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Az önkormányzat 2016-ban kezd-
te meg a madarak „lakhatási” le-
hetőségeit javító programot azzal, 
hogy összesen 47 odút telepített 
a kerületben. Ennek szakmai fel-
ügyeletét egy zuglói lokálpatrióta, 
Bebesi Zoltán, a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesü-
let önkéntese vállalta.       11. oldal

Lapok

Kihasznált madárodúk
Május első hétvégéjén a Buda-
pest100 program keretében az 
idén 100 éves Bauhausszal is-
merkedhettek meg a rendez-
vényre ellátogató érdeklődők.  
A programhoz Zuglóban két épü-
let csatlakozott: a Nemzeti Sport-
csarnok, illetve a Columbus utca 
57/b alatti lakóház.        7. oldal

A Bauhaus nyomában

Május eleje óta nem kell sorban állni  

a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-

tán annak, aki valamilyen ügyet akar 

intézni a helyhatóságnál. Egy európai 

uniós projekt eredményeként ugyanis 

már egész Magyarországon biztosított 

az elektronikus önkormányzati ügy-

intézés az Önkormányzati Hivatali 

Portálon keresztül. A 18 milliárd fo-

rintos uniós támogatásból megvalósult  

fejlesztésnek köszönhetően papírok 

kitöltése és beadása nélkül mintegy  

150 ügytípus intézése kezdeményezhe-

tő az interneten.   
                                      5. oldal

Elektronikus ügyintézés

A képviselő-testület május 13-i, rend-

kívüli ülésén úgy határozott, hogy  

a zuglói fizetős parkolási övezetek mű-

ködtetését július 10-től az önkormány-

zat saját szervezeti keretein belül oldja 

meg, miután ez a leggazdaságosabb 

megoldás. Az eddigi üzemeltető SIS 

Parking Kft. feladatait a polgármesteri 

hivatal veszi át. A Zuglói Közbiztonsági 

Non-profit Kft. a parkolás területén vég-

zett eddigi tevékenységét tovább foly-

tatja, azonban a területi vezető ellen- 

őrök a hivatal állományába kerülnek.

Karácsony Gergely polgármester 

minderre egyébként még a testület 

április 18-ai ülésén tett javaslatot.  

A SIS Parking Kft.-vel 2017-ben kötött 

vállalkozási szerződés július 9-én le-

jár. Az új keretek szerinti működés 

bevezetéséhez még eszközbeszerzést 

és beruházásokat kell megvalósítani,  

a testületnek pedig felül kell vizsgálnia 

a meglévő szerződéseket, illetve rende-

leteket is kell módosítania.      3. oldal

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

A fogyatékkal élők vagy bármely 

más okból hátrányos helyzetű em-

berek napi gondjaira, életmódjá-

ra, esélyeire hívta fel a figyelmet 

az önkormányzat az esélyegyen-

lőségi napon. Május 4-én szemlé-

letformáló és érzékenyítő prog-

ramokkal készültek a szervezők.

 

A színpadi előadásokkal, bemutatókkal 

színesített délutánt Karácsony Gergely 

polgármester nyitotta meg, aki beszé-

dében az esélyegyenlőség fontosságára,  

a hátrányok ledolgozásának lehetőségé-

re hívta fel a figyelmet. – Sokszor mond-

juk, és hiszünk is benne, hogy minden 

ember egyenlőnek születik, de már  

a születésünk pillanatában sok minden 

eldől, ami meghatározza az esélyein-

ket. Amikor azt mondjuk, hogy minden 

egyenlőnek született, akkor nem a ve-

lünk hozott különbözőségeket akarjuk 

elhazudni, hanem egy olyan világot sze-

retnénk, ahol le lehet dolgozni a hátrá-

nyokat. Azért tartunk esélyegyenlőségi 

napot, hogy megismerjük egymást, a kü-

lönböző élethelyzetben élő embereket,  

a szervezeteket, amelyek azért dolgoznak, 

hogy a különbségek a lehető legkisebbek 

legyenek – fogalmazott a polgármester. 

A képviselő-testület idén másodszor ítél-

te oda a Zuglói Esélyegyenlőségi Díjat. 

Az elismerésben ezúttal Adler Katalin, 

a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

prevenciós koordinátora, illetve a Myrai 

Vallási Közhasznú Egyesület részesült. 

A Zuglói Civil Ház előterében különbö-

ző civil szervezetek, intézmények mu-

tatkoztak be. A program 

a Nemadomfel Együttes 

koncertjével zárult. 

(pr)

Esélyegyenlőségi nap a szemléletformálás jegyében

Két éve indította útjára a vasúti aluljá-

rók rendbetételére irányuló, Színezd 

újra! elnevezésű kampányát a MÁV. 

A pályázatra ezúttal Piry Anikó is je-

lentkezett, aki azért a zuglói helyszínt 

választotta, mert nemcsak a kerület-

ben született, de évtizedeikig itt is élt. 

– Itthon, magamnak rajzolgattam ezt  

a grafikát, de mindig is ki akartam pró-

bálni, hogyan mutatna egy falon. Rájöt-

tem, hogy van annyi mondanivalóm, 

amivel meg tudom tölteni a Mexikó úti 

aluljáró nyolcvan méter hosszú felületét 

– mondta a kétgyermekes anyuka, aki 

összesen 139 darab figurát rajzolt meg 

a helyszínen. – Nem akarom elárulni, 

hogy melyik milyen állat, ezt a járókelők 

fantáziájára bízom. Lesz, aki bagolynak, 

más kengurunak vagy éppen nyuszinak, 

medvének fogja őket látni.

A fantáziaállatokban egy közös van, 

mindegyikük felpróbálta a jellegzetes 

mexikói Mucha Lucha-maszkot, amely 

elűzi az ártó szellemeket és remélhe-

tőleg a falfirkálókat is a 

Városligetig vezető alul-

járóból.

Forrai-Kiss Krisztina   

Mexikói maszkok az aluljáró falán 
Húsvét óta a falfirkák és a barátságtalan szürkeség helyett mesefi-

gurák kísérik végig a gyalogosokat a Mexikó úti aluljárón. A mexikói 

motívumokkal tarkított, csaknem 80 méter hosszú rajz Piry Anikó 

iparművész alkotása. 

Vajdahunyadvári 
toronytúra 

A városligeti történelmi épületcsoport Aposto-

lok tornyát és Kaputornyát járhatták be a  Samo-

dai József Zuglói Helytörténeti Műhely rendezvé-

nyén megjelentek május 6-án.

A helytörténeti műhely rendezvényét felke-

resők Radics Boglárka Csilla, a Magyar Me-

zőgazdasági Múzeum Múzeumpedagógiai 

Osztályának vezetője kalauzolásával járták be  

a Vajdahunyadvár Apostolok tornyát és Kínzóto-

rony fantázianevű kaputornyát.  

A toronytúrán megjelentek először a segesvári 

óratorony mintájára épült Apostolok tornyát láto-

gatták meg, amelynek különleges kilátást nyújtó 

felső szintjét 150 lépcsőfok megmászásával ér-

ték el.  Innen madártávlatból tekinthették meg  

a történelmi épületcsoport egyes elemeit, illetve 

a Mezőgazdasági Múzeum barokk szárnyának 

tetejét díszítő, a mezőgazdaság egy-egy ágát 

megjelenítő szobrokat. Távolabbra pillantva pe-

dig a Gellért-hegyet, a budai várat, a Parlamentet 

és a Szent István-Bazilikát is felfedezhették. 

A rendezvény résztvevőit a 37 méter magas 

Kaputoronyban vártörténeti fotókiállítás várta, 

illetve kimehettek a kapu felett húzódó ostrom-

folyosóra (gyilokjáró), amelyről jól látható a Róth 

Miksa üveg- és mozaikművész műhelyében ké-

szült rózsaablak. 

A rendezvényen megjelentek a túravezetőtől 

számos érdekességet megtudhattak a törté-

nelmi épületcsoportról, egyebek mellett arról is 

szó esett, hogy a Kaputorony földszintjén olyan 

helyiség volt, amelyet csak a toronybelső felújí-

tásakor fedeztek fel, és Alpár Ignác eredeti teve-

inek egy részét rejtette.              Papp Dezső

Csicsergő fák a ZIC-ben  
Kiállítással ünnepelte a madarak és fák napját a Zuglói Ifjúsági Centrum: három 
természetfotós, Esztergály Keve, Koppány György és Wégner László természet-
fotóiból nyílt ingyenesen látogatható tárlat május 10-én. 

