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„Ember, ne add fel, soha nem késő 
megújulni, megváltozni!” – ezt  
a mondatot választotta Bárány Béla 
atya az idei húsvét jelmondatának. 
A kereszténység legnagyobb ünne-
péről szentmisék, illetve feltámadá-
si körmenet során emlékeztek meg, 
de egyedi zuglói szokásként fáklyás 
keresztutat is szerveztek.        11. oldal

Lapok

Húsvét
Kimagasló nevelési program sze-
rint dolgoznak a kerületi bölcső-
dék, az önkormányzat büszke  
a bölcsődei dolgozókra, elégedett 
a kisgyermekek ellátásával és ne-
velésével, a lehetőségekhez mér-
ten pedig támogatják az intézmé-
nyeket – hangzott el április 18-án, 
a bölcsődék napján.       2. oldal

Bölcsődék napja

A közalkalmazotti jogviszonyban álló 

gyakornok pedagógusok számára a kép-

viselők májustól decemberig havi bruttó  

25 ezer forint keresetkiegészítést szavaz-

tak meg. A kötelező legkisebb munkabér-

re vagy garantált bérminimumra jogosult,  

az oktató-nevelő munkát közvetlenül se-

gítők illetményét, illetve alapbérét pedig 

ugyanerre az időszakra a 110 százaléká-

ra emelték. Elindul az időskorúak életjá-

radék-programja, döntés született Zugló 

környezetvédelmi programjáról, illetve 

a szociális bérház építéséhez szükséges 

szerződések megkötéséről.   
                                      5. oldal

Szociális döntések

Az elmúlt hetekben többször is a mé-

dia érdeklődésének középpontjába 

került a zuglói parkolási rendszer, 

amelynek gazdaságosságáról politikai 

felhangoktól sem mentes vita bonta-

kozott ki. Az ügyben a képviselő-testü-

let április 29-én tartotta meg második 

rendkívüli ülését, miután az előzőleg, 

április 18-án tartott tanácskozáson még  

a napirendet sem tudták elfogadni.  

A képviselők végül a második rendkí-

vüli ülésen elutasították a Fidesz előter-

jesztését, amely a helyi parkolási rend-

szert vizsgálóbizottsággal világíttatta 

volna át, és elhalasztotta volna a parko-

lásra vonatkozó további határozatokat. 

A testület elnapolta a döntést a polgár-

mester javaslatáról is, hogy a parkolás 

ellenőrzését a ZKNP végezze. A tes-

tület ugyanakkor újabb parkolóórák 

beszerzéséről is tárgyalt. Határozat 

azonban nem született, mert a képvi-

selők ebben a kérdésben is későbbre 

tolták a döntéshozatalt.        3. oldal

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

Tizenhárom zuglói óvoda rész-

vételével első alkalommal ren-

dezték meg a Zuglói Zöld Óvodák 

Találkozóját. A jelenlévők meg-

osztották egymással tapaszta-

lataikat, drámajátékot néztek,  

és interaktív előadásokon is részt 

vettek a Hétszínvirág Óvodában. 

A programot Görög Anikó, az intézmény 

vezetője kezdeményezte, az ő mester-

programjának része a kerületi zöldóvo-

dák találkozója, amelyet hagyományte-

remtő szándékkal rendeztek meg április 

17-én. – Ma már minden óvodának fon-

tos a környezeti nevelés, az egészséges 

életmód, de minden intézménynek meg-

van az az irányvonala, amit hangsúlyo-

sabban képvisel. A zöldóvodák kiemelten 

foglalkoznak ezzel a területtel – mondta 

Görög Anikó. Szerinte az is fontos, hogy  

a gyerekeken keresztül a családokra is hat-

nak, hiszen a kicsik otthon megosztják az 

óvodában szerezett tudást, tapasztalatot. 

A találkozón Szabó Rebeka alpolgármes-

ter is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy  

a klímaváltozás a mostani óvodások 

életét már jelentősen befolyásolni fogja, 

ezért fontos az a tudatosság, amit az óvo-

dában beléjük nevelnek, 

és amivel a  gyerekek  

a szülőknek is jó példát 

mutatnak.                  (pr)

A családokra is hatnak a zöldóvodák

A Szent István Király Zeneházban Kará-

csony Gergely polgármester azt mondta, 

hogy sok még a tennivaló, és a helyzet 

messze elmarad a joggal elvárhatótól, 

de lehetőségeikhez mérten támogatják 

a bölcsődéket. – Büszkék lehetünk arra, 

hogy 30 év után új bölcsőde épült, a Ti-

pegő Kert és a Mályva pedig megújult. 

A szociális bérpótlékkal és a cafeteria-

szabályzat adta lehetőségekkel is pró-

báltunk javítani a béreken. Elégedettek 

vagyunk a kisgyermekek ellátásával, 

tudjuk, hogy jó kezekben és jó helyen 

vannak a kicsik – fogalmazott. 

Hevér László György önkormányzati 

képviselő kifejtette: tudja, hogy jó ke-

zekben vannak a zuglói gyerekek, mert 

a bölcsődei dolgozók embert próbáló, 

felelősségteljes munkát végeznek. 

Zuglóban 12 bölcsődei telephely műkö-

dik, mindegyiknek saját nevelési prog-

ramja van, a munkát gyermekpszicholó-

gus, bölcsődeorvos és gyógypedagógus is 

segíti. – A legfontosabb feladatunk, hogy 

a gyerekek biztonságban és jól érezzék 

magukat, egyéni bánásmódban részesül-

jenek – magyarázta Kissné Kalló Györgyi, 

a Zuglói Egyesített Bölcsődék vezetője. 

Mint minden évben, idén 

is elismeréssel díjazták 

a bölcsődei dolgozók 

munkáját.      Potos Rita

Jó kezekben a bölcsődések
Kimagasló nevelési program szerint dolgoznak a kerületi bölcsődék,  

az önkormányzat büszke a bölcsődei dolgozókra, elégedett a kisgyer-

mekek ellátásával és nevelésével, a lehetőségekhez mérten pedig támo-

gatják az intézményeket – hangzott el április 18-án, a bölcsődék napján. 

Természetismereti 
kiállítás a Liptákban

Ligeti szezonnyitó

Az Erdőzúgás című kiállítás a magyarországi 

erdőkben élő meghatározó növény- és vadfajo-

kat mutatja be, és külön tablósorozat foglalkozik 

az 1996-ban indult Év fája verseny győztes növé-

nyeivel. Az érdeklődők a Lipták-villa nagytermé-

ben az Év fája tablósorozat mellett a női vadász-

ruha-kollekciót tekinthetik meg. A Zala György 

Teremben az idehaza meghatározó vadfajokkal 

és a vadászathoz használt tárgyakkal lehet 

megismerkedni, a Laky Adolf Teremben pedig  

a gyerekeket várja interaktív kiállítás, melynek az  

a célja, hogy az ifjúság játékos formában ismerje 

meg az erdőt, illetve annak növény- és állatvilá-

gát. A kiállítás május 27-ig látogatható.       PaD

Irodalmi sétával kezdődött az idei ligeti szezon 

április 26-án. A hagyományoknak megfelelően 

a résztvevők rövid megemlékezést tartottak 

a Bethesda utcai Bartl-háznál, valamint a Fuit 

sírnál. Az önkormányzat nevében itt Hajdu Fló-

rián alpolgármester helyezte el az emlékezés 

virágait. A síremléket Tóth Csaba országgyűlé-

si képviselő is megkoszorúzta. A Bartl-háznál 

koszorút helyezett el a Herminamező Polgári 

Köre részéről Búza Péter, Ferdinandy Katalin, 

valamint Várnai László önkormányzati képvi-

selő. Az ünnepség résztvevői ezt követően egy 

irodalmi sétára indultak, és Az olvasó lányok 

szobrát, Tompa Mihály emlékoszlopát, Tolsztoj, 

Pósa Lajos, Benedek Elek és Füst Milán szobrát 

is megtekintették. A séta egy-egy helyszínén 

Csákváriné Kovács Erzsébet nyugalmazott zug-

lói óvodavezető szavalt.                   (riersch)

Gyerekek kezei óvják a Földet

Szív alakú Földet ölelő kezekkel fejezték ki a gyerekek, mennyire fontos számukra 
a bolygó. Ám nem csak kézműveskedtek a Zuglói Ifjúsági Centrumban megtartott 
programon, április 23-án délelőtt. A Föld napja alkalmából beszélgettek a kör-
nyezetvédelemről, az embereket körülvevő világról. – Igyekszünk személyesebbé 
tenni a természet védelmét. Rávilágítunk a természeti értékekre, a tájakra, a kép-
ződményekre, az élőlényekre, amelyek gazdagítják az életünket, de szóba kerül 
az újrahasznosítás is – mondta Szandavári Emese művészetpedagógus. A kicsik 
fantáziájukat szabadon engedve festették a földrészeket, vizeket, és a számukra 
fontos dolgokat is ábrázolták alkotásaikon.                      Potos



3Zuglói Lapok    2019. május 2.    Fókusz

A képviselő-testület elutasította a Fidesz- 

frakció előterjesztését, amely a zuglói 

parkolási rendszert vizsgáló háromfős 

munkacsoport létrehozását, valamit  

a bizottsági jelentés elkészültéig a par-

kolási döntések elhalasztását indítvá-

nyozta. Elfogadták viszont a képviselők 

a fideszes javaslat azon pontját, amely 

azt kezdeményezte, hogy a jegyző vizs-

gálja meg a parkolási szerződés felmon-

dásának jogi lehetőségét.

