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok 

alapján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a 

magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyúj-

tunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, 
és az önképzésre.

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

séges adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

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

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

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

szükséges 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: ,,közterület-hasznosítási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Anita csoportvezető nyújt a +36 1 872 9251-es telefonszámon.

 VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Előkészíti és figyelemmel kíséri a kerület szabályozási terveinek folya-

matait.
• Nyilvántartja a településrendezéssel kapcsolatos megállapodásokat 

és tervezési szerződéseket.
• Közreműködik a területek tulajdonosai igényeinek egyeztetésében, 

közreműködik az államigazgatási szervek, a lakosság és a társadalmi 

szervezetek tájékoztatásában.
• Közreműködik a szabályzat megfogalmazásában, a szabályozási ter-

vek szöveges és tervi munkarészeinek véleményezésében.

• Részt vesz az egyeztetési eljárásban.
• Felvilágosítást nyújt a főépítészi hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett okleveles építészmérnök szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.

• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Közigazgatási szakvizsga. • Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
• Önállóság. • Pontosság, precizitás. • Megbízhatóság. • Határozottság magabiztosság. 
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 kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• 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 megpályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok 

másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoz-
tató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 12.
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: ,,városrendezési ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Ferenc főépítész nyújt a +36 1 872 9339-es telefonszámon.

Közlemények

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 zenével, Szántó Fruzsina és Paulovics 

Melinda, a Rocksuli két tanulójának 

játékával kezdődő irodalmi pikniken  

a Korong utcai ház egyik lakója, Kovács 

Kriszta beszélt az épületről, s érdekes-

ségeket is megosztott a résztvevőkkel.  

Elmondta, hogy a szomszéd házban lakó 

ismerősének a nagybátyja rendszere-

sen sakkozott József Attilával, de a költő 

legjobb barátja, Fejtő Ferenc egyik tör-

ténetét is elmesélte, amely szerint gyak-

ran mentek énekelve a japán kávéház-

ba. Az évek alatt nótaszerző, detektív, 

tanár, napszámos is élt a házban, csak-

úgy, mint Arany Dániel matematikus.

Szabó Rebeka köszöntőjében arra hívta 

fel a jelenlévők figyelmét, hogy mindig, 

minden élethelyzetben érdemes verse-

ket olvasni. Véleménye szerint nemcsak 

a régi klasszikusok, hanem a kortárs al-

kotók művei is elképesztően jók. 

A már hagyománnyá vált programon – 

mint minden évben – megkoszorúzták 

József Attila emléktábláját. Szabó Rebe-

ka alpolgármester, Garay Klára, a Zug-

lói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 

ügyvezetője és Turczi István, a rendez-

vény házigazdája helyezte el az emléke-

zés virágait, Arany Dániel előtt pedig az 

emléktáblájához helyezett kavicsokkal 

tisztelegtek. 

A színes színpadi programok mellett de-

dikálás, író-olvasó találkozó, civil szer-

vezetek, kézműves-foglalkozás, arcfes-

tés, helytörténeti foglalkoztató is várta 

az érdeklődőket, a Nyitott könyvespolc-

nál pedig bárki olvashatott, kötetet cse-

rélhetett. A Zuglói Egészségfejlesztési 

Iroda pavilonjánál szű-

résekkel, tanácsadással, 

játékkal, apró ajándék-

kal készültek. 

Élményszerű irodalom a Korong utcában 

Idén sem szakadt meg a Széchenyi 

István Általános Iskola Költészet-

nap című versenye, amelynek fő 

témája a titok volt. A gyerekek eb-

ben a témakörben mérték össze 

rajz-, valamint vers- és prózamon-

dótudásukat. 

A költészet napja alkalmából megren-

dezett versenyen idén Weöres Sándor 

halálának 30. évfordulójáról is megem-

lékeztek a szervezők és a különböző is-

kolákból érkező résztvevők. A program 

előtt – mint minden évben – az egykori 

diákok megkoszorúzták Bene Géza em-

léktábláját, és a hajdani iskolai évek-

ről meséltek a tanulóknak. – Ahogy az 

elmúlt csaknem 25 évben, úgy idén 

is már februárban kiírtuk a verseny-

hez kapcsolódó rajzpályázatot, majd 

ugyanabban a témában szervezzük 

meg a vers- és prózamondó versenyt, 

a rajzokat egykori diákjaink zsűrizték 

– mondta Rapatyi-Zöld Mária igazgató. 