A Csicsergő fák című kiállítást Takács István grafikus nyitotta meg, aki a fotóművé-
szek közös gondolkodásmódját emelte ki. Mint mondta, csak akkor tudja meg az 
ember, hogy melyik képet ki fotózta, ha közel megy, és elolvassa a nevet. – Ritkaság, 
hogy három ember egyet gondol, a fotók azonos gondolkodásmódról, a természet 
szeretetéről vallanak – vélekedett a Kőbányai Fotóklub tagjairól Takács István.  

Esztergály Keve, Koppány György és Wégner László tárlata június 14-ig látogatható. 

Potos
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A Fidesz kezdeményezésére Karácsony 

Gergely polgármester (Párbeszéd)  

a parkolási ügyben már háromszor hí-

vott össze rendkívüli képviselő-testü-

leti ülést. Április 18-án a testület nem 

szavazta meg a napirendet, ezért a pol-

gármester berekesztette az ülést. Ápri-

lis 29-én pedig a képviselők többsége 

elutasította a zuglói parkolási rend-

szert felülvizsgáló bizottság létrehozá-

sára irányuló fideszes javaslatokat. 

A zuglói Fidesz-frakció azért kezdemé-

nyezte ismét a rendkívüli testületi ülés 

összehívását, mert változatlanul az az 

álláspontja, hogy a parkolási rend-

szer kiépítési és üzemeltetési költsé-

ge 2017–18-ban 739 millió forinttal 

haladta meg a parkolásból származó 

bevételt. A kerület 2019. évi költség-

vetésében pedig 301,5 millió forintos 

veszteséggel szerepel a parkolás.

Vizsgálóbizottság

A képviselő-testület Karácsony Gergely 

polgármester módosító indítványával 

fogadta el a Fidesz-frakció előterjeszté-

sét. A határozat szerint az önkormány-

zat egy olyan tényfeltáró bizottságot 

hoz létre, amely megvizsgálja a zuglói, 

a fővárosi, valamint a budapesti ke-

rületekben működő fizetős parkolási 

rendszert. A munkacsoportban Bar-

ta János (LMP), Czeglédi János (füg-

getlen) és Várnai László (CivilZugló 

Egyesület) képviselők, valamint az 

MSZP- és a Fidesz–KDNP-frakció dele-

gáltjai tevékenykednek majd. A tény-

feltáró bizottság munkája végeztével 

a képviselő-testület számára összefog-

laló jelentést készít és javaslatot tesz  

a zuglói, a budapesti, illetve a fővárosi 

kerületek fizetős parkolási rendszeré-

nek gazdaságosabb üzemeltetésére, 

valamint arra, hogy hogyan lehetne át-

láthatóbbá tenni a parkolási rendszert. 

A munkacsoport tevékenységének elő-

segítésére a képviselő-testület kikéri  

a fővárosi önkormányzattól a parkolá-

si rendszerek üzemeltetésével kapcso-

latos kerületi és fővárosi beruházási, 

bevételi, illetve kiadási adatokat.

Később lehet ingyenes a parkolás

A képviselők Rozgonyi Zoltán (Fidesz) 

alpolgármester módosító javasla-

ta alapján úgy döntöttek, hogy Zug-

ló egész területén ingyenessé válhat  

a parkolás mindazoknak, akik a XIV. 

kerületben állandó lakhellyel rendel-

keznek, és ide fizetik a gépjárműadót 

is. Ehhez azonban még  számos jogsza-

bályt kell módosítani, amire vélhetően 

a képviselő-testület későbbi ülésein ke-

rül majd sor. 

Parkolás-üzemeltetés 

A testület – ugyancsak Rozgonyi Zol-

tán módosító indítványa alapján – ha-

tározott arról is, hogy a polgármester 

azonnal mondja fel a Zugló számára 

előnytelen parkolás-üzemeltetési szer-

ződéseket. A döntést követően Zugló 

jegyzője, dr. Papp Imre bejelentette, 

hogy a szerződésbontással kapcsolat-

ban törvényességi észrevételt tesz. 

Az új rendszerben a SIS Parking Kft. fel-

adatait a Polgármesteri Hivatal veszi át. 

A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.  

a parkolás területén végzett eddigi te-

vékenységét tovább folytathatja, azon-

ban a területi vezető ellenőrök a Hiva-

tal állományába kerülnek.

Karácsony Gergely polgármester a kép-

viselő-testület április 18-ai ülésén tett 

javaslatot arra, hogy Zugló vonja saját 

hatáskörébe a parkolás-üzemeltetési 

feladatok ellátását. Erre az ad lehetősé-

get, hogy a SIS Parking Kft.-vel 2017-ben 

kötött vállalkozási szerződés július 9-én 

lejár. Az új keretek szerinti működés 

bevezetéséhez eszközbeszerzést és be-

ruházásokat kell megvalósítani, a testü-

letnek pedig felül kell vizsgálni a meg-

lévő szerződéseket, illetve rendeleteket 

kell módosítani. 
Papp Dezső

Zugló önkormányzata felmondja a szerződést a kerületi fizetős parkolást üzemeltető cégekkel – a Fidesz előterjesztésére erről is határozott a képvi-

selő-testület május 13-i rendkívüli ülésén. A képviselők döntése nyomán a zuglóiak a kerület egész területén díjmentesen parkolhatnak majd, de csak 

akkor, ha megszületnek az ahhoz szükséges jogszabály-módosítások. A jegyző mindkét határozattal kapcsolatban törvényességi észrevételt tesz.

A kerület saját kézbe veszi a fizetőparkolás üzemeltetését

Patkányirtás lesz Zugló több pontján

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kössön szerződést a Bábolna Bio Kártevőirtó és Szolgáltató Kft.-vel az ön-
kormányzati fenntartású óvodákra, egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézményekre, továbbá a Rákos-patak zuglói 
szakaszára, illetve a Kerepesi út–Hungária körút–Thököly út–Miskolci utca–Gvadányi út–Kerepesi út által határolt területre vonat-
kozó egyszeri patkányirtásra. A patkánymentesítés fedezésére a képviselők nettó kétmillió forintot szavaztak meg. Mint ismeretes,  
a fővárosban és Zuglóban is egyre többen jelentik be az utóbbi időszakban, hogy patkányt láttak, vagy véltek látni. A problémát 
a főváros vezetése is elismerte azzal, hogy a patkányirtással megbízott konzorciumnak 300 millió forintos többletforrást bizto-
sított a patkánypopuláció visszaszorítására. 

A zuglói fizetős parkolá-

si övezetek működteté-

sét július 10-től az önkor-

mányzat saját szervezeti 

keretein belül oldja meg. 

A parkolás-üzemeltetés 

ellenőrzése pedig a Zuglói 

Polgármesteri Hivatal ha-

táskörébe kerül. 
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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

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
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 18 milliárd forintos uniós támo-

gatásból megvalósult fejlesztés-

nek köszönhetően papírok kitöltése  

és beadása nélkül mintegy 150 ügytípus 

intézése kezdeményezhető az interneten  

a http://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon 

keresztül. 

Kéri András, a zuglói önkormányzat 

üzemeltetési osztályának osztályveze-

tője elmondta: az Önkormányzati Hiva-

tali Portál (ÖHP) kezelőfelülete egysze-

rű, minden oldal közérthető útmutatót 

tartalmaz. Az ÖHP igénybe vehető ügy-

félkapuval és anélkül is, azonban cél-

szerűbb az ügyfélkapu használata, mert 

így hitelesített dokumentum keletkezik. 

Digitálisan oldható meg egyebek mel-

lett az adó-, a hagyatéki, a birtokvédel-

mi, illetve az anyakönyvi eljárás meg-

indítása. A rendszer még nem teljes, 

szolgáltatásai folyamatosan bővülnek 

– tette hozzá az osztályvezető, aki arról 

is szólt, hogy az ÖHP oldalán a kiválasz-

tott önkormányzatnál az állampolgár 

lekérheti az adóegyenlegét, nyomon 

követheti beadványa helyzetét, és ügy-

intézést is indíthat.   

Az osztályvezető arról is tájékoztatott, 

hogy ügyindításhoz meg kell adni, hogy 

magánszemélyként, vállalkozóként vagy 

cég nevében jár-e el az ügyfél. Továb-

bá azt is ki kell választani, hogy melyik 

ügytípusban milyen ágazathoz kíván 

fordulni. Amennyiben az állampolgár 

ügyfélkapun keresztül jelentkezett be, 

az űrlap online kitöltése során nem 

kell bajlódnia az ügyintézéshez szük-

séges személyes adatai megadásával,  

mert azokat a nyomtatvány automati-

kusan tartalmazza.  