A zuglói Fidesz-frakció azért kezdemé-

nyezte a rendkívüli testületi ülés ösz-

szehívását, mert álláspontjuk szerint  

a parkolási rendszer kiépítési és üze-

meltetési költsége 2017–18-ban 739 mil-

lió forinttal haladta meg a parkolásból 

származó bevételt. A kerület 2019. évi 

költségvetésében pedig 301,5 millió fo-

rintos veszteséggel szerepel a parkolás. 

A vita során Barta János képviselő 

(LMP) kijelentette, nem látja értelmét 

egy vizsgálóbizottság felállításának, azt 

viszont támogatja, hogy a kerület maga 

üzemeltesse a parkolást. 

Lévai Sándor (MSZP) arra hívta fel  

a figyelmet, hogy a parkolást nem le-

het szüneteltetni, mert az káoszhoz 

vezetne, ez pedig ellentétes a lakosság 

érdekeivel.

Várnai László (CivilZugló Egyesület) 

úgy fogalmazott, hogy a fizetőparkolást 

az MSZP erőltette, a Fidesz pedig kellő 

időben megszavazta. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester (Fi-

desz) azt mondta: a képviselők valami-

nek a megvalósításáról döntenek, de  

a kivitelezés a polgármesternek és  

a szakértőinek a felelőssége. 

Hajdu Flórián alpolgármester (MSZP) 

felszólalásában számadatokkal alátá-

masztva azt bizonygatta, hogy a par-

kolás nem veszteséges, összességében 

több tízmilliós nyereséget termelt. 

Kovács Balázs (Fidesz) az előterjesztés 

kapcsán arról beszélt, hogy pártja egy 

független bizottságot szeretne, ezért  

a bizottságba Budapest főpolgármeste-

rének, valamint egy kormánypárti és 

egy ellenzéki kerület polgármesterének 

a delegáltját várják.

Karácsony Gergely polgármester erre úgy 

reagált, hogy neki Tarlós István főpolgár-

mester nem a főnöke, hanem ellenfele, 

akit legyőz az őszi önkormányzati válasz-

táson, ezért nem fogadja el, hogy ő vagy a 

megbízottja vizsgálódjon Zuglóban. 

A képviselő-testület Czeglédi János 

képviselő (független) módosító indítvá-

nyára úgy határozott, hogy elhalasztja 

a döntést Karácsony Gergely parko-

lásüzemeltetésre és parkolóhely-elle-

nőrzésre vonatkozó előterjesztésével 

kapcsolatban. Ebben a polgármester 

azt javasolta, hogy a parkolás-ellenőr-

zés kerüljön a Zuglói Közbiztonsági 

Non-profit Kft. feladatkörébe, és a jegy-

ző dolgozza ki ennek a személyi, tárgyi 

és jogi feltételeit. 

A testület megtárgyalta továbbá a fize-

tős zónák bővítéséhez szükséges par-

kolóórák beszerzésére, beüzemelésére  

és karbantartására kiírt, hirdetmény nél-

küli tárgyalásos közbeszerzési eljárást, 

győztesének, a C-Ware Kft.-nek a megbí-

zás megadására vonatkozó előterjesztést. 

A polgármester a vitában arról tájékoz-

tatta a képviselőket, hogy a vállalkozás 

két évvel ezelőtti áron, darabonként 

2 070 000 forintért szállítja a parkoló- 

órákat. Viszont a cég az automaták üze-

meltetését a korábbinál 40 százalékkal 

olcsóbban, automatánként havonta 

nettó 40 ezer forintért vállalja. 

A vitában Kovács Balázs a Fidesz-frakció 

nevében úgy nyilatkozott, hogy párt-

ja nem támogatja az együttműködést  

a C-Ware Kft.-vel, hanem az azzal meglé-

vő szerződés felbontását szorgalmazza. 

Barta János azt mondta: a parkolásüze-

meltetést saját hatáskörbe kellene von-

ni, az  automatákat pedig közvetítő nél-

kül, a gyártótól kellene beszerezni.

A szavazáskor az eredeti előterjesztés he-

lyett a képviselők Várnai László módosító 

indítványát fogadták el, amely azt java-

solta, hogy a testület halassza el a döntést, 

és az önkormányzat kezdeményezzen 

tárgyalást az üzemeltetési díj egységesí-

téséről a piac többi szereplőjével. 

Papp Dezső

Az elmúlt hetekben többször is a média érdeklődésének középpontjába került a zuglói parkolási rendszer, amelynek gazdaságosságáról politikai 

felhangoktól sem mentes vita bontakozott ki. Az ügyben a Fidesz kezdeményezésére a képviselő-testület április 29-én rendkívüli ülést tartott.  

A megbeszélésen a képviselők elutasították a Fidesznek a helyi parkolási rendszer bizottsági felülvizsgálatát és a parkolási döntések elhalasztá-

sát szorgalmazó előterjesztését. Ezen túlmenően a testület tárgyalt újabb parkolóórák beszerzéséről és a parkolás-ellenőrzés kerületi hatáskörbe 

vonásáról is, azonban határozat nem született, a képviselők elnapolták a döntést.

Nem vizsgálja bizottság a kerületi fizetős parkolást

A zuglói parkolás eddigi története

A zuglói parkolási zónák kialakításának históriája 2007-
re nyúlik vissza. Ekkor a Weinek Leonárd vezette önkor-
mányzat egy céget bízott meg a XIV. kerület parkolási 
koncepciójának kidolgozásával. A képviselő-testület 
viszont csak 2011 októberében – Papcsák Ferenc pol-
gármestersége idején – határozott a városligeti fizetős 
övezet kibővítéséről, amihez 2012 októberében szabad 
utat kapott a Fővárosi Közgyűléstől. 

2013 októberében a X. kerületi önkormányzat fizetős-
sé tette a parkolást az Örs vezér tere kőbányai oldalán. 
Ennek következtében a tér zuglói felén kaotikus hely-
zet alakult ki az átparkolások miatt, aminek megszün-
tetésére a testület 2013 novemberében az Örs vezér 
terei díjköteles zóna kialakításához kérte a főváros 
hozzájárulását.      

A képviselők végül 2015. szeptember 17-én fogadták 
el a díjköteles parkolás megalapozását szolgáló rende-
letet. Ekkor már Karácsony Gergely vezette a kerületet. 

Nem sokkal később az önkormányzat közbeszerzési 
pályázatot írt ki a jegykiadó automaták vásárlására és 
üzembe helyezésére. 

A testület 2016. január 21-én elutasította a közbeszer-
zési eljárás lezárására vonatkozó előterjesztést, mert 
több képviselő nem értette, hogy miért van különbség 
a beruházási célokmányban és a közbeszerzési felhí-
vásban szereplő összeg között. A képviselők mellett a 
Közbeszerzési Döntőbizottságnak is problémája akadt 
a pályázattal, ezért azt megsemmisítette, Zuglót pedig 
egymillió forintos bírsággal sújtotta. A kerület az elő-
készítést követően 2017. április 28-án írta ki az újabb 
pályázatot. Eközben a képviselő-testületben arról folyt 
a vita, hogy a parkolási rendszert önkormányzati cég 
vagy piaci szereplő működtesse. Ennek nyomán több 
ellentétes határozat is született. 

A közbeszerzési eljárás győztese – egyetlen ajánlatte-
vőként – a SIS Parking Kft. lett. A céggel az önkormány-

zat 2017. július 10-től 2019. július 9-ig szóló szerződést 
kötött, amely további két évre meghosszabbítható.

A rendszer kiépítését követően, 2017. szeptember 1-jétől  
indult meg a fizetős parkolás az Örs vezér terei és  
a városligeti zónában. A Fővárosi Közgyűlés 2017. no-
vember 10-től ingyenessé tette hétvégén a várakozást, 
illetve csökkentette a tarifát  a Városligetben, majd nem 
sokkal később a Ligetben folyó építkezés miatt bizony-
talan időre megszüntette a parkolást. Ez jelentős anyagi 
vesztességgel járt Zugló számára. 

A képviselő-testület 2017. december 21-én több lép-
csőben megvalósuló fizetőzóna-bővítésről határozott. 
Ennek nyomán 2019. január 2-től a Bosnyák téren és 
környékén a Városligetben leszerelt 14 automata beüze-
melésével vált díjkötelessé a parkolás. A zónába bevont 
további részek akkor válnak fizetőssé, ha a kerület újabb 
automatákat tud majd venni.

A képviselő-testület április 29-i ülé-
sének teljes felvételét megtekinthe-
tik az alábbi linken: https://onkor-
manyzati.tv/bp14/2019_aprilis_29/2
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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., Pétervárad utca 11–17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

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

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

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

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

az önkormányzati fenntartású óvodák-

ban dolgozók Zuglóban tartására és élet-

körülményeik javítására vonatkozóan. 