A programon részt vett mások mellett 

Szabó Rebeka alpolgármester is, aki 

köszöntőjében elmondta, a rendezvény 

az egyik kedvence, nagyon fontos szá-

mára, hogy minden évben ott legyen.  

– Jó érzés végignézni a fantáziadús raj-

zokat. Gyerekként érdekes szembesülni 

azzal, hogyan lehet versekkel gondo-

latot, érzéseket kifejezni, felnőttként 

pedig egyfajta mankóként is szolgálhat-

nak – fogalmazott az alpolgármester, 

hozzátéve, a művészetek összekapcso-

lásával megrendezett versenynek kö-

zösségformáló szerepe is van.              

 Az oldalt összeállította: Potos Rita

Titkos Költészetnap

Író-olvasó találkozó, dedikálás, olvasás, különböző civil szervezetek, színpadi produkciók várták az V. Zuglói 

VersPiknik résztvevőit április 13-án. A József Attila egykori lakóhelye, a Korong utca 6. szám előtt megrende-

zett program egyik célja, hogy könnyedebbé, élményszerűvé tegyék az irodalmat. 

Teakoncert a 
Filharmóniától

Zongoraművekkel kezdődött, majd operett-

dallamokkal folytatódott az április 6-i Teakon-

cert. A Zuglói Filharmónia hagyománnyá vált, 

nyugdíjasoknak szóló programján az állandó 

műsorvezető, Zelinka Tamás ezúttal is érde-

kes információkat osztott meg a művekről,  

a zeneszerzőkről, az előadókról, sőt a darabok-

kal kapcsolatos kérdésekre helyesen válaszoló-

kat egy-egy DVD-vel ajándékozta meg.

A szezonzáró Teakoncertet május 25-én tart-

ják, amelyre – csakúgy, mint minden alkalommal 

– 10 forintért vehetnek jegyet 

a nyugdíjasok – mondta Zá-

borszky Kálmán, a Zuglói Fil-

harmónia művészeti vezetője.

Kultúra
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A hónap első hetében összesen 189 zug-

lói csontsűrűségét mérték meg a ZEFI 

munkatársai a szűrővizsgálatokon.  

A megjelentekből 57 embert kellett reu-

matológushoz küldeni. – Ez a vizsgálat 

főként idősebbeknek ajánlott, nőknél 55, 

férfiaknál 65 éves kor fölött javasolt – 

monda Szécsi Emese, a ZEFI vezetője, 

hozzátéve, akadt ugyanakkor olyan, 

harmincas éveiben járó páciensük, aki-

nél diagnosztizálták a betegséget. 

A Cserepesházban megtartott záróese-

ményen dr. Pávich Anna, a ZESZ reuma-

tológusa és Koczur Anna gyógytornász 

tartott előadást. A szakorvos hangsú-

lyozta, a jó csont szilárd és rugalmas. 

Rámutatott, hogy a csontok 30 éves 

korig fejlődnek, ezt követően a csont-

ritkulás kialakulásának okairól beszélt. 

Mint mondta, ebben szerepet játszik  

a genetika, a fiatalkori behatások,  

a hormonok, más betegségek, gyógysze-

res kezelések. Ha pedig már kialakult  

a betegség, akkor kalciumpótlással, 

D-vitamin-bevitellel, gyógyszerekkel 

kezelhető, emellett meghatározó szere-

pe van a gyógytornának.

A gyógytornász kiemelte, hogy a csont-

ritkulás fiatalkorban előzhető meg.  

Elengedhetetlen a rendszeres mozgás, 

a kalciumban gazdag táplálkozás, kerü-

lendő a túlzott kávé- és alkoholfogyasz-

tás, a dohányzás. A mandula, a dió,  

a brokkoli, a sóska, a káposzta, a cékla 

és a retek fogyasztása ugyanakkor ki-

fejezetten ajánlott. Ha pedig már diag-

nosztizálták a betegséget, minden eset-

ben szükséges az egyén és a csontok 

állapotától függő gyógytorna.