Kéri András továbbá arról is beszélt, 

hogy a nyomtatványt nem lehet elron-

tani, mert a kitöltést követő ellenőrzés-

kor a rendszer jelzi a hibát. Emellett az 

is fontos tudnivaló, hogy a kérelmekhez 

elektronikusan csatolhatók a szükséges 

igazolások és mellékletek. 

Az oldalt összeállította: Papp Dezső

Már az önkormányzatnál is van elektronikus ügyintézés
Május eleje óta nem kell sorban állni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán annak, aki valamilyen ügyet akar intézni a helyhatóságnál. 

Egy európai uniós projekt kapcsán ugyanis már Magyarország valamennyi településén biztosított az elektronikus önkormányzati ügyintézés  

az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül. 

Kiemelt fejlesztési területté nyil-

vánították a képviselők a Kacsóh 

Pongrác út mentén lévő egyik telek-

tömböt a képviselő-testület május 

13-i rendkívüli ülésén. A területre 

kormányzati beruházásként épül-

het egy többfunkciós létesítmény.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 

kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítja  

a Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor 

– Kacsóh Pongrác út által határolt zónát. 

A területen az idén Magyarországon 

megrendezésre kerülő Maccabi Európa 

Játékokhoz (European Maccabi Games 

– EMG 2019) kapcsolódva „Zsidó sport- 

és kulturális központ” létesülhet majd.

A telektömbön kormányzati beruhá-

zás keretében épülhet meg a több-

funkciós létesítmény. A sport- és kul-

turális központ a Maccabi VAC és 

a MAZSIHISZ használatába kerül. 

A barnamezős beruházás csak az EMG 

2019-et követően készülhet el, amely  

a tervek szerint jelentős szerepet fog be-

tölteni a magyarországi zsidó közösség 

és a magyar sportélet hosszútávú célja-

inak megvalósításában.  

A körzetet a képviselőknek azért kellett 

kiemelt fejlesztési területté nyilváníta-

ni, mert az új kerületi építési szabályzat 

elfogadásának időpontja bizonytalan. 

A testület pozitív döntésével viszont  

a Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor 

– Kacsóh Pongrác út közötti telektömbre 

külön kerületi építési szabályzat készül-

het, amely jelentősen felgyorsíthatja  

a sport és kulturális központ felépítését. 

A Maccabi VAC a MAZSIHISZ és az MTK 

támogatásával 2015-ben nyerte el az 

EMG 2019 rendezésének a jogát. A pá-

lyázatot a kormány is felkarolta. A ver-

senyt július 29. – augusztus 7. között 

rendezik meg.  

A kerület támogatja a zsidó sport- és kulturális központ építését
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– Mióta vagy látássérült?

– Így születtem. Agyvérzéssel, lila fejjel 

jöttem a világra, az orvosok azt mondták 

anyukámnak, hogy a másnapot sem élem 

meg. Végül csak a látásomat vesztettem 

el. Bár néha elgondolkodom azon, hogy 

esetleg más bajom is visszamaradt, mert 

annyi őrültséget csinálok.

– Miféle őrültségeket?

– Például néhány éve vettem egy görko-

rit, és nem bírtam kivárni, amíg az egyik 

látó haverom ráér, és kijön velem a Vá-

rosligetbe. Egyik nap felkaptam a lábam-

ra, és végigrodeóztam vele a Vakodán. 

Mi így hívtuk a Vakok Intézetét. Amikor 

a kamerákon meglátták, hogy Matics Ádi 

kétemeletnyi lépcsősoron is így jön le, 

rögtön az ápolót küldték hozzám, hogy 

felelősségre vonjon. Mondjuk akkor 

sem dicsértek meg, amikor még alsóban 

a „gy” betűt próbálták megtanítani ne-

künk, és én kis híján leégettem az iskolát. 

Mindenki kapott egy gy-vel kezdődő tár-

gyat, nekem a gyufa jutott. Addig szóra-

koztam vele, míg a padom is kigyulladt. 

De jártam artistaképzőbe is, ahol 8-10 

méter magasságban biztosítókötél nélkül 

parádéztam szalagon.

– Azért manapság csak meggondol-

tabb vagy, nem?

– Hát, nem igazán. Ha meglátok egy ki-

hívást, egyből jelentkezem rá. Rájöttem, 

hogy akkor tudom a legjobbat kihozni 

magamból, ha veszélyhelyzetben vagyok.   

– Ez nem egyfajta bizonyítási vágy 

benned?

– De, az is benne van. Sőt lehet, hogy  

néha túlságosan is. A legfontosabb azon-

ban, hogy szeretném megmutatni az em-

bereknek, bárki bármire képes. Ha vala-

ki kitűz egy célt, csak a kitartásán múlik, 

eléri-e.

– Te mire vagy a legbüszkébb azok kö-

zül, amiket elértél?

– Talán a pár éve, az ausztriai nemzet-

közi súlyemelőversenyen elért csapat-

harmadik helyünkre. Itt a különdíjat is 

megkaptam mint a világ egyetlen vak 

súlyemelője. Ezenkívül a barátaimra 

és a segítőimre, mert remek emberek 

vesznek körül, nélkülük nem tudnék 

ennyi mindent csinálni. Csak a mosta-

ni Ultrabalaton 220 kilométeres távjá-

hoz három segítőt kellett igénybe ven-

nem, felváltva.

– Egyébként mekkorát tudsz szakítani?

– Az a pillanatnyi lelki állapotomtól 

függ. Életem első erőemelő-versenyét 

úgy nyertem meg a 62 kiló alatti súly-

csoportban, hogy 102,5 kilót nyomtam 

fekve. Volt, hogy 85 kilót szakítottam,  

és 105 kilót löktem, de volt olyan, hogy 

az ötven kilót is alig értem el, mert fej-

ben nem voltam formában. Rájöttem, 

nem az a fontos, hogy nagy erőt fejt-

sünk ki, ezt ésszel kell csinálni.

– Szoftverfejlesztőként végeztél a Neu-

mannban, majd a Petrikben, ebben  

a szakmában képzeled el a jövőd?

– Nem, kiderült, hogy ahhoz én túl iz-

gága vagyok. Egy percig sem tudok 

egy helyben ülni, mindig csinálnom 

kell valamit. A sportban megtalál-

tam önmagam. A munkám is ehhez 

kapcsolódik, ugyanis ahol edzem, ott 

masszőrként is dolgozom. Néhány év 

múlva pedig, remélem, olimpikon le-

hetek. Arra edzek, hogy a paralimpián 

fussam le a maratont.

Forrai-Kiss Krisztina 

Matics Ádám: „Bárki bármire képes!”
Matics Ádám a legjobb példa arra, hogy semmi sem lehetetlen. A harmincéves, vak fiatalember már négy-

szer futotta le a maratont, túl van az Ultrabalatonon is, és hamarosan készül az OCR akadályfutásra. Emellett  

ő a világon az egyetlen, aki vak létére megtanulta az olimpiai súlyemelés technikáját.     
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A Kolumbusz (Columbus) utca 57/b alat-

ti, 31624/1 helyrajzi számú ingatlant 

1932 októberében vásárolta meg Vörös 

Béla szobrászművész és felesége, Kari-

kás Ilona (Illy) festő és grafikus 21 ezer 

pengőért Polgár Józseftől és nejétől.  

A házaspár a telekre 1937-ben Bálint Ká-

roly építész tervei alapján bérvillát épít-

tetett. A ház kivitelezője Kemény László, 

statikusa pedig Fuchs Rudolf volt. 

Modern épület

 A tervező a kétemeletes, modern stí-

lusú, lapos tetős ház jobb oldali részét 

pillérekkel támasztotta alá. Homlokza-

tát sima, fehér nemesvakolat borította. 

A bérvilla sarkaira az építész szalagab-

lakokat helyezett. Az utcafronton és  

a ház jobb oldalán a földszinti erkélyek 

tömör mellvédet, az emeletiek pedig 

csőkorlátot kaptak, amelyek vízszin-

tes elrendezésűek. A kert felőli részen 

a földszinti lakásnak nincs erkélye, az 

emeletieknek pedig tömör mellvédjük 

van. A csapadékvizet a lapos tetőről  

a ház belsejébe rejtett csatorna vezeti el. 