Bértámogatás 

A közalkalmazotti jogviszonyban álló 

gyakornok pedagógusok számára  

a képviselők májustól decemberig havi 

bruttó 25 ezer forint keresetkiegészítést 

szavaztak meg. A kötelező legkisebb 

munkabérre vagy garantált bérmini-

mumra jogosult, pedagógus szakkép-

zettséggel vagy szakképesítéssel nem 

rendelkező, de az oktató-nevelő mun-

kát közvetlenül segítők illetményét, il-

letve alapbérét pedig ugyanerre az idő-

szakra 110 százalékra emelték. 

Arról is határozat született, hogy az 

óvodák közalkalmazotti jogviszonyban 

álló pedagógusainak elismerésére 2019-

ben az önkormányzat személyenként  

100 ezer forint egyéni bónuszt biztosít. 

Azt, hogy teljesítménye alapján ki meny-

nyi jutalmat kap, azt az óvodavezetők 

határozzák meg. Ezen túlmenően a pol-

gármesteri hivatalnak ki kell dolgozni 

egy olyan pályázati rendszert, amelynek 

keretében az önkormányzati tulajdonú 

lakások szobáiba kedvező feltételek mel-

lett óvodapedagógusok költözhetnek.  

Azt is fel kell mérni a hivatalnak, hogy az 

óvodákban foglalkoztatottak munkahe-

lyi melegétkezést vagy inkább évi bruttó 

100 ezer forintos Széchenyi Pihenőkár-

tya-juttatást igényelnének szívesebben.  

Életjáradék-program

A képviselő-testület elfogadta az idős-

korúak életjáradék-támogatásáról szó-

ló rendeletet. A jogilag szabályozott 

programban saját kérelmükre azok az 

egyedülálló, 65 évnél idősebb, zuglói la-

kással rendelkezők vehetnek rész, akik 

ingatlanjuknak kizárólagos tulajdono-

sai. A lakásuk jó állapotú, per-, igény-, 

illetve tehermentes, valamint legalább 

30 m2-es és komfortos. 

Az életjáradék összege a lakás forgalmi 

értékét és a jogosult életkorát figyelem-

be vevő számításon alapul. Az előze-

tes felmérés szerint az önkormányzat 

2019-ben várhatóan nyolc 37-74 m2-es 

lakásra köthet életjáradék-szerződést, 

amelynek pénzigénye 15 millió forint.

A testület elfogadta a zuglói önkor-

mányzat 2019–2024 közötti környe-

zetvédelmi programját is, amelynek 

alapján évente akciótervet készít.  

A képviselők ezen túlmenően jóváhagy-

ták a Zuglói Idősügyi Stratégiát.  

Emlékműállítás

A képviselők a bírálóbizottság javaslata 

alapján Baráz Tamás Zsivora György- 

mellszobrát fogadták el megvalósításra, 

amely a Zsivora parkban kerül felállításra. 

A testület 97 millió forintos tőkekivo-

nással hárommillió forintra szállította 

le a Zuglói Sport- és Rendezvényszerve-

ző Non-profit Kft. törzstőkéjét. 

A képviselők jóváhagyták az önkor-

mányzati intézmények 2019-es fa- és 

cserjeültetési tervét, amely szerint az 

idén várhatóan 29 lombhullató facseme-

te, 1600 cserje, 170 oszlopos örökzöld és 

tíz díszfű ültetése valósulhat meg. Ennek 

becsült költsége 7,6 millió forint.

A testület még arról is határozott, hogy 

az óvodások kirándulásainak buszkölt-

ségét a kerület évente, csoportonként 

20 ezer forinttal támogatja. 

Ingatlanértékesítés

A képviselők ingatlaneladásokról is hatá-

roztak. Az önkormányzat a Jávorka Ádám 

utca 10/A alatti vagyontárgyat minimá-

lisan 50,3 millió forint plusz áfáért, míg 

Nagy Lajos király útja 109/B szám alattit 

59 millió forint plusz áfáért kínálja. Az in-

gatlanok nyilvános pályázat útján bontási 

kötelezettséggel kerülnek meghirdetésre. 

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy 

az önkormányzat haszonkölcsön-szer-

ződést kössön a Baptista Integrációs 

Központtal a Várna utca 8. szám alatti 

földszinti, egyszobás, félkomfortos la-

kásra, ahol a szervezet saját költségén 

jelenlétpontot alakít ki.

Elfogadták a képviselők a Zuglói Kábí-

tószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót is.  

A szervezet az elmúlt évben számos 

nagy érdeklődés által kísért, színvona-

las rendezvényt tartott, amelyek között 

volt függőséggel kapcsolatos konferen-

cia, drogszemétgyűjtés, drogellenes vi-

lágnapi rendezvény, illetve az általános 

iskolás tanulók részére „Heroin-in” lé-

zershow is, amelyet szakemberek irá-

nyította élményfeldolgozás követett.

Szerződéskötés

A képviselő-testület arról is határo-

zott, hogy az önkormányzat partnersé-

gi megállapodást köt az elnyert Tropa 

Verde-pályázatban vele együttműkö-

dőkkel. A program célja a szelektív hul-

ladékgyűjtés népszerűsítése a lakosság 

körében. A hulladékot leadók pontokat, 

kuponokat kaphatnak, amelyeket aján-

dékokra válthatnak a helyi cégeknél. 

A képviselők azt is eldöntötték, hogy 

az ugyancsak elnyert City Water Circ-

les-pályázat megvalósítására társfinan-

szírozási szerződést kötnek a Pénzügy-

minisztériummal, és megállapodást 

írnak alá a projektben részt vevőkkel. 

A kerület egy 11 tagú nemzetközi kon-

zorcium vezetőjeként 2018 januárjában 

pályázott az Interreg Central Europe prog-

ramjára, amely a városi vízfelhasználás és 

újrahasznosítás hatékonyságának növelé-

sére irányul. Zugló a projekt költségveté-

séből 6,5 milliós önrész fejében mintegy 

130 millió forintos támogatásban részesül.

A képviselő-testület hozzájárult, hogy 

az önkormányzat támogatási szerződést 

kössön a Région Hauts-de-France-szal 

és a projekt résztvevőivel a Brüsszeltől 

nyert E-Co-Housing tender lebonyolítá-

sára. A testület továbbá arról is döntött, 

hogy pályázat abszolválására kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja az Ilka 

utca–Cserei utca–Gizella út–Egressy út 

által határolt területet, és a zökkenő-

mentesség érdekében módosítja a szek-

torra vonatkozó építési szabályzatot. 

Mint ismeretes, az önkormányzat pályá-

zott az Európai Bizottság Urban Innova-

tive Actions programjára, és nyolc part-

nerével közösen 5,5 millió eurót nyert 

egy innovatív megoldásokat tartalmazó 

25 lakásos szociális bérház építésére.

Papp Dezső

Fizetéskiegészítést kapnak az óvodapedagógusok
A zuglói óvodapedagógusok idei bértámogatása, jogilag szabályozott időskorú életjáradék-program 

elindítása, illetve pályázatok szerződéseinek megkötése – ezekről is döntött a képviselő-testület rend-

kívüli ülésén, április 29-én. Kiválasztották továbbá a képviselők a Zsivora szobortender győztes pá-

lyaművét, elfogadták a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló beszámolót, valamint 

ingatlanok értékesítéséről és az önkormányzati intézmények faültetési tervéről is határoztak. 

A képviselő-testület április 29-i ülé-
sének teljes felvételét megtekinthe-
tik az alábbi linken: https://onkor-
manyzati.tv/bp14/2019_aprilis_29/2
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– Gratulálok, tanár úr, a tanítványai 

által elért szép eredményekhez!

– Köszönöm szépen. Az igazsághoz tarto-

zik, hogy szerencsésnek vallhatom maga-

mat, hisz jelenleg egy nagyon tehetséges 

gárdával dolgozhatok együtt.

– A tehetség önmagában kevés lenne 

az ilyen eredményekhez.

– Ez így van, és azért, hogy a gyerekek szép 

karriert futhassanak be, nagyon sokat 

dolgozunk. Ennek meg is látszik az ered-

ménye, hisz korábban még nem fordult 

elő, hogy a hangszer legnagyobb megmé-

rettetésén, a háromévente megrendezett 

Országos Mélyrézfúvós Versenyen mind-

három korcsoportban ugyanannak az 

iskolának a diákjai diadalmaskodjanak. 

Drahos Botond, Janák Gergely és Vörös 

Júlia nemrég ezt a bravúrt hajtotta végre.

– Mondhatom azt, hogy a zeneiskola 

KO-val nyert?

– Értem a célzást. Az igazat megvallva, 

az édesapám foglalkozott ökölvívás-

sal. Természetesen én is kipróbáltam 

több küzdősportot, de hamar kiderült, 

hogy a kötődés a zenéhez mindennél 

erősebb.

– A rajongas a harcművészetek iránt 

folyamatosan jelen van az életében?

– Igen, de itt sem a harc a legfontosabb, 

sokkal inkább az a harmónia, ami a tu-

dással, a testünk ismeretével együtt jár. 

Ezt magam is kínai mesterektől tanultam, 

amikor két évig a távol-keleti országban 

éltem feleségemmel és kislányommal.