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Rendszeres mozgással a csontritkulás ellen
Előadásokkal zárult a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) egy hé-

ten át tartó ingyenes csontsűrűségmérési programja. Április 5-én reu-

matológus és gyógytornász is beszélt a betegségről, a megelőzésről.

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

Szövetségben  
a kórházak

Összehangolja fejlesztéseit a Bethesda Gyer-

mekkórház és a Magyar Honvédség Egész-

ségügyi Központja. Április 4-én írták alá az 

együttműködési megállapodást, amelynek 

értelmében a két intézmény a sürgősségi ellá-

tás területén, az égési, plasztikai, baleseti és 

szájsebészeti ellátások tekintetében, az anesz-

teziológiai és intenzív terápiás tevékenységek 

esetén, a szülészet és nőgyógyászati és társuló 

újszülöttellátásban, továbbá a radiológiai és la-

boratóriumi diagnosztikában jelölt ki összehan-

golt működést és közös fejlesztési irányokat. 
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– A kitűzött céljaink a következők vol-

tak: csökkenteni szerettük volna a ki-

emelt bűncselekmények számát, ilyen 

kiemelt bűncselekmények többek 

között a rablások, a lopások, a gép-

kocsilopások és -feltörések, valamint  

a betörések. Számokkal nem szeret-

nék dobálózni, de hogy érzékeltessem 

a tendenciát, tíz év alatt sikerült eze-

ket a bűncselekményeket a harmadára 

csökkenteni a kerületben. De nemcsak 

a kiemelt esetekben, hanem a lakos-

ságot irritáló, közterületen elkövetett 

bűncselekményi kategóriákban is ja-

vulás tapasztalható.

A bűncselekmények számának csök-

kenésével együtt látványosan javultak 

a nyomozáseredményességi mutatók. 

Többek között a kábítószer-bűnözés 

visszaszorítása terén is jó eredmé-

nyeket könyvelhettek el. Több terjesz-

tői hálózatot sikerült felszámolniuk,  

és megállították az úgynevezett „varázs-

dohányhullámot”. A kapitány szerint 

folytatni kell ezt a tendenciát, és a kí-

nálatot minél előbb meg kell szüntetni  

a kerületben.

– Zuglóban mindig kiemelt problémát 

jelentett a közlekedésbiztonság javítá-

sa. Nos, jó hír, hogy ezen a területen is 

sikerült előrébb lépnünk. A sérüléses 

balesetek ugyanis kisebb mértékben, 

a halálos kimenetelű balesetek pedig 

pontosan a felére csökkentek. A továb-

bi javulás érdekében az idei esztendő-

ben is több közbiztonsági akciót terve-

zünk, melyek egyik legfőbb célja lesz 

az ittas vezetők kiszűrése.

A rendőrség munkáját a tavalyi eszten-

dőben is segítették a zuglói polgárőrök-

kel közösen végrehajtott szolgálatok. 

Ily módon sikerült növelniük a közte-

rületi jelenlétet, ami pedig az állampol-

gárok biztonságérzetét is javította.

– Hogy mik az idei terveink? Elsőd-

legesen az, hogy tovább csökkentsük  

a bűncselekmények számát. Szeretnénk  

a partnerintézményekkel is szorosabb-

ra fűzni a kapcsolatainkat, ezért java-

solni fogjuk a balesetmegelőzési bizott-

ság üléseinek sűrűbbé tételét. Emellett 

továbbra is támogatjuk az önkormány-

zatot a térfigyelőhálózat minőségi  

és mennyiségi fejlesztésében. Úgy vél-

jük ugyanis, hogy a közbiztonság javu-

lásának továbbra is a kamerarendszer 

az egyik fontos eszköze.      

Riersch Tamás

Közbiztonságból jeles
A zuglói önkormányzat, mint minden esztendőben, idén is értékeli a ke-

rületi rendőrkapitányság munkáját. Erről, illetve a kitűzött célokról és 

az elért eredményekről is beszélt lapunknak Váradi Attila rendőr alezre-

des, zuglói rendőrkapitány.
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvé-
gén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: szerviz@
szerviz.info 

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

Fiatal diplomás házaspár eltartási vagy életjá-
radéki szerződést kötne idős Hölggyel vagy Úr-
ral. T.: 06-30-965-04-95

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak 
kezelése. Házhoz megyek! 19 éves szakmai gya-
korlattal. Tel: 06-70-678-3207

!06-20-542-9272! Készpénzfizetéssel megvá-
sárolnám gépkocsiját, típustól, állapottól függet-
lenül, adásvételi szerződéssel. Hívjon bizalom-
mal! Az ország bármely területén!