Bálint azért alkalmazta ezt a megoldást, 

hogy a homlokzat összképét ne rontsák 

a függőlegesen lefutó ereszcsatornák.  

A tervező az építmény valamennyi 

szintjén négy lakást helyezett el. Az egy-

más felett elhelyezkedő otthonok azo-

nos kialakításúak voltak. Az építész az 

utca felőli oldalon kétszobás, konyhás, 

cselédszobás lakást alakított ki. Ezek 

egyik szobája és erkélye lekerekített 

sarkot kapott. A ház középső részébe 

franciaerkéllyel ellátott szoba-konyhás, 

hálófülkés lakás került. Az épület kert 

felőli oldalán pedig – a földszinti kivé-

telével – két szoba-konyhás, hálófülkés,  

erkélyes lakás kapott helyet. A tervező 

mindegyik hajlékot fürdőszobával és 

kamrával is ellátta. A kétszobás laká-

sokhoz gardrób tartozott, amely az 

utcafronti oldalon kapott helyet, és az 

egyik szobából nyílt. 

A házat építtető művész házaspár  

a bérvilla egyik apartmanjában lakott. 

Az épület egyik földszinti lakása pedig 

a házmester otthona volt.  

Cukrászdát is terveztek

A létesítmény alagsorának utca felőli 

részén az építész a ház teljes szélessé-

gében egy nagy helyiséget alakított ki. 

Ebben a terv szerint cukrászda műkö-

dött volna. Ennek teraszaként a jobb ol-

dali épületrészt alátámasztó oszlopsor 

menti fedett terület szolgált volna. Ezt 

kívülről járdán és lépcsőn, míg a cuk-

rászboltból tálalófolyosón át lehetett 

volna megközelíteni. 

A cukrászat mellett az alagsorban kap-

tak helyet a lakók pincerekeszei, a mo-

sókonyha, a ruhaszárító, a kazánház,  

a raktár és a légvédelmi óvóhely. 

Az építész a bérvilla főbejáratát a ház 

hosszan elnyúló bal oldalán, annak kö-

zéptengelyében helyezte el. Az épület-

be belépőt egy keskeny előtér fogadja, 

ahonnan balra a lépcsőházba, míg jobb-

ra a pincébe lehet jutni. Az építmény-

nek volt egy másik bejárata is, amely az 

oszlopsor felőli oldalról nyílt.

A lakásokat cserépkályhával fűtötték.  

A konyhákba és fürdőszobákba a melegvíz 

a pincében elhelyezett kazánból érkezett. 

A ház a mainál sokkal nagyobb telken 

állt, amelyet kőlábazatos, egyszerű acél-

keretre rögzített dróthálós kerítés vá-

lasztott el és választ el ma is az utcától.  

Alagsori beépítés

Az épület az 1944-es bombázásokat és 

Budapest ostromát kisebb sérülésekkel 

vészelte át. A háború után a ház oszlo-

pokkal alátámasztott jobb oldali részét 

befalazták. Az alagsorban két szükség-

lakóhelyet alakítottak ki, és a cukrász-

dát is lakásként hasznosították. A nap-

jainkban társasházként üzemelő épület 

ablakait kicserélték, homlokzatát a la-

kók eredeti formájában újították fel, így 

az utcán arra járók az épületre tekintve 

egy két világháború között készült, jel-

legzetes modernista épületet láthatnak, 

amelynek lépcsőházablakai most is az 

eredeti rézkilinccsel nyílnak.

A házzal kapcsolatosan érdemes meg-

említeni, hogy a Magyar Televízió 

1973-ban a Columbus utca 57/b-ben 

forgatta a Csukás István Keménykalap 

és krumpliorr című regényéből készült 

filmsorozat negyedik részét. 

      Papp Dezső

Egy Bauhaus-ház a Columbus utcában
Zuglóban a múlt század első felében számos Bauhaus-ház épült. Ezek egyike a Columbus utca 57/b szám 

alatti egyszerű, fehér homlokzatú, hajószerű bérvilla, amely 1937-ben épült, és klasszikus példája a moder-

nista építészetnek. A ház ma is jó állapotban van, egy kisebb alagsori átépítéstől eltekintve teljesen megőrizte 

eredeti formáját.  

Zuglói séták

A Bauhaus nyomában 
Május első hétvégéjén a Budapest100 program kere-
tében az idén 100 éves Bauhausszal ismerkedhettek 
meg a rendezvényre ellátogatók. A programhoz Zug-
lóban a Nemzeti Sportcsarnok és a Columbus utca 
57/b alatti lakóház csatlakozott. 

A Columbus utcai létesítményt az érdeklődők Ritoók 
Pál művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és 
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa 
vezetésével tekinthették meg, aki elmondta: a modernis-
ta építészet egyik legjelentősebb alakja a német Walter 

Gropius volt, aki 1919-ben Weimarban alapította meg  
a Bauhaus nevű tervezőiskolát. Itt modern és újszerű anya-
gok felhasználásával új felfogású épületek, bútorok és 
használati tárgyak tervezését tanította művésztársainak. 

Ritoók Pál arról is beszélt, hogy modernizmus másik nagy 
képviselője a francia Le Corbusier volt, aki az új építészet 
jellemzőit 1926-ban öt pontba foglalta össze. E szerint a 
modern épület lapos tetős, lábakon álló, és a belső tér 
rugalmas alakítására pillérvázas. Homlokzata szabadon 
alakítható, amely szalagablakokkal van tagolva. 

A Columbus utca 57/b alatti bérvillát Bálint Károly ezen 
elvek figyelembevételével tervezte, aki a praktikus belső 
elrendezés rovására az irányzatra jellemző vizuális meg-
jelenést helyezte előtérbe. A tömegkompozíció miatt fon-
tos volt az építésznek, hogy a főhomlokzatot izgalmas-
sá tegye, ezt egy nagyobb tagolatlan felülettel érte el,  
amely mögé szokatlan módon az utcai frontra gardróbot 
helyezett. A bérvilla hajószerűsége, a lekerekített sarkú 
főhomlokzat, valamint a bemélyedések és a szalagabla-
kok elhelyezése is a Bauhaus jellemzője – magyarázta 
Ritoók Pál.
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A tervezet bemutatásával kezdődött  

a április 30-i program, amelyen Szabó 

Rebeka alpolgármester azt mondta, 

örül, hogy végre lesz egy energia- és 

klímaakcióterve Zuglónak. – Ez nem 

csak egy dokumentum, minden be-

ruházásnál, lépésnél figyelembe kell 

vennünk – hangsúlyozta. A SECAP-ot 

a készítők – Nemes-Jeles Barbara, Pej 

Zsófia és Magyar László –  ismertették 

a jelenlévőkkel. A tanulmányban olyan 

intézkedéseket fogalmaztak meg, ame-

lyek betartásával 2030-ra 40 százalék-

kal csökkenhet a szén-dioxid-kibocsá-

tás. A bázisév 2011, vagyis az akkori 

adatokhoz képest kell megváltoztatni 

a szennyezés mértékét, ami 2017-re  

8 százalékkal csökkent. 

A bázisévben Zugló szén-dioxid-ki-

bocsátásának 40 százalékát a lakó-

épületek adták, azon a területen 

komplex épület-korszerűsítést, háztar-

tásigép-cserét, napelemes, napkollek-

toros és hőszivattyús rendszerek kiépí-

tését javasolják a szakemberek, akik 

rámutattak az önkormányzat felelős-

ségére is. Véleményük szerint kiemel-

kedő az önkormányzat tájékoztató és 

szemléletformáló szerepe, a kerület 

épületeiben, intézményeiben dolgozók 

környezettudatos képzése, továbbá az 

önkormányzati ingatlanok hőszigete-

lése, nyílászárócseréje, fűtés- és világí-

tás-korszerűsítése, a háztartási gépek 

cseréje és a napelemes beruházások is 

indokoltak. 

A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy 

a zuglóiak több mint 90 százaléka érzi  

a klímaváltozás hatásait, és akár önkén-

tesként is bekapcsolódnának az éghaj-

latváltozás elleni küzdelembe. A klíma-

akcióterv többek között a zöldfelületek 

továbbfejlesztését, a Rákos-patak klí-

maadaptív revitalizációját, új közössé-

gi kertek létrehozását, egységes fa- és  

park-kataszter létrehozását, árnyéko-

lást, szemléletformáló és tudatosító 

programok megvalósítását, csapadék-

víz-gazdálkodási fejlesztést javasol.