– Értem, de menjünk még kicsit visz-

sza az időben. Háromszoros országos 

első díj, majd 1999-ben Münchenben 

Európa legjobb harsonása díj nyer-

tese. Hol kezdődött ez az út, hogy lett 

önből harsonaművész?

– A zenét és az éneklést már kisgyerek-

ként imádtam. Ének-zenei általános is-

kolába jártam, ahol fantasztikus énekta-

nárom volt. Ő tanácsolta a szüleimnek, 

hogy „erőltessék” nálam valamelyik 

hangszert. Így kezdtem el csellózni. Ezt 

nagyjából két évig műveltem, aztán ka-

maszos daccal hátat fordítottam a ze-

nélésnek, és autószerelőnek kezdtem 

tanulni. A gépek vagy szerkezetek, egy-

szóval minden, ami működik, az mindig 

is érdekelt. A zene iránti vonzalmam 

azonban nem múlt el, ezért felvételiztem 

a 18. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskolá-

ba, ahol a rézfúvósokhoz irányítottak. Itt 

pedig a harsona csillogott a legszebben.

– 1993-tól Makovecz Pál tanítványa 

lett itt, a Columbus utcában, és ő volt, 

aki 20 év elteltével tanítani is vissza-

hívta ide, a zuglói szakgimnáziumba.

– Igen, és ezért a bizalomért hálával is 

tartozom neki. Már negyedik éve, hogy 

együtt dolgozunk, és egy kivételesen sike-

res időszak van mögöttünk.

– Az Operaház zenekarának tagjaként 

komoly logisztikát igényel, hogy a ta-

nítványaira is maradjon elég ideje.

– 1998 óta játszom az Operazenekar-

ban, 2002 óta pedig tag vagyok. Évente 

biztos, hogy száznál is több előadásban 

veszek részt, a próbákról és külföldi 

turnékról nem is beszélve. Tavaly pél-

dául New York-ban, a Carnegie Hall-

ban is felléptünk. Ennek ellenére eddig 

sikerült összeegyeztetnem az óráimat  

a munkámmal, de ez rugalmasságot kí-

ván a tanítványoktól is. A folyamatos al-

kalmazkodás az aktuális változásokhoz 

a zenészvilágban természetes. Ahogy 

mondják: „Egyetlen állandó dolog az 

életünkben a változás”. Ez bizonyos te-

kintetben a diákoknak is az élet iskolája. 

Azt vallom és tanítom, hogy az nyer, aki 

tud alkalmazkodni, és az adott helyzet-

ből mindig a maximumot tudja kihozni.

Riersch Tamás

Csillogó hangszer, fényes sikerek
A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium harsonatanárából, 

Lugosi Róbertből lehetett volna bokszoló is, ám ő gyerekként a küzdő-

sportok helyett a zenét választotta. Majd már felnőttként Kínába ment, 

hogy tradicionális környezetben fedezze fel a test és lélek harmóniáját.
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A millenniumi kiállítás szervezői a Köz-

lekedésügyi Csarnok helyét a Városli-

getben, a Hermina út melletti területen, 

a Hermina-kápolnával szemben jelöl-

ték ki. Az ideiglenes épület terveinek 

elkészítésével a vasúttársaság Pfaff Fe-

rencet, a MÁV főépítészét bízta meg. 

A Közlekedésügyi Csarnok

A szecessziós épület járműcsarnok-

ból és a kupolacsarnokból állt. A jár-

műcsarnok 90 méter hosszú és 20 méter 

széles, részben üvegtetős épület volt. 

A vasszerkezetű kupolacsarnok külső 

magassága 69 méter, a belső 37 méter, 

felső részének átmérője pedig 25 méter 

volt. A palafedésű kupolát 12 rácsszer-

kezetű acéloszlop tartotta, melyek fém-

sarukkal ellátott facölöp alapon álltak.  

A MÁV finanszírozásában hazai anya-

gokból megvalósult Közlekedésügyi 

Csarnok építése 1895. január 18-án kez-

dődött, és 1896. április 30-án fejeződött 

be. A főkivitelező Lemberger Sándor és 

fiai voltak. A járműcsarnok vasszerke-

zetének gyártását és összeszerelését  

a Danubius Magyar Hajó- és Gépgyár 

Rt., míg a kupolacsarnok vasszerkezeté-

nek elkészítését és szerelését Swadló Fe-

renc vállalata végezte. A bádogosmun-

kákra Steiner Ármin és Steiner Ferenc 

kapott megbízást. Az építmény díszes 

üvegablakai Róth Miksa üvegfestő és 

mozaikművész műhelyében készültek.

A Közlekedési Múzeum 

Már a millenniumi kiállítás előkészí-

tésekor felvetődött, hogy egy műszaki 

múzeumot hozzanak létre a közleke-

dési kiállítás tárgyainak megőrzésére. 

Ennek megépítésére azonban az állam 

nem tudott forrást biztosítani. Buda-

pest Székesfőváros Tanácsa fontosnak 

tartotta a múzeum ügyét, ezért a kiállí-

tást követően előbb tíz évre, majd 1916-

ig meghosszabbította a volt Közlekedés-

ügyi Csarnok fennmaradási engedélyét.

A Magyar Királyi Közlekedési Múze-

um 1899. május 1-jén nyílt meg, ott  

a millenniumi kiállítás anyaga mellett 

a posta és távírda fejlődését is bemu-

tatták. 1911-től pedig itt kapott helyet 

a repülési tárgyak és dokumentumok 

gyűjteménye. 

A 3000 m2-es kiállítási terű múzeum két 

nagyobb és nyolc kisebb teremből állt. 

A látogatók a főbejáraton át a kupola-

csarnokba jutottak, melynek jobb és 

bal oldalán három-három kisebb terem 

volt. A kupolacsarnokot és a járműcsar-

nokot egy átjáró kötötte össze. Ebből 

nyílt a diorámaterem, amelynek színes 

üvegablakait Róth Miksa készítette,  

és Munkács, Visegrád, illetve Pétervá-

rad tájait ábrázolták.

Az épületben nem volt fűtés, világítás 

és vezetékes víz, ezért a múzeum csak 

májustól októberig tartott nyitva. 

Fejlesztési tervek

Miután a csarnok ideiglenes anyagok-

ból épült, annak időállóvá tétele komoly 

erőfeszítéseket igényelt. 1910-ben a ku-

polatartó vasoszlopok elkorhadt facö-

löpjeit tégla- és betonalapokra cserélték. 

Emellett elvégezték a járműcsarnok osz-

lopainak betonalapozását, a felülvilá-

gítók átalakítását, az ablakok cseréjét, 

valamint a szükséges tetőfedést is. 

A feszítő gondok miatt a múzeum Fel-

ügyelő Bizottsága felkérte Pecz Samu 

építészmérnököt, hogy készítse el egy új 

múzeum terveit, aki az új létesítményt  

a Duna-parton képzelte el. A Közleke-

dési Múzeum megszervezője és igaz-

gatója, Banovits Kajetán MÁV-igazgató 

viszont a Városligetben akarta tartani 

a múzeumot, és a meglévő csarnok ki-

bővítésére készített tervet. Ennek meg-

valósítása látszott gazdaságosabbnak, 

azonban az eső világháború kitörése 

után a múzeum ügye háttérbe szorult.  

Az elvesztett háborút követően a MÁV 

gazdasági helyzete csupán a legszük-

ségesebb javítások elvégzését tette 

lehetővé. A hazai vasúti közlekedés 

megindulásának 100 éves évfordulójá-

ra Samarjay Lajos Lágymányosra ter-

vezett egy új múzeumot, azonban az 

újabb világháború miatt ennek a meg-

valósítása is lekerült a napirendről.

Pusztulás és helyreállítás

A Közlekedési Múzeum a második világ-

háború alatt súlyos károkat szenvedett. 

Először 1944. július 2-án érte bombata-

lálat, amely mintegy 80 m2-es darabot 

szakított ki a járműcsarnok tetejéből.  

A második bomba 1944. szeptember 

17-én rongálta meg súlyosan az épület 

Hermina úti részét. 1946-ban kijavítot-

ták a romos épület tetőzet egy részét,  

és itt tárolták a múzeumi darabokat.  

1949-ben terv készült egy közlekedés-

tudományi központ felállítására, amely  

a régi épület kibővítésével a Közlekedé-

si Múzeumot is magában foglalta volna. 

1954-ben a Fővárosi Tanács az épület 

lebontásáról határozott. Már felszámol-

ták a romos kupolacsarnokot, amikor 

dr. Csanádi György, a MÁV vezérigazga-

tója javaslatára Bebrits Lajos közleke-

dés- és postaügyi miniszter jóváhagyta 

a múzeum szerényebb formában való 

felújítását. Az 1955-ben kezdődött új-

jáépítés tíz évig húzódott. A megválto-

zott külsejű Közlekedési Múzeum 1966.  

április 2-án nyílt meg. 

Bővítés és újjáépítés

A gyűjtemény dinamikus gyarapodása 

miatt az épület hamarosan kicsinek bizo-

nyult, ezért 1976-ban a múzeum vezetése 

megbízást adott a MÁV Tervező Intézet-

nek egy felépítendő épületszárny tanul-

mánytervének elkészítésére. 