KERESEK Mázolást szerető, precízen, szépen 
dolgozó, nyugdíjas festőt. Régi ajtók felújításá-
hoz, Zuglóban végzendő munkára. Tel: 06-70-
608-4884

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő 
lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat 
keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a 
hr@statek.hu e-mail címen lehet.

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért érték-
becsléssel bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, 
órákat, csillárt, könyveket, bizsukat, csipkét, írógé-
pet, varrógépet, szőrmebundát, teljes hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06-20-597-8280

HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS a THÖ-
KÖLY ÚT 100/B-ben vásárol festményeket, an-
tik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, 
Herendi, Zsolnay, Meisseni, stb., porcelánokat, 
Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, 
bronz és ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 forin-
tig/grammig, háború előtti katonai kitüntetése-
ket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatéko-
kat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől 
akár 300 ezer forintig. Tört arany 7 ezer forint-
tól, fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és 
kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  
Tel: 06-20-358-8217.

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.                                                                                                                                         
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-
6430, 06-1-780-3732, festesma.iwk.hu

RUDAS PÁL ÉS RUDAS VIKTOR – Csapte-
lepek, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, 
mosdók, mosogatók cseréje és javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése. BOJLER VÍZKŐTE-
LENÍTÉS, anyaggal – garanciával! Tel: 06-1/220-
41-72, 06-30/313-75-14

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

Nyugdíjas KERTÉSZ Zuglóban és környékén 
családi ház díszkertjének folyamatos, szakszerű 
fenntartási munkálatait elvállalja. Tel: 384-6315

Life coach! Ha szeretné gyorsan és érdemben 
növelni sikerességét a változások, konfliktusok-, 
krízisek-, elakadások kezelésében, meglévő le-
hetőségeinek jobb kihasználásában, mindehhez 
hatékony segítséget tudunk nyújtani. Próbálja ki 
díjmentesen az első ülést! 06-20/565-0084

Nyaralás a BALATON ART Vendég-
ház és Apartmanban. Válassza ki szo-
báját www.facebook.com/gobalaton.eu  
Tel: 30/274-2623 E-mail : info@madeira-travel.hu

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

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

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

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

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

Számítógép

Jármű

Állás

Egyéb

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

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

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

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

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsané-
rok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szige-
telése. Tel: 06-20-381-6703,  251-9483

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

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉ-
SZÍTÉS! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, készítése, egyéb lakatosmun-
kák. Tel: 06-30-299-12-11

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

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépí-
tés, reális áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-
1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK készítése, 
javítása. Kisebb ácsmunkák. Kis munkák is. Tel.: 
291-0081 (19.00h-tól), 06-30-401-74-62

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTE-
LENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csé-
szék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

Vízszerelés, csapok, szifonok, WC-csészék, 
WC-tartályok, kádak stb. cseréje. Szerelvé-
nyezés, új vezetékek kiépítése, régiek cseréje, 
számlaképesen. Tel: 0620-412-0524

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, 

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel,  
csapok javítása, cseréje, 

csőrepedés, duguláselhárítás azon-
nal.  

Minden ami javítás,szerelés, csere!  
45 éves tapasztalattal, garanciával.  

Kis munkákat is elvállalok!
 Ingyenes kiszállás! 

Zuglói víz-és lefolyószervíz.  
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Könyv

Redőny, reluxa

Egészség, életmód

Régiség

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA  
FELÚJÍTÁSI, KORSZERŰSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA MELLETT

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata polgármestere a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének 
szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 19. § b) pontjában meghatározott jogcím alapján pályázatot ír ki üres 
önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására szociális alapon, felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett, a jelen pályázati kiírásban meghatározott 
lakásokra és feltételek alapján.

Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2-4.

Telefonszám: 06-1/872-9197

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15. (Szerda) 12:00

A pályázatok benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon), személyesen vagy meghatalmazott útján a Polgármes-
teri Hivatal Lakáshasznosítási Csoportjának ügyfélszolgálatán, vagy postai úton lehet (postacím: 1590 Budapest, Pf.: 180). A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális 
lakáspályázat”.