A civil szervezetek május 10-ig küld-

hették be véleményeiket, észrevé-

teleiket, javaslataikat, amelyeket az 

Energiaklub szakemberei beépítenek  

a programba, és azokat a képviselő-tes-

tület tárgyalja majd.              Potos Rita 

Vita a kerületi klímaakciótervről
A kerületben működő civil szervezetek véleményét is beépítik Zugló Fenntartható Energia- és Klimaakci-

ótervébe (SECAP), ezért a tanulmány készítői fórumon kérték ki az egyesületek észrevételeit, javaslatait. 

Idén is folytatódik a két éve meg-

kezdett faültetési program a zug-

lói oktatási intézményekben. Ez-

úttal csaknem nyolcmillió forint 

értékben kerülnek új növények  

a kerületi bölcsődékbe és óvodák-

ba, de Várnai László, az előter-

jesztés benyújtója lapunknak azt 

mondta, a következő testületi ülés-

re az iskolák udvarának fásításá-

hoz is igényel pénzkeretet.  

Az először 2016-ban elfogadott előter-

jesztés keretében két évvel ezelőtt több 

mint száz fát ültettek el a bölcsődék  

és óvodák udvarán, illetve azok köz-

vetlen környezetében. A helyszínekre 

minden esetben a főkertész bejárása  

és javaslata után a Zuglói Zrt. telepítet-

te a növényeket – köztük juhart, kőrist  

és nyírfát – az adott intézménybe járó 

gyerekek segítségével.  

– A CivilZugló Egyesület által kidolgozott 

programnak három célja van – magya-

rázta Várnai László önkormányzati kép-

viselő. – Mivel a kerületi intézmények 

nagy udvarral rendelkeznek, tele nö-

vényekkel, azok fiatalítását meg tudjuk 

kezdeni ennek segítségével. Másrészt  

a közös faültetés erősíti a lokálpatrio-

tizmust, hiszen húsz-harminc év múlva 

az a kisgyermek, aki ma csemetét ülte-

tett, büszkén mutathatja majd meg saját 

gyerekének az addigra nagyra nőtt fát.

A közös ültetésnek nevelő hatása is 

van, része lehet egyfajta játékos okta-

tásnak: hogyan kell beásni, öntözni az 

adott növényt, mikor virágzik, milyen 

termést hoz. Azok a gyerekek, akik 

ma növényt gondoznak, valószínűleg 

később nem fogják megrongálni azo-

kat. Az újonnan telepített növényeket 

egyébként egy kis táblával is megjelö-

lik, amelyen feltüntetik az intézmény 

nevét, a fa fajtáját, az ültetés évét és 

a munkálatokban részt vevő óvodás, 

bölcsődés vagy iskolai csoport, osztály 

megnevezését.

– Tavaly is beadtam a programra vonat-

kozó előterjesztést, de akkor többször 

elnapolta a testület – folytatta a környe-

zetvédelmi tanácsnok. – Szerencsére idén 

elfogadták a tervezetet, így ebben az év-

ben 29 facsemetét, 1600 cserjét, 170 osz-

lopos örökzöldet és 10 díszfűvet tudunk 

elültetni. A munkálatokban részt vevő 

szakemberek ezúttal arra is jobban figyel-

nek majd, hogy az ültetés ne altatási vagy 

étkezési időre essen, és valóban sok ezer 

gyerek megismerje a faültetés örömét. 

Mivel a programra most megszavazott 

csaknem nyolcmillió forintot kimeríti  

a bölcsődék és az óvodák fásítása, Vár-

naiLászló lapunknak azt mondta, a kö-

vetkező testületi ülésen az iskolák ud-

varának beültetésére is kér pénzügyi 

támogatást a testülettől.

Forrai-Kiss Krisztina 

A faültetés része a környezettudatos nevelésnek 

Civil élet
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Az Ajtósi Dürer sori alma materből az el-

múlt több mint száz esztendőben kiváló 

színészek és művészek is nagy számban 

kerültek ki. A humán vonal pedig máig 

kitartott, és jelenleg is minden évfolyam-

ban akad néhány diák, aki a magyar,  

a dráma, vagy a szép kiejtés területén 

országos szinten is komoly eredménye-

ket ér el. A mostani generáció egyik ki-

emelkedő „humánosa” Förgeteg Soma 

12. b osztályos diák, aki nemrég komoly 

sikert ért el a „Szép magyar beszéd” or-

szágos verseny győri döntőjében. A Ka-

zinczy néven ismert versenyt immár 54. 

alkalommal rendezték meg, és a győri 

döntő hagyományosan két szóbeli for-

dulóból, egy kötelező és egy szabadon 

választott szöveg felolvasásából, vala-

mint egy írásbeli fordulóból, a „Beszélni 

nehéz!” jelrendszer alkalmazásából állt. 

A Szecsődi Tamás és Bóka Gábor taná-

rok által felkészített zuglói diák reme-

kül teljesített, ezzel nemcsak a verseny 

legjobbjának járó Kazinczy-emlékérmet, 

hanem mindkét szöveg egyenletesen 

kiemelkedő színvonalú tolmácsolásáért  

a Rotary-különdíjat is kiérdemelte.

A Szent István Gimnázium történeté-

ben eddig mindössze négy alkalommal 

fordult elő, hogy valamelyik tanulója 

Kazinczy-emlékérmet kapott. Legutóbb 

2015-ben volt példa hasonlóra, előtte 

2007-ben, 1990-ben és 1977-ben történt 

hasonló siker. Förgeteg Soma azonban 

nem csak ezzel írta be magát az iskola 

történetébe: ő ugyanis az egyetlen diák, 

aki mindkét Kazinczyhoz kötődő ver-

senyen győzni tudott. Két éve ugyanis  

a Sátoraljaújhelyen rendezett „Édes 

anyanyelvünk” nyelvhasználati verse-

nyen is a legjobb volt.     Riersch Tamás

A zuglói Szent István Gimnázium sikereinek kulcsa a reáltárgyak hangsúlyosságában és erejében rejlik. 

Nem véletlen, hogy az intézmény diákjai közül a legtöbben az érettségit követően az orvosi vagy a mérnöki 

pályára mennek. Ugyanakkor sem a matematika–informatika, sem a fizika–kémia vonal nem tudja „elnyom-

ni” az intézmény humán oldalát.

A legszebben beszélő zuglói diák

Taroltak a Szent István Király Ze-

neiskola tanítványai a Szlovákiában 

megrendezett nemzetközi Talents 

for Europe vonósversenyen. Ha-

guwara Izumi harmadik, Balog 

Benedek második lett a saját kor-

csoportjában, míg  

a Temesvári fi-

vérek, Dávid és 

Bence egy ezüst- 

és egy aranyérem 

mellett a fődíjat is 

elhozták.

A Temesvári családban senkitől sem 

idegen a zene és a hangszer: már  

a fiúk szülei is a zuglói zeneiskolában 

ismerkedtek meg. Az édesapjuk amatőr 

csellista, míg édesanyjuk profi zenész  

a Nemzeti Filharmonikus Zenekarban.

A tízéves Dávid, aki a nemzetközi vo-

nósversenyen az 1. korcsoportban má-

sodik helyezett lett, egyelőre informa-

tikusnak készül, de a húszéves Bence  

– ő volt a 4. korcsoport első helyezett-

je és a fődíj nyertese is – már biztosan 

profi zenész lesz.

Napi három, négy órát gyakorol, at-

tól függően, mennyi ideje van. Bence 

ugyanis már a bécsi Zeneakadémia 

másodéves hallgatója, és tagja az Eu-

rópai Unió Ifjúsági Zenekarának is – 

büszkélkedett az édesanya, Fazekas 

Beatrix, akinek harmadik gyerme-

ke, Fanni is zenész.      

FKK

Kerületi csellisták nemzetközi sikereMeglepetésbúcsúztató 
a Móra igazgatójának

Rendkívüli szülői értekezletre hívták be Hor-

váth Gizellát, a Móra Ferenc Általános Iskola 

volt igazgatóját. A nemrég nyugdíjba ment 

szakembert az értekezlet helyett több tucat 

szülő és virágcsokor várta. A meglepetésbú-

csúztatót az iskola szmk-vezetője szervezte, 

aki egy Churchill-idézetekből összeállított 

beszéddel is készült. Gizi néninek ugyan-

is az egykori brit miniszterelnök a kedvenc 

gondolkodója, meglátásait gyakran idézte 

pályázataiban is. Horváth Gizella negyven év 

pedagógusi és huszonöt év vezetői beosztás 

után ment nyugdíjba. A zuglói intézményben 

tizenhét évet töltött, most ebből az időszak-

ból vetítettek le neki egy fotóösszeállítást  

a búcsúzó szülök. 