Az építkezés 1979. március 19-én kezdő-

dött, és csak jelentős csúszással, 1987-ben 

fejeződött be. A beruházás a tervezettnek 

közel a duplájába, 87,5 millió forintba ke-

rült, viszont a múzeum kiállítási területe 

4800 m2-re növekedett. A kibővített mú-

zeumot 1987. június 3-án nyitották meg, 

ünnepélyes külsőségek között.

A Közlekedési Múzeum napjainkban 

nem látogatható, mert a Liget Budapest 

Projekt keretében térszint alatti bőví-

téssel, eredeti formájában állítják hely-

re. Az újjáépítés várhatóan még az idén 

befejeződik.       Papp Dezső

A Közlekedési Múzeum története
A kiegyezést követően Magyarországon az ipar és gazdaság mellett a vasút is látványos fejlődésnek indult.  

Az eredményeket az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállításon a MÁV díszes pavilonban mutatta 

be. A Közlekedésügyi Csarnokot a tárlat bezárása után más létesítményekkel ellentétben nem bontották le, 

hanem közlekedési múzeummá alakították. A második világháború alatt súlyosan megrongálódott épületet 

jelenleg renoválják, a tervek szerint eredeti formájában állítják helyre.

Zuglói séták
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Az önkormányzat rendezvényén megje-

lenteket Karácsony Gergely polgármes-

ter köszöntötte, aki beszédében kiemelte:  

a Föld napja alkalmából másfél hétre le-

zárták a Szugló utca Újvidék téri parkot 

átszelő szakaszát, hogy kipróbálják, milyen  

a terület autóforgalom nélkül. Amennyi-

ben a kezdeményezés elnyeri a lakosság 

tetszését, az önkormányzat állandósítani 

szeretné itt a gépjárműmentes állapotot.  

A színpadi programot a Meseház Óvoda 

pedagógusainak előadása nyitotta meg, 

majd a gyermekintézmény tánccsoportja 

adott műsort. Az apróságok után az Arany 

János Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola Aranylurkók, illetve Arany-

málinkó Tánccsoportja lépett a porondra. 

Utánuk Héjja Hanna énekelt, aztán a Nap-

raforgó Óvoda Süni és Katica csoportjának 

performance-a szórakoztatta a közönséget.

A pódiumműsor szünetében Garay Klára, 

a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit 

Kft. ügyvezetője és Kovács Zs. Zsuzsa in-

vitálta a vendégeket az Újvidék tér fái 

közötti ismeretterjesztő barangolásra. 

A sétát követően Mikó Alexandra Dan-

ce mix workoutjával folytatódott az elő- 

adás. A Föld napja zuglói programja a Mező 

együttes fellépésével, illetve a különböző 

vetélkedők díjainak átadásával zárult.  

A színpadi bemutatón túl az Ökoját-

szóház és Kézműves Foglalkoztató, az 

AZTA! Közösségi Kézműves- és Barkács-

műhely, valamint a helyi szervezetek já-

tékos foglalkozásai várták a gyerekeket.  

A felnőttek a Zuglói Egészségfejlesztési 

Iroda munkatársaitól prevenciós taná-

csokat kaphattak, míg a Samodai József 

Helytörténeti Műhely sátrát felkeresők 

kvízjátékban vehettek részt. A Zuglói 

Kenyérközösség, a Zuglói Kertbarátok 

Köre, illetve a ZUG – Közösségi Kerte-

kért Egyesület pedig biotermék-kóstolót  

és -bemutatót tartott. 

A kerületi ökoiskolák közül jelen lévő Dr. 

Mező Ferenc Általános Iskola, az Egressy 

Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázi-

um, a Varga Márton Kertészeti és Földmé-

rési Szakgimnázium, valamint a Kaesz 

Gyula Faipari Szakgimnázium szórakoz-

tató programokkal várta a gyerekeket.  

A MIZuglónk standjánál pedig az Újvidék 

téren átvezető út lezárásáról mondhatta 

el véleményét a lakosság.

A rendezvény ideje alatt az Arany János 

Általános Iskolában szelektív hulladék-

gyűjtést tartottak, ahol 

újságpapírt, PET-palackot 

és műanyag kupakot lehe-

tett leadni.    Papp Dezső

A Föld napját ünnepeltük
A környezettudatosságot előtérbe helyező gyermek- és felnőttprogramok, valamint színes kulturális műso-

rok várták a Föld napja alkalmából az Újvidék téren megrendezett eseményre ellátogatókat április 27-én. 

Közben az Arany János Általános Iskolában szelektív hulladékgyűjtést tartottak.

A legtöbb ember élete során nem 

kerül olyan helyzetbe, amikor sa-

ját kezével kell megmentenie va-

lakinek az életét. Mihalik Sarolta 

még csak tizenhét éves, de már 

négyszer élesztett újra egy-egy 

rászorulót a nyílt utcán. A Teleki 

Blanka Gimnázium 11.-es diákját 

nemrég az Uzsoki Utcai Kórház 

tiszteletbeli nővérének is megvá-

lasztották, iskolájában pedig meg-

kapta a Radák Olga-díjat.

– Melyik volt az első eset, amikor segí-

tened kellett valakin?

– Kilencedikes voltam, amikor iskolába 

menet a gyömrői vasútállomáson felfi-

gyeltem egy borzasztó hangra. Rögtön az 

volt az érzésem, hogy halálhörgést hal-

lok. Egy idős bácsi lett rosszul. Odaszalad-

tam hozzá, de addigra elvesztette az esz-

méletét. Láttam, hogy lenyelte a nyelvét, 

úgyhogy először azt húztam vissza. Fel-

hívtuk a mentőket, de majdnem egy óra 

volt, mire kiértek. Addig én próbáltam 

újraéleszteni, sajnos sikertelenül. Ekkor 

láttam életemben először halált.

– Hogyan tudtad feldolgozni?

– Nem a halált kellett feldolgoznom, ha-

nem azt, hogy rajtam kívül miért nem 

próbált meg senki segíteni. Amikor  

a bácsi rosszul lett, vagy százan voltunk 

a váróban, majd hirtelen minden ki-

ürült, hárman maradtunk. Egy felnőtt 

ott maradt velem, de mondta, hogy ő in-

kább elfordul, mert ezt nem bírja nézni.

– Nem sokkal később egy veled egyko-

rú lánynak mentetted meg az életét… 

– A Keleti pályaudvarnál mentem lefelé 

az aluljáróba, amikor a két előttem hala-

dó lány közül az egyik leesett a lépcsőn.  

Odamentem felsegíteni, mert először azt 

hittem, hogy megbotlott. Amikor láttam, 

hogy nincs eszméleténél, megnéztem  

a pulzusát és a légzését. Egyik sem volt. 

A barátnője sokkot kapott, csak zoko-

gott. Próbáltam kérdezgetni, hogy van-e 

a lánynak valami betegsége, allergiája, 

de németek voltak, én meg csak angolul 

tudok. Mielőtt nekikezdtem a lélegezte-

tésnek, felhívtam a mentőket. Nagyon 

gyorsan kiértek, de addigra sikerült visz-

szahozni a lány keringését. Kiderült, va-

lamilyen szívelégtelensége van. 

– Később hallottál róla valamit?

– Sajnos nem, mert nagyon gyorsan vitte 

el a mentő, az adataimat sem kérték el. 

– Véletlenül botlasz ilyen szituációk-

ba, vagy keresed azokat a helyzete-

ket, amikor segíteni kell valakinek?

– Nem keresem, de az igaz, hogy min-

denkihez odamegyek, akin azt látom, 

hogy rosszul van. Engem nem érdekel, 

hogy hajléktalan, esetleg ittas valaki, ak-

kor is segítek.

– A higiéniés szabályokat azért isme-

red, alkalmazod?

– Persze! Nyolcadikos voltam, amikor 

megtanultuk egy újraélesztést oktató 

tanfolyamon. Legutóbb, idén januárban 

például az Arénánál, az aluljáróban vet-

tem észre egy hajléktalan bácsit, akinek 

nagyon csúnya, lila színe volt. Odamen-

tem, de semmilyen életjelet nem tapasz-

taltam. Ennek ellenére, szigorúan papír 

zsebkendő használatával, a mentők 

kiérkezéséig azért belekezdtem az újra-

élesztésbe. Sajnos nála már csak a halál 

beálltát tudták megállapítani. 

– Idén viszont volt egy sikerélményed, 

egy 19 éves fiút mentettél meg. Ha jól 

tudom, duplán is. Akkor mi történt?

– Éppen egy VIII. kerületi nyelviskolába 

siettem, amikor megláttam, hogy az út 

közepén fekszik valaki. Nála sem voltak 

életjelek. Az egyik felnőttől kértem se-

gítséget, hogy legalább húzza a járdára, 

mert én nem bírom el. Gyorsan tárcsáz-

tam a mentőket, akik felhívták a figyel-

mem, hogy legyek óvatos, nézzem meg 

a karját, nincs-e benne tű. Volt. Mivel az 

ott lévő felnőtt nem vállalta, egy papír 

zsebkendővel én távolítottam el. A léle-

geztetés megkezdésekor a diszpécser se-

gíteni akart a számolásban, de már au-

tomatikusan ment. Sikerült visszahozni 

a fiút. Olyannyira, hogy nemrég újra lát-

tam a környéken. Gondolkodtam, oda-

menjek-e hozzá bemutatkozni, de végül 

nem tettem. A mentősöktől viszont meg-

tudtam, hogy annyira megviselte az eset, 

hogy elment elvonóra, és az iskolát is új-

rakezdte.  