A PÁLYÁZATRA MEGHIRDETETT LAKÁSOK

CÍM
(BUDAPEST XIV.) SZOBASZÁM ALAPTERÜLET 

(M2) KOMFORT
TÁRSASHÁZ 

/ 100% ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDON

A HELYREÁLLÍTÁS BECSÜLT 
KÖLTSÉGE ÉS AZ IGAZO-

LANDÓ 
FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉG 

ÖSSZEGE

A HELYREÁLLÍTÁS 
KÖLTSÉGÉBŐL  

A BÉRLETI DÍJBA 
BESZÁMÍTHATÓ

Várna utca 9., 1. em., 19. ajtó 1 32,94 komfortos 100% önkormányzati tulajdon

A helyreállítás becsült költsége: 
1 664 224 Ft

ebből a pályázat benyújtásakor 
igazolandó: 249 634 Ft

416 056 Ft

Várna utca 9., 3. em., 54. ajtó 1 27,28 komfortos 100% önkormányzati tulajdon

A helyreállítás becsült költsége:  
903 936 Ft

ebből a pályázat benyújtásakor 
igazolandó: 135 590 Ft

225 984 Ft

Az egyes lakásokra vonatkozó felújítási munkálatokat tételesen a pályázati kiírás melléklete tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázó csak egy lakásra vonatkozóan lehet pályázati nyertes!

A lakások megtekintésére az alábbi időpontokban van lehetőség: 
2019. április 25.: 9:30 – 10:00 – Várna utca 9. 1. em. 19. 
          10:00 – 10:30 – Várna utca 9. 3. em. 54.
2019. május 09.: 9:30 – 10:00 – Várna utca 9. 1. em. 19. 
          10:00 – 10:30 – Várna utca 9. 3. em. 54.

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény  teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. székházának hirdetőtábláján (Bu-
dapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), valamint az Önkormányzat ideiglenes ügyfélszolgálatán (Budapest 
XIV. kerület, Bácskai utca 53. ). Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os telefonszámon kérhető.

A szervezők április 9-én, a IV. Varga 

Zoltán Emléktorna előtti ünnepségen 

nemcsak a torna névadójára, hanem  

annak ötletgazdájára is emlékeztek.  

A hangsúly persze a Ferencváros egyko-

ri legendáján volt, akiről Horváth Zsolt 

zuglói alpolgármester és Orosz Pál, az 

FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója is 

megemlékezett.

– Varga Zoltán egy nagyszerű labdarú-

gó volt, akiről Zuglónak is kötelessége 

megemlékezni – mondta Horváth Zsolt. 

– Sajnálatos, hogy a halál éppen itt érte 

őt utol, ám ez legalább egy szép hagyo-

mányt indított útjára, amely hagyo-

mányt a jövőben is ápolnunk kell.

Orosz Pál pedig egy Varga Zoltán ne-

vével és számával – a 8-assal – ellátott 

Fradi-mezt ajánlott fel a torna gólki-

rályának. 

A részt vevő szervezetek és csapatok 

ezt követően megkoszorúzták a Kövér 

Lajos utcai létesítmény kapujában ta-

lálható emléktáblát, majd azon a pá-

lyán, melyen Varga Zoltánt 2010. április 

9-én játék közben utolérte a halál, már 

negyedik alkalommal egy U13-as tornát 

rendeztek. Az idei eseményen a Fradi, 

az MTK, a Budapest Honvéd és a BV-

SC-Zugló fiatal labdarúgói vettek részt.  

A nyitómérkőzés kezdőrúgását Varga 

Zoltán egykori játékos-

társa, Horváth László 

(Api) végezte el.

Riersch Tamás

Az emlékezésből mára hagyomány lett
Zugló immár negyedik éve egy utánpótlás-labdarúgótornával emlékezik a Kövér Lajos utcai sporttelepen 

2010-ben elhunyt focilegendára, Varga Zoltánra. A torna ötletgazdája a nemrég szintén elhunyt Rátonyi Gábor 

volt, aki 2013-ban a pálya Varga Zoltánról való elnevezését is kezdeményezte.
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HIRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSÁT.

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

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

Magyarországi lakcímmel rendelkező, központi névjegyzéken szereplő választópolgár folyamatosan 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