– Nagyon sok nehézséget és örömöt éltem 

itt meg, de egy olyan nap sem volt, amelynek ne lett volna értelme. Remélem, idén már sikeres 

lesz az új igazgatói pályázat, és olyan vezető kerül az iskola élére, aki továbbviszi az intézmény 

szellemiségét, de én is gyakran jövök majd látogatóba – mondta lapunknak Gizi néni.    
FKK

Olimpikon lett a 
zuglói gimnazista

Bár csak a napokban érettségizett, jó ideje az 

MTA organokatalízissel foglalkozó kutatócso-

portjának munkatársa Mészáros Bence. A Szent 

István Gimnázium 12. évfolyamos, matektago-

zatos diákja nemrég a Nemzetközi Mengyelejev 

Kémiai Olimpia ezüstérmese is lett.

Az idei, 150 indulót számláló megmérettetés-

re összesen hat magyar diák utazhatott ki. Őket 

egy tavalyi válogatón nevezték meg.

– Tulajdonképpen egy kéthetes verseny volt 

a felkészülés. Ez idő alatt egyetemi előadásokat 

hallgathattunk az ELTE-n, és persze ZH-kat is 

írtunk – mesélte Bence, aki érettségi után ku-

tató vegyésznek szeretne tanulni. – Szükség is 

volt erre, hiszen a Mengyelejev-versenyen hiába 

gimnazisták indultak, egyetemi szintű kérdések, 

válogatott kis gonoszságok voltak feladva.

A nehéz feladatok ellenére a magyar diákok 

jól teljesítettek, két ezüst- és négy bronzérem-

mel tértek haza a Szentpéterváron megrende-

zett, egy héten át tartó versenyről.       (forrai)

fotó: Keresztúri Levente
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KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI REFERENS 
munkakör betöltésére

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

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgaz-

dasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői szakképesítés.

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Közigazgatásban - hatósági területen - szerzett tapasztalat, illet- ve önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság. • Műszaki beállítottság.
Elvárt kompetenciák: 
• Megbízhatóság. • Precizitás, pontosság, határozott fellépés. • Jó kommunikációs készség írásban és szóban. 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendelete, vala-
mint 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 felül 
további juttatások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.

• Korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító előfizetést kap a kol-
légánk.

• 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, ásványvíz korlátlanul rendelkezésre 
áll.

• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
• A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok alap-

ján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magá-
nélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

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

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

egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló 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 tájé-

koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 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 dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as telefonszámon.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

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

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 tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb 
értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája meg-
tekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesz-
tésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdo-
nában álló bérbe vehető nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája meg-
tekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre 
került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáblá-
ján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. hirdetőtábláján.

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

TÁJÉKOZTATÓ

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ  
A BUDAPEST XIV. KERÜLET,  

EGRESSY ÚT – GIZELLA ÚT – CSEREI UTCA 
– ILKA UTCA ÁLTAL HATÁROLT  

TERÜLETRE VONATKOZÓ  
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településfejlesztéssel és településkép-védelemmel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályai-
ról szóló 8/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy 
Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályza-
tának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervé-
nek elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz. rendelet 
(ZKVSZ-ZKSZT) Budapest XIV. kerület, Egressy út – 
Gizella út – Cserei utca – Ilka utca által határolt területre 
vonatkozó módosítása folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján – tár-
gyalásos eljárás szerint történik.
A módosítás célja a Budapest XIV. kerület, Gizel-
la út 14-16. számú, 32548 hrsz. alatti ingatlanon 
tervezett önkormányzati beruházás megvalósítása 
lehetőségének biztosítása, mely a ZKVSZ-ZKSZT 
által meghatározott építési hely módosításával és 
egyedi személygépkocsi-várakozóhely biztosítási 
kötelezettség megállapításával valósítható meg.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megtekinthető 
a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán és 
a Főépítészi Csoportnál.

A ZKVSZ-ZKSZT tárgyi módosításának tervezetére 
vonatkozó írásos véleményüket – nevük és lakcímük 
megadása mellett – a megjelenéstől számított 8 napig 
adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pé-
tervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@
zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában 
megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 
2019. május 24-én 16:00-kor kerül megtartásra a Pol-
gármesteri Hivatal V. emeleti közösségi helyiségében 
(1145 Budapest, Pétervárad u. 2.).

A partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemé-
nyeket, javaslatokat és az ezekről született döntést a 
főépítész a jogszabályi kötelezettségeinek a teljesítése 
érdekében tárgyanként és eljárási szakaszonként nyil-
vántartja. Az adatokat az önkormányzat a közfeladatot 
ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályok 
szerint, az ott meghatározott időtartamig kezeli. A ke-
zelt adatok kizárólag az állami főépítész hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak továbbít-
hatók, az épület címe és helyrajzi száma kivételével a 
személyes adatok nélkül. 

Karácsony Gergely
polgármester

Tavaszi Teakoncert 
zuglói nyugdíjasoknak 

– 2019. május 25. szombaton délután 15 órakor  
a Zuglói Zeneházban 
(1145 Budapest, Columbus u. 11.)

Szeretettel várjuk a kerület nyugdíjasait az idei 
évad utolsó Teakoncertjére! A műsorban fiatal, 
tehetséges zenészek szóló- és kamarapro-
dukciói szerepelnek, melyek mindig nagy si-
kert aratnak a közönség körében. A koncert 
kiváló alkalom egy jó hangulatú együttlétre, 
finom sütemény és tea mellett. Állandó mű-
sorvezetőnk Zelinka Tamás ismét érdekes 
információkkal szolgál majd a művekről, zene-
szerzőkről és az előadókról.

Belépő jelképes 10 Ft, melyet a koncert 
előtt, a helyszínen lehet megváltani. 

Szeretettel várja Önöket  
a Zuglói Filharmónia!

Európa kedvenc indulózenéi
Térzene 2019. május 25-én és június 1-jén szombaton 19.00 órakor a Bosnyák téren

Nagy örömmel várjuk a zuglói közönséget Térzene koncertünkre, melyet két alkalommal rendezünk meg a Bosnyák téren, a Páduai Szent Antal 
templom melletti parkban.

Idei műsorunk különlegessége, hogy a felhangzó zeneművek mind-mind különböző EU tagállamok kedvelt, ismert indulózenéi, amiket az adott 
nemzetek jól ismernek és szívesen játszanak különböző alkalmaikon.

Közreműködik a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Fúvószenekara, akik fiatal koruk ellenére rendkívül magas színvonalú produk-
ciókat nyújtanak, és immár évek óta lehetőséget kapnak arra, hogy a Müpa színpadán is zenéljenek a közönségnek. A koncertet Makovecz Pál 
igazgató úr vezényli. A program ingyenes!
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Az önkormányzat Szabó Rebeka alpol-

gármester vezetésével még 2016-ban 

kezdte meg a madarak „lakhatási” le-

hetőségeit javító programot azzal, hogy 

összesen 47 odút telepített a kerületben. 

Ezeknek a telepítéseknek a szakmai 

felügyeletét egy zuglói lokálpatrióta, 

Bebesi Zoltán, a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület önkénte-

se vállalta. Ő ugyanis korábban 

önerőből több odút is kihe-

lyezett szűkebb lakókörnye-

zetében. Bebesi Zoltán vállal-

ta, hogy ezeknek az odúknak  

a későbbiekben is patrónusa lesz.

Az elmúlt két esztendőben 

nagyjából hasonló, több 

mint 60%-os volt az odúk 

kihasználtsága – mondta 

lapunknak. – Elsősorban széncinegék, 

mezei és házi verebek éltek az önkor-

mányzat által kínált lehetőséggel. Idén 

azonban három nagyobb odúval bővítet-

tük a madárlakás-állományt, amely így 

már ötvenre nőtt. Ezekbe a nagyobb odúk-

ba seregélyek beköltözését várjuk, amely 

madarak gyakori vendégek a kerületben.

Az idei adatokról még nincsenek 

információk, hisz költési idő-

szakban kevesebb a moz-

gás az odúk környékén.  