– Jól gondolom, hogy orvos akarsz 

lenni?

– Igen, de sajnos azt látom, hogy nem fog 

sikerülni. Éppen az én évfolyamomnál 

vezették be nemrég az új felvételi rend-

szert. Mire jövőre odakerülök, minimum 

két emelt szintű érettségi és két nyelvvizs-

ga kell majd az orvosira. Az a baj, hogy 

nagyon hirtelen közölték. Ennyi minden-

re nem lesz időm felkészülni egy év alatt, 

az iskola mellett. Valószínűleg a tanári 

pálya marad, bár nővérnek is szívesen  

elmennék.              Forrai-Kiss Krisztina

Életmentésre 
született

Civil élet
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Pöttyös nénit, merthogy ez a becsületes 

neve, Kiss Noémi találta ki. Az írónőnek 

2009-ben születtek meg a gyermekei, 

Adél és Dani. Mint olyan sok kicsi, az ik-

rek sem szerettek este lefeküdni, ezért 

édesanyjukkal közösen kitalálták a me-

sebeli alakot, aki álmot hoz a szemükre. 

Miközben róla beszélgettek, a gyerekek 

elaludtak.

– Emlékszem, Adél és Dani mindig kér-

dezgette, hogy hol lakik ez a néni. Én pe-

dig este, amikor már magam is nagyon 

fáradt voltam, nem tudtam mit kitalál-

ni, kinéztem az ablakon, és rávágtam: 

hát Zuglóban, a Bosnyák tér felett le-

beg! Onnan ereszkedik le nap mint nap, 

hogy lekapcsolja a villanyt, és mesét 

mondjon. Így lett a történetek színhelye 

a Columbus utcai társasház, ahol mi la-

kunk, illetve a Mexikói úti végállomás, 

a közeli Városligeti-tó és megannyi zug-

lói helyszín – emlékezett vissza Kiss No-

émi arra, hogyan született meg a Lám-

paoltó Pöttyös néni című mesekönyve. 

– Az ikrek lázba jöttek tőle, lefekvéskor 

sikítozva várták. A történeteket végül 

minden este együtt írtuk a gyerekekkel. 

Vagy én hallgattam őket ámulva, vagy 

ők hegyezték a fülüket. Később, ami-

kor már elkészült nyolc-tíz fejezet, el is 

mentem velük a mese összes helyszíné-

re, hogy pontosak legyenek a jelenetek. 

Adél és Dani mindenben benne voltak.  

Pöttyös néni alakja egyébként eredeti-

leg egy hangjátékban elevenedett meg,  

a Magyar Rádióban. Merthogy Kiss No-

émi nemcsak könyveket ír: jelenleg pél-

dául egy színdarabon dolgozik a Kolibri 

Színház felkérésére.

– Nagyapám, aki Gödöllőn élt, gyerekko-

romban sokat olvasott, hatalmas könyv-

tára volt. Tátott szájjal hallgattam. Mikor 

vége lett a rendelésének, ugyanis körzeti 

orvos volt, kiültünk a kertbe, és az iroda-

lomban éltünk – ecsetelte az írónő, hogy 

kitől örökölte színes fantáziáját.   

Forrai-Kiss Krisztina

Titokzatos nyolcvanéves asszony járja Zugló utcáit. Először csak Amáliához és Dodóhoz látogatott el  

a Columbus utcába, de ma már minden ablakon bekukkant, minden ajtón benéz, ahol olyan gyerekek lak-

nak, akik nem tudnak elaludni. Pöttyös néni főfoglalkozása ugyanis a lámpaoltás és a mesemondás. 

Pöttyös néni ringatja álomba a zuglói gyerekeket

Harmadik alkalommal nyílt meg 

a Honvéd Kulturális Központ 

kertjében a Stefánia Szoborpark 

tavaszi tárlata. A bemutatón  

26 kortárs hazai szobrászművész 

33 köztéri alkotása tekinthető meg.

A magyarországi szoborkiállítások 

történetében egyedülálló zuglói tárlat 

a Magyar Kultúra Egyesület és annak 

kurátora, Klacsmann Péter szervezésé-

ben valósult meg. A Honvéd Kulturális 

Központ kertjében megtekinthető rep-

rezentatív kiállításra több fiatal mű-

vész is meghívást kapott, hogy bemu-

tathassa teljes méretű köztéri alkotását. 

Az idei tavaszi tárlat sajátossága, hogy 

a munkák között túlsúlyban vannak  

a fémből készült absztrakt alkotások.

A kiállított darabok között számos figye-

lemre méltó található. Ezek közé tartozik 

Babusa János Gózon Gyula-mellszobra, 

amely a színművészt idős korában ábrá-

zolja, és a Gózon Gyula Kamaraszínház 

adta kölcsön a kiállítás idejére. Pistyur 

Imre Nagy harcos, illetve Asszony című 

kőalkotásával – más műveihez hasonlóan 

– most is az ember erényeit és gyengesé-

geit helyezi mondanivalója középpontjá-

ba. A fiatal művészgenerációt képviselő 

Getto József Galamb című alkotása nehéz 

fémlapokból készült, ennek ellenére ke-

cses íve légies könnyedséget sugároz.   

A szintén fiatal művész Csizek Tamásnak 

két acélszobra is helyet kapott a kiállítá-

son. Sápi Márton Sorozat című munkája 

fém csonka kúpok körbefutó láncolata. 

Szemerei Teréz Madárkapuja a népmesék 

világát idézi, míg Ézsiás István különböző 

átmérőjű vascsövekből összeállított Kom-

pozíciója érdekes színfoltja a kiállításnak.  

A Stefánia Szoborpark 

III. tavaszi tárlata szep-

tember 25-ig tekint- 

hető meg.         PD

Látogatható a Stefánia Szoborpark tavaszi tárlata Ismét
Felfedezőúton

A tavaszi szünetet követően ismét felfedezőút-

ra indult csaknem hatezer alsó tagozatos zuglói 

diák. A Zuglói Filharmónia „Felfedezőúton” so-

rozata idén „Az elvarázsolt hercegkisasszony 

– Mese zenében és balettben” címet kapta.  

A gyerekek a Zuglói Szimfonikus Zenekar és  

a Magyar Táncművészeti Egyetem növendéke-

inek tálalásában Csajkovszkij, Muszorgszkij, 

Ránki György és Kodály klasszikusaiból kap-

tak ízelítőt. A sorozatot 2011-es indulása óta 

Solymosi Tari Emőke zenetörténész, a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja készíti, szerkeszti 

és vezeti, a zenei betéteket pedig a Záborszky 

Kálmán Liszt Ferenc-díjas 

karmester által vezetett Zug-

lói Filharmónia jegyzi.                                                 

Riersch Tamás

Kultúra

fotó: Scheibner Károly
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SZÁMVITELI CSOPORTVEZETŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Számviteli feladatok szervezése, irányítása, elle-

nőrzése.
• KGR K11 felületen történő kötelező adatszolgálta-

tások és beszámolók elkészítésének biztosítása.
• Leltározási feladatok szervezése, irányítása, elle-

nőrzése.
• Éves beszámoló elkészítésének biztosítása.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, 

közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasá-
gi agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 

gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegké-
pes könyvelő szakképesítés.

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészség-

ügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes köny-

velői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasz-

talat (3-5 év).
• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat 

(1-3 év).

• Vezetői tapasztalat (1-3 év).
• Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszer felhasz-

nálói szintű ismerete.
Elvárt kompetenciák: 
• Vezetési-szervezési készség. • Elemzőkészség. • Megbízhatóság. • Pontosság, precizitás. 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Kép-
viselő-testület vonatkozó rendelete, valamint a Köz-
szolgálati 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 felül 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 családjával az állatkertet.
• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a ke-

rületben ingyenes uszodahasználati lehetőséget 
biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz korlát-
lanul rendelkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírások-
nak megfelelően.

• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközle-
kedéssel is.

• A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi 
szempontok alapján egyéni munkaidő-kedvezmé-
nyeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint 
a munka egyensúlyban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, 
lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, to-
vábbi tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

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

kezdésében foglalt egységes adattartalommal, a 
megpályázott pozíció feltüntetésével.

• A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, ve-

zetői elképzelés. 
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvisme-

retet igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hó-

napnál 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 
megismerését követően a pályázó által aláírt, az 
adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkoza-
tokat.

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: ,, számviteli csoportvezető pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.

 VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• Előkészíti és figyelemmel kíséri a kerület szabá-

lyozási terveinek folyamatait.
• Nyilvántartja a településrendezéssel kapcsolatos 

megállapodásokat és tervezési szerződéseket.

• Közreműködik a területek tulajdonosai igénye-
inek egyeztetésében, közreműködik az állam-
igazgatási szervek, a lakosság és a társadalmi 
szervezetek tájékoztatásában.