De az etetés idején ki 

fog majd de-

rülni, hogy idén mely odúk voltak la-

kottak a kerületben. Az önkormányzati 

program egyébként a kerület több pont-

ját is érintette: az elmúlt három évben  

a Kerepesi úttól kezdve a Pillangó par-

kon és a Róna utcán keresztül egészen  

a Rákos-patak partjáig helyeztek ki 

odúkat. Sőt, az odúk révén több isko-

la és óvoda, valamint a polgármesteri 

hivatal is madárbará-

tabb lett, amely in-

tézményekben Be-

besi Zoltán még előadásokat is szokott 

tartani a zuglói élővilágról.

A zuglói madarász és a Dr. Mező Ferenc 

Általános Iskola diákjai nemrégiben az 

intézmény udvarán kikelt cinkefiókákat 

figyelték meg, sőt a gyerekek azt is vé-

gignézhették, hogyan etetik a kicsiket.  

A Kincskereső Óvodában a tojó még költi 

a tojásokat, ezért Zoltán különböző fész-

keket mutatott az ovisoknak május 8-án. 

A kicsik nemcsak a fészkek fajtáival, anya-

gaival ismerkedhettek, olyan érdekes-

ségeket is megtudhattak, hogy régen kis 

cipő helyett olykor a függőcinke elhagyott 

fészkét húzták a gyerekek lábára. Ub-

rankovics Bianka óvodavezető-helyettes  

a programot követően kiemelte, mennyi-

re nagyszerű, hogy az óvodásoknak lehe-

tőségük van arra, hogy természetes élőhe-

lyükön figyelhessék meg a madarakat.

Szabó Rebeka alpolgármester fontos-

nak tartja, hogy a gyerekek minél köze-

lebbről megismerjék a természetet, azo-

kat a növényeket és állatokat, amelyek 

körülveszik őket. – Szerencsére Zugló 

nagyon szép, zöld kerület, és az önkor-

mányzat is odafigyel, hogy minél több 

madár legyen itt. Az intézményekben 

minden évben igyekszünk ismeretter-

jesztő programokon keresztül bemutatni 

az egyes tojásokat, madárfajokat, a gye-

rekek pedig beszélnek a témáról, emlé-

keznek rá, hogy tavaly mit láttak. Beépül 

a mindennapjaikba, és felnő egy olyan 

generáció, amely tudja, hogy nem sza-

bad elpusztítani a kör-

nyezetet – fogalmazott  

az alpolgármester.

PR/RT

Madárlakta kerület
Azt eddig is tudtuk, hogy Zugló – különösen a zöldebb területei – gazdag madárvilággal rendelkezik, ám azt, 

hogy a legszerencsésebb madarak már „önkormányzati bérleményekben” is lakhatnak, azt csak az látja, 

aki menet közben nemcsak a földet, hanem a fák koronáit is kémleli.

Zöld Zugló
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Magyarországon az egyik leggyakoribb 

halálok a daganatos megbetegedés, 

amelynek leghatékonyabb ellenszere 

a szűrés – hangzott el a program meg-

nyitóján. Dr. Kiss István, az alapítvány 

kuratóriumának elnöke köszöntőjében 

hangsúlyozta: a korai felismerés, diag-

nosztizálás és kezelés életeket menthet, 

ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy 

népszerűsítsék a szűrővizsgálatokat. 

Karácsony Gergely polgármester arról 

beszélt, hogy gyakran hangoztatják az 

egészségügy, a szűrések fontosságát, 

azonban sokszor elmaradnak a tettek 

– ezen szeretnének változtatni Zugló-

ban. – Minden haláleset borzasztó, de 

amelyeket szűréssel meg lehetett volna 

előzni, azok a legelfogadhatatlanabbak. 

Éppen ezért nagyon fontos ez a nap – 

jegyezte meg a polgármester. 

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) 

igazgató főorvosa kiemelte, Magyaror-

szágon a három leggyakoribb halálok  

a daganatos, valamint a szív- és érrend-

szeri megbetegedések, továbbá a tüdőbe-

tegségek. Dr. Nagy András Csaba kifejtette: 

céljuk, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fek-

tessenek a megelőzésre, és arra biztatta  

a megjelenteket, hogy a háziorvosuknál és 

a járóbeteg-ellátáson is kérjék a szűréseket. 

Az Örs vezér terei ingyenes programon 

bőrrák- és szájüregdaganat-szűrést tar-

tottak, azonkívül testösszetétel-mérés és 

ételkóstoló is volt, a Zefi pedig különböző 

tanácsadásokkal készült. – Dohányzásról 

leszoktató, dietetikai, mozgástanácsadás-

sal várjuk az érdeklődőket, de hoztunk 

önismereti teszteket, itt van az egészség-

kerék, és mivel május a vérnyomásmérés 

hónapja, külön vérnyomásstandunk is 

van – részletezte Szécsi 

Emese, a Zefi vezetője. 

Az oldalt összeállította: 

Potos Rita 

Könnyek helyett szűrések 
A rákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet A rák ellen, az embe-

rért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány és a Zuglói Egészségfejlesz-

tési Iroda (Zefi) közös, Könnyek helyett... tarts velünk! című programja.  

A szűrések mellett tanácsadásokkal, reformétel-kóstolással, önisme-

reti tesztekkel és vérnyomásméréssel is készültek a szervezők május 

11-én az Örs vezér terén.

Előadások a születés hetén 
Szoptatási tanácsadással kezdődött, majd az önbecsülésről és a szülésről mint az anyaság kapujá-

ról beszélgettek szakemberek és anyukák a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (Zefi) által szervezett 

programsorozaton. A születés hete alkalmából megrendezett interaktív előadásokon a meseterápia 

és az intimtorna is helyet kapott. 

A születés hete kapcsán a Zefi munkatársai nem a tipikus, a témával szorosan összefüggő prog-

rammal készültek, hiszen azt a kórházak biztosították. A nőket, a nőiességet helyezték előtérbe az 

ingyenes előadásokon. Május 6-tól 10-ig a Hermina úti szakrendelő tanácstermébe várták a szak-

embereket és az anyukákat. – Az volt a célunk, hogy ne csak hallgassák, részt is vegyenek az 

emberek. Nem csak a szülés folyamatáról beszéltek az előadók, számos, a nőket érintő témát meg-

vitattak a résztvevőkkel. Mindennap 8 órától kezdődtek a másfél órás programok. Volt szoptatási 

tanácsadás, előadás az önbecsülésről, a szülésről, a nőiségről a mesék tükrében, és téma volt az 

intimtorna is – mondta Szécsi Emese, a Zefi vezetője. A programsorozat zárásaként arról beszéltek, 

hogyan lehet megtalálni a középutat ahhoz, hogy valaki jó anya legyen.              
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Flórián-nap alkalmából idén is 

köszönetet mondott a zuglói ön-

kormányzat a kerületi tűzoltók-

nak egész éves munkájukért. 

Az Egressy úti laktanyában – parancs-

noki javaslatra – hét tűzoltó vehetett 

át elismerést Szabó Rebeka alpolgár-

mestertől május 3-án. Bartók István, 

Kovács Tamás, Moharos Attila tűzoltó 

főtörzsőrmester, Molnár Mihály törzs- 

zászlós, Nagy Dávid törzsőrmester, va-

lamint Rácz József zász-

lós mellett Varga Attila 

őrmester munkáját ju-

talmazták. 

 Közbiztonság

 Egy gyanúsan közlekedő személyautó vezetőjét és utasait állították elő a kerü-

leti rendőrök, mert mind a 22 esztendős sofőr, mind pedig az autóban tartózkodók 

bódult állapotúnak tűntek. A rendőrök a kapitányságon egy kábítószergyorsteszttel 

ellenőrizték a gyanújukat, amely vizsgálat eredménye pozitív volt. A gyanúsítottakkal 

szemben nyomozás indult. 

 Egy kerékpáros férfi ellen garázdaság bűntettében indult nyomozás. A 29 éves 

férfi biciklijén közlekedve haladt a Thököly úti kerékpársávban a Hungária körúti ke-

reszteződés felől a Bosnyák tér irányába, amikor az Amerikai úti kereszteződésnél 

egy a kerékpársávon szabálytalanul parkoló gépjárműhöz ért. A kerékpárost úgy fel-

háborította az eset, hogy előbb szidalmazni kezdte az autó vezetőjét, majd a jármű 

mellett elhaladva annak motorháztetejére csapott, aminek következtében jelentős 

kárt okozva behorpasztotta a karosszériát. A férfi ellen garázdaság bűncselekménye 

miatt indult nyomozás.