• Közreműködik a szabályzat megfogalmazásá-
ban, a szabályozási tervek szöveges és tervi 
munkarészeinek véleményezésében.

• Részt vesz az egyeztetési eljárásban.

• Felvilágosítást nyújt a főépítészi hatáskörébe 
tartozó kérdésekben.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett okleveles építészmér-

nök 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. 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgá-

lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 
Képviselő-testület vonatkozó rendelete, valamint 
a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései határoz-
zák meg.

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

• A próbaidőt követően egyéni teljesítménye alap-

ján lehetőség van az illetménye eltérítésére, célfel-
adatok teljesítése esetén illetményén felül 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 családjával az állatkertet.

• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a ke-
rületben ingyenes uszodahasználati lehetőséget 
biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz kor-
látlanul rendelkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően.

•  A munkahely könnyen megközelíthető tömegköz-

lekedéssel is.
• A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlő-

ségi szempontok alapján egyéni munkaidő-ked-
vezményeket biztosítunk a család és a magánélet, 
valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, 
lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, to-
vábbi tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

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

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében fog-
lalt egységes adattartalommal, és a megpályázott 
pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvis-

meretet igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni 

szükséges a pályázati anyaghoz a www.zuglo.
hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató 
megismerését követően a pályázó által aláírt, az 

adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatko-
zatokat.

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 űrlap-
jának 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.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK  

ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú 
helyiségek

Értékesítésre meghirdetett  Zuglói Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulaj-
donában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek és egyéb értékesítésre meg-
hirdetett ingatlanok listája megtekinthető 
a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény 
kifüggesztésre került Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 
valamint a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat 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 ki-
függesztésre került Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre 
meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervá-
rad u. 11-17.).
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A Jézus Krisztus feltámadását övező ün-

nepkör hamvazószerdán, a nagyböjttel 

kezdődött. Húsvétot megelőzte a virág-

vasárnap – ilyenkor a hívek Jézus jeru-

zsálemi bevonulására 

emlékeznek –, majd négy nappal később 

a nagycsütörtök, amikor a keresztények 

azt ünneplik, hogy Jézus az utolsó va-

csorán kinyilatkoz-

tatta  

a szeretet parancsát, megalapította a pap-

ságot, és megtartotta az első szentmisét. 

– A nagycsütörtöki szentmisén tizenkét 

kiválasztott férfinak megmostuk a lábát, 

ahogy tette azt Jézus is az apostolaival 

– mondta Béla atya. – Aztán vendégül 

láttuk őket a plébánián egy bárányhúsos 

étkezésre, az utolsó vacsora emlékére.  

A nagypénteki keresztutat tavaly óta 

nem délután háromkor, hanem délelőtt 

tíz órakor tartjuk, munkaszüneti nap lé-

vén így újra rengetegen vannak a temp-

lomban. Csakúgy, mint az esti szertar-

tást követő fáklyás felvonuláson, amely 

kizárólag zuglói szokás. Idén közel 250-

en kísérték a hatalmas keresztet, ame-

lyet öt-öt hívő vitt állomásról állomásra. 

Nagyszombat már a feltámadás jegyé-

ben zajlott: Umhauser Ádám káplán 

atya megszentelte az új tüzet, a vizet, 

majd a két méter magas húsvéti gyer-

tyát, amely ötven napon keresztül, 

egészen pünkösdvasárnapig ég majd.  

Az év legszebb szentmiséje után kezdő-

dött a feltámadási körmenet, amelynek 

lényege, hogy a keresztények örömüket 

a templomon kívülre is kivigyék, mások 

is megtudják, hogy Krisztus feltámadt, él.   

A gyerekek kedvenc programja sem 

maradt el idén. Vasárnap délelőtt 

a templom kertjében csokitojás-ke-

resés közben két 

kis báránykával is  

találkozhattak.

Forrai-Kiss Krisztina

Húsvét a kerületben
„Ember, ne add fel, soha nem késő megújulni, megváltozni!” – ezt a mondatot választotta Bárány Béla atya az 

idei húsvét jelmondatának. A kereszténység legnagyobb ünnepéről szentmisék, illetve feltámadási körmenet 

során emlékeztek meg, de egyedi zuglói szokásként fáklyás keresztutat is szerveztek.   

Húsvéti körkép 
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A Magyar Hypertonia Társaság már  

a kezdetekkor csatlakozott a Nemzet-

közi Hypertonia Társaság 2017-ben in-

dított kezdeményezéséhez, amelynek 

célja, hogy egy egész hónapot szentelje-

nek a vérnyomásmérésnek – május 17-e  

a hypertonia világnapja, ezért május 

lett a vérnyomásmérés hónapja. A ha-

zai szervezet főtitkára, dr. Nemcsik 

János zuglói háziorvos hangsúlyozta, 

már a 130/80-nál magasabb, emelkedett 

normális értéknél is érdemes odafigyel-

ni. Általában életmódváltás szükséges: 

a fizikai aktivitás növelése, a testmoz-

gás elengedhetetlen, de számos más 

módon is törekedni kell a betegség el-

kerülésére. – A sóbevitel csökkentése 

kulcsfontosságú. Napi 5-6 gramm ele-

gendő lenne, azonban Magyarorszá-

gon 11 gramm fölötti az elfogyasztott 

só mennyisége – mondta dr. Nemcsik 

János – Lényeges még az alkohol és az 

energiaital fogyasztásának csökkenté-

se, a dohányzás elhagyása és a stressz 

csökkentése – magyarázta. 

Ha valakiről kiderül, hogy magas a vér-

nyomása, akkor kockázatbecslést készí-

tenek az orvosok. Amennyiben a rizikó 

magas, elkezdik a gyógyszeres keze-

lést, más esetben 3–6 hónap haladékot 

kaphatnak a páciensek, hogy életmód-

váltással rendeződjön a várnyomásuk. 

Gyakori probléma, hogy sokan úgy gon-

dolják, ha már beállt a vérnyomásuk, 

és jól érzik magukat, nem kell szedniük 

a gyógyszert, pedig nagy esély van rá, 

hogy élethosszig szükség lesz a tablet-

tára. Dr. Nemcsik János arra is felhívta 

a figyelmet, nincs tudományos alapja 

annak, hogy bizonyos teák csökkentik 

a magas vérnyomást, ami többnyire 

tünetmentes, néma betegség, de eseten-

ként fejfájás, ingerlékenység, orrvérzés 

kíséretében jelentkezhet.

Az otthoni vérnyomásmérés az or-

vos-beteg együttműködés hasznos esz-

köze. Fontos, hogy ha valaki otthon 

méri a vérnyomását, akkor azt lehe-

tőleg jó minőségű, felkarmandzsettás 

készülékkel tegye, és előtte mindenkép-

pen keresse fel a háziorvosát, aki el-

mondja, hogyan, milyen körülmények 

között kapható pontos érték.

Potos Rita 

Súlyos probléma lehet  
a néma betegségből  
Az esetek többségében nincs látványos tünete, de súlyos gondokat 

okozhat a magas vérnyomás. Roncsolhatja a szívet, a vesét, az ér-

rendszert, de infarktus, agylágyulás és agyvérzés is lehet a vége an-

nak, ha valakinek huzamosabb ideig 140/90 fölötti a vérnyomása. 

Aktív közösség segítheti egymást 

Az alvászavarral, a magas vérnyomással élőknek ad tanácsokat a Zuglói Egészségfejlesztési 

Iroda Bagoly Klubja. Előadásokkal, a jó tapasztalatok megosztásával segítik az ingyenes klub 

tagjainak életét.

Minden hónap első szerdáján a Hermina úti szakrendelő második emeleti tanácstermében vár-

ják az érintetteket. Volt már szó az időskori magas vérnyomásról, a betegség gyógyszeres és 

nem gyógyszeres kezeléséről, a tervek szerint a jövőben meghívott előadók beszélnek a társ-

betegségekről is, valamit a pihentető alvást segítő tanácsokat is kaphatnak a jelenlévők. A klub 

ötletgazdája és vezetője, dr. Ádám Ágnes hypertonológus, alvásszakértő célja egy olyan aktív kö-

zösség létrehozása, amelynek tagjai a foglalkozásokon kívül is tartják egymással a kapcsolatot, 

elmesélik tapasztalataikat, segítenek egymásnak. – Az az elképzelésem, hogy a későbbiekben 

mindenről beszélgetünk majd, ami a tagokat érdekli, legyen az például hangulatzavar vagy bőr-

gyógyászati probléma – mondta a klub vezetője.                  Potos Rita
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 Egy harminc év körüli férfit fogtak el a zuglói rendőrök, akit azzal gyanúsíta-

nak, hogy az egyik kerületi lottózóban több százezer forint értékben akart szelvényt 

feladni, ám az összeget hamis húszezresekkel fizette volna ki. A rendőrök a férfi 

ruházatában további hamis bankjegyeket is találtak. Az ügyet a Nemzeti Nyomozó 

Iroda vizsgálja.

 Egy negyven év körüli férfi az egyik zuglói közterületen bántalmazta élettársát, 

aki azonban szerencsére nem sérült meg. A helyszínre kiérkező rendőrök ennek 

ellenére előállították a férfit, aki ellen garázdaság miatt indult eljárás.

 Egy férfi az Örs vezér terei jegyautomaták pénzvisszaadó nyílását eltömítette, 

hogy a gépek ne tudják a jegyvásárlásokból visszajáró összeget kiadni. Majd, 

miután néhányan vásároltak az automatáknál, megpróbálta a nekik visszajáró 

összeget egy bottal kipiszkálni. A cselekedetét azonban a térfigyelő kamerán ke-

resztül észlelték, és jelezték a rendőröknek, akik a helyszín közelében elfogták 

a férfit. A gyanúsított kihallgatását követően ismét visszatért az Örs vezér teré-

re, ahol újból megpróbálta a jegyautomatákat „megbolondítani”, ám a térfigyelő 

kamera megint lebuktatta. A rendőrök újból elfogták a férfit, aki ellen immár két 

ügyben is nyomozás indult.

 Két férfi összeveszett, majd összeverekedett a Várna utcában, aminek végül 

egy társuk vetett véget. Időközben azonban a rendőrök is a helyszínre értek, akik  

a két verekedőt előállították, és ellenük garázdaság miatt eljárást indítottak.  

Az egyik férfi ruházatából ráadásul kábítószergyanús anyagok is előkerültek, így 

ellene ez ügyben is nyomozás indult.

 Lezárult a nyomozás annak a nőnek az ügyében, akit azzal gyanúsítanak  

a rendőrök, hogy egy év alatt 24 alkalommal próbált meg különböző üzletekből 

kisebb-nagyobb értékű árucikkeket ellopni. A nő ellen üzletszerűen elkövetett lopás 

bűntette miatt folyt eljárás.

Bűnügy

Egyenruhás rendőreink többször bi-

zonyították már, hogy ezen a téren 

is extrákkal rendelkeznek. Legutóbb 

április elején, amikor egy hétköznap 

délután – pont a fél ötös csúcsidőben – 

egy alig egyhetes csecsemővel a Heim 

Pál Gyermekkórházba igyekvő szü-

lők a Nagy Lajos király útjai dugóban 

elakadtak. A szülők a XVII. kerületi 

gyermekorvosuk utasítására igyekez-

tek besárgult gyermekükkel a kórház-

ba, de az autóval a nagy forgalomban 

csak araszolva tudtak haladni. Ezt  

a helyzetet nemcsak ők viselték nehe-

zen, hanem a baba is. Olyannyira, hogy 

az autóban az anyai noszogatás ellené-

re sem akaródzott neki mély álmából 

felébredni. A család autója ekkor érte el 

a Komócsy utcai kereszteződést, ahon-

nan éppen egy járőröző rendőrautó 

szeretett volna kikanyarodni. Az apa 

eléjük állt, majd az ablakon keresztül 

jelezte a rendőröknek, hogy baj van.

– Előttünk állt meg az autó, melyből 

az apa kétségbeesetten kérte, hogy 

segítsünk nekik a gyerekkórházba el-

jutni – mondta Nagy István rendőr 

törzszászlós, aki Süvöltős István ren-

dőr főtörzszászlóssal az ominózus ren-

dőrautóban ült.

A két zuglói rendőr azonnal engedélyt 

kért a központtól hogy elhagyhassák 

a kerületet, illetve, hogy a megkülön-

böztető jelzést használhassák, majd 

az édesanyát és gyermekét átültették 

az autójukba, és szirénázva elindultak  

a Heim Pál Gyermekkórház Madarász 

utcai épülete felé. A rendőrautó 12 perc 

alatt érte el a Váci úti kórházat, ahol 

azonnal kezelésbe vették a gyermeket. 

Süvöltős István még aznap érdeklődött 

az édesapánál, hogy mi újság a kicsivel, 

mint kiderült, a gyermek az orvosi ke-

zelésnek hála estére már jobban lett. 

A két zuglói rendőr hőstettének híre 

a BRFK felsővezetéséhez is eljutott.  

A budapesti főkapitány ugyanis levélben 

köszönte meg nekik „az egyenruhához 

méltó magatartást”, illetve információ-

ink szerint a rendőrnapon mindketten 

jutalomban részesülnek majd.

Riersch Tamás

A zuglói közbiztonság erejét bizonyítja, hogy a helyi „rendvédelmi erők” nemcsak akkor kerülnek rivalda-

fénybe, ha valamilyen bűncselekmény miatt kell intézkedniük, hanem olyan esetekben is, amelyek inkább 

emberiességet, mint jogszerűséget igényelnek tőlük. 

Rendőrautóval a kórházba
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FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, 
allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. 
kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161. 

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

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlí-
tés, PVC, szőnyegpadló lerakás. Minőségi, precíz 
munka, mérsékelt árakon.  (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-780-3732,  fes-
tesma.iwk.hu

RUDAS PÁL ÉS RUDAS VIKTOR – Csaptelepek, 
szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, mosdók, mo-
sogatók cseréje és javítása. Mosó-, mosogatógépek 
bekötése. BOJLER VÍZKŐTELENÍTÉS, anyaggal – ga-
ranciával! Tel: 06-1/220-41-72, 06-30/313-75-14

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

Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni 
párját! 20/272-1461 komolyangondolom.hu

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

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

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

TÁRSASHÁZKEZELŐT keres 172 lakásos lakás-
szövetkezet július 1-től. Postacím: Füredi téri 19 sz. 
Lakásszövetkezet 1144 Bp. Füredi u 5/C fszt. iroda 
Határidő: június 07.

X. kerületi gyógyszeripari céghez keresünk csoma-
golókat! Kereseti lehetőség: 230-300.000 Ft+cafeteria. 
Jelentkezni telefonon: 06-70/882-9500 vagy emailben 
a dori.hajos@mentonjobs.hu címen!

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

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

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

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

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

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

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

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

Számítógép

Állás

Egyéb

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtéssze-
relés, 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. 
(Fogarasi sarok)

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

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

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

Fürdőszoba-felújítás A–Z-ig! 
Akadálymentesítés kádról 

zuhanykabinra. Ha pontos, precíz 
minőségi munkát szeretne, hívjon! 

Kiváló tisztelettel: 
Kőrösi András 06-20/936-0581

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel,  
csapok javítása, cseréje, 

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

Kis munkákat is elvállalok!
 Ingyenes kiszállás! 

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

Könyv

Redőny, reluxa

Egészség, életmód

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163
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Luca ugyanis Pusztai Lizához hasonló-

an ízig-vérig zuglói, általános iskolában 

itt tanult, itt sportol, és itt is lakik. A sok 

párhuzam után pedig érthető, hogy Lu-

cának Liza nemcsak példaképe, hanem 

a legjobb barátnője is. Olyannyira, hogy 

mikor néhány hete a lengyelországi To-

runban Szűcs Luca megnyerte a kadet 

korosztály világbajnokságát, a lelátóról 

végig szurkoló Pusztai Liza elsőként 

rohant oda hozzá, és borult a nyaká-

ba. (Ezt a gesztust nem mellesleg Luca 

másnap visszaadta neki, hisz a Pusztai 

Liza vezette junior női kardválogatott 

sporttörténelmet írva szintén megnyer-

te a világbajnokságot, így Lucának volt 

lehetősége kiszurkolni és kiünnepelni 

magát.) De térjünk vissza a BVSC-Zugló 

16 éves tehetségére, akinek története-

sen ugyanaz a Bódy István az edzője, 

aki Lizát is a csúcsra juttatta. 

– Hét éve kezdtem el vívni – mesélte  

a kerület újdonsült világbajnoka. – A mo-

tivációt az adta, hogy 2012-ben láttam  

a tévében, ahogy Szilágyi Áron aranyér-

met nyer a londoni olimpián, és ez annyi-

ra megragadott, hogy magam is ki akar-

tam próbálni a vívást.

A próbából pedig egy pillantás alatt 

szerelem lett. Luca kezdte egyre job-

ban forgatni a kardot. Tavaly már tag-

ja volt a kadet lánycsapatnak, amely 

Szocsiban, a korosztályos Európa-baj-

nokságon ezüstérmes lett. Ugyancsak 

tavaly pedig már a juniorok között is 

„bemutatkozott” egy világkupa-nyolca-

dik hellyel. Az igazán kiugró eredmé-

nyek azonban idén következtek. Előbb 

februárban, az olaszországi Foggiában 

rendezett kadet Eb-n sikerült aranyér-

met nyernie a lány kardcsapattal, majd 

néhány hete Torunban már az egyéni 

versenyben is a csúcsra ért.

– Lucában nagy potenciál van – mondta 

Bódy István –, nemcsak a junior-, ha-

nem rövid időn belül a felnőttváloga-

tottnak is erőssége lehet.

A mester szavait pedig érdemes komo-

lyan venni.

Riersch Tamás

Felnövőben Zugló újabb klasszisa
Pusztai Liza után újabb kardvívó tehetség bontogatja szárnyait a kerületben. Ráadásul a BVSC-Zugló színei-

ben vívó, mindössze 16 esztendős Szűcs Luca nemcsak affinitásában, hanem kerületi kötődésében is hason-

lít a magyar vívósport extraklasszisához.
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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