 Egy férfi az egyik kerületi fitneszszalonból különböző táplálékkiegészítőket 

tulajdonított el. A férfit tetten érték, és átadták a rendőröknek. A gyanúsított ellen 

szabálysértési értékre elkövetett lopás bűntette miatt indult nyomozás. Ugyanez  

a férfi egy másik időpontban (és már nem Zuglóban) egy földre helyezett hordoz-

ható hangfalat felkapva próbált meg elmenekülni, ám néhány saroknyi futást kö-

vetően feltartóztatták a rendőrök. A nyomozók megállapították, hogy a férfi több 

kerületben is lopást követett el, így már üzletszerűen elkövetett lopás bűntette miatt 

folyik eljárás ellene.

BűnügyElismerés a tűzoltóknak

– A piros lámpánál állt előttünk egy pi-

ros színű autó, melynek anyósülésen 

ülő utasa, akiről később derült csak ki, 

hogy egy hölgy, egy papír zsebkendőt 

hajított ki az ablakon. Én kiszálltam  

a kocsinkból, és odaléptem a sofőrhöz, 

akit felszólítottam, hogy azonnal szed-

jék össze a szemetet, máskülönben 

szabálysértési eljárást kezdeményezek 

ellenük. A férfira nézve meglepő riadt-

ságot véltem felfedezni az arcán, ezért 

elkértem az iratait. A férfi erre nagy 

gázt adva kilőtt, és nagy sebességgel 

elhajtott. Én gyorsan visszaugrottam 

a kocsinkba, majd a menekülők után 

eredtem. Az üldözés a Kerepesi út, 

Szentmihályi út, Ond vezér út útvona-

lon folyt, és egészen a Zalán utcáig tar-

tott. Ez ugyanis zsákutca, a menekülők 

nem tudtak továbbmenni. Az utca vé-

gén az autó vezetője kiszállt, majd gya-

logosan próbált elfutni, de a járőrtár-

sam a közeli iskola kerítésénél utolérte, 

így még időben sikerült megakadályoz-

nia, hogy átmásszon a rácson. A férfit 

előállítottuk, mert a menekülésen kívül 

már a helyszínen kiderült, hogy ittas 

volt, és vezetői engedély nélkül közleke-

dett. Az adategyeztetés során pedig az 

is kiderült, hogy öt elfogatóparancs volt 

kiadva ellene, a vezetéstől el volt tiltva, 

az általa megadott adatok pedig nem  

a sajátjai, hanem a testvéréi voltak. 

Őz Miklós 2016 óta a Nagy Lajos király 

út–Szugló utca–Mexikói út–Kerepesi 

út által határolt négyes számú körzet 

kmb-se. Állandó zuglói lakosként jól 

ismeri a területet. Rendőri pályafutása 

azonban jóval korábban kezdődött.

– 1994-ben szereltem fel határőrnek, 

és egészen a 2008-as integrációig ha-

tárőrként dolgoztam. Egy ideig Nyírbá-

torban, majd a ferihegyi repülőtéren. 

2008. január 1-je után a BRFK Bevetési 

Főosztályára kerültem, amely 2013-as 

megszűnését követően beolvadt a ke-

rületi kapitányságokba. Én előbb az 

ötödik kerületben lettem járőrvezető, 

majd innen helyeztek át 2014. május 

1-jén Zuglóba. S mivel 2002 óta magam 

is a kerületben lakom, öt éve mondhat-

ni hazaérkeztem.

Ez az öt év Őz Miklós számára nemcsak 

tartalmasan, hanem eredményesen 

is telt. Már első zuglói évében kiérde-

melte az Év Rendőre címet a kerületi 

önkormányzattól. A bevezetőben em-

lített esetek miatt októberben „A hó-

nap rendőre” elismerést is megkapta.  

És rendszeresen olvasható a neve azon 

a listán amelyen azok szerepelnek, akik 

tavasszal és év végén az önkormányzat-

tól jutalmat érdemelnek.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Zugló rendőre
Nem valószínű, hogy létezik olyan rangsor, amely differenciálná a zuglói körzeti megbízottakat. Ám az szinte 

biztos, hogy ha mégis létezne ilyen rangsor, akkor Őz Miklós rendőr törzszászlós a fővárosszerte híres kerü-

leti állomány élmezőnyébe tartozna. Köszönhetően az olyan eseteknek, mint amely a közelmúltban történt, 

amikor is Őz Miklós állandó járőrtársával, Kántor László rendőr őrmesterrel egy hétköznapi hajnalon a Kere-

pesi úton „érdekes” jelenségre figyelt fel.
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Központi Statisztikai Hivatal számára készülő 
lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat 
keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a hr@
statek.hu e-mail címen lehet.

A Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt 
hirdet konyhai kisegítő / feketeedény mosoga-
tó; villanyszerelő, stúdiótechnikus; oktatástech-
nikus munkakörökbe. Munkavégzés helye: XIV. 
Columbus utca 87-89. Jelentkezni az allaspaly-
azat@mte.eu e-mail címen, valamint személye-
sen lehet. További információ: +36-1-800-9469, 
www.mte.eu/allasajanlatok

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

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

HERMINA ANTIKVITÁS A THÖKÖLY ÚT 100/B-ben 
vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, 
zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni, stb., 
porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka ke-
rámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 
forintig/grammig, háború előtti katonai kitüntetése-
ket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, 
ékszereket. Tört arany 7 ezer forinttól, fazonarany 
22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A 
Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek di-
gitalizálása. Műtermünkben AZONNAL elkészülnek 
az igazolványképek, portrék. Színes és fekete-fehér 
nyomtatás. Tarján fotó, 1145 Thököly út 150., Nyit-
va: 10-18h. Tel: 363-1170

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás. Mi-
nőségi, 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 – Csaptelepek, 
szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, mosdók, 
mosogatók cseréje és javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. BOJLER VÍZKŐTELENÍTÉS, 
anyaggal – garanciával! Tel: 06-1/220-41-72, 06-
30/313-75-14

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

Duguláselhárítás, csaptelepek szervize, cse-
réje. Friss nyugdíjas vízvezeték-szerelő mes-
ter.06-30-951-7849, 061-363-3272

Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, for-
galomtechnika tervezése, közműegyeztetés. Műszaki 
tanácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keres-
sen bizalommal! Steinhardt Tamás, +36704215725 - 
https://www.mernokiszolgaltatas.hu

Szeretné szebbé tenni otthonát, vagy régi kopott 
fürdőkádját bontás nélkül újjávarázsolni? Mi se-
gítünk ebben. Vállalunk szobafestést, tapétázást, 
stukkózást, lamináltparketta-lerakást valamint für-
dőkádfelújítást. Amennyiben felkeltettem érdeklő-
dését hívjon bizalommal: Varga Zoltán 0670/570-
55-15

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

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

Mennyit ér az otthona? Díjmentes ármeghatáro-
zás, telefonos egyeztetés után. +36303306757

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

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

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid határidőn 
belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 06-20-
531-4161.

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, 
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. 
Házhoz megyek! 19 éves szakmai gyakorlattal. Tel: 
06-70-678-3207

A Zuglói Arany János iskola 8 és 4 órás takarítót 
keres, Újvidék tér 3. Jelentkezni lehet: gazdasagi@
aranyjanos-zuglo.sulinet.hu 

Takarító kollégát keresünk! Munkaidő: 7:00-
11:00 vagy 6:00-10:00 Munkabér: 80.000 + 5000 
Ft Érd: 0670/601-0715, 0630/596-0365, 0630/543-
5469 

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

ZÁRSZERVÍZ, rácsok, kapuk, kerítések, galériák 
készítése, egyéb lakatosmunkák, akár azonnal. 
Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

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

Festést, mázolást, tapétázást, kisebb gipszkarto-
nozást, asztalos és kőműves munkát vállalok. Tel: 
06-30/906-8696 

Számítógép

Állás

Ingatlan

Egyéb

Régiség

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, 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, Parkettázás, 
Tapétázás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, 
kőműves munkák, ajtó-ablakcsere garanciával. Ha-
lász Tibor - Tel:202-2505, 06-30-251-3800

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZE-
RELÉSSEL. 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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András Csaba a BVSC-Zugló egyik, ha nem 

a legnagyobb tehetsége. Kétszeres serdü-

lő Európa-bajnoki bronzérmes, serdülő-

világjátékokon kétszer ezüst-, egyszer pe-

dig bronzérmes volt, és immár 25 egyéni, 

páros és csapat országos bajnoki címmel 

rendelkezik. Csaba ennek ellenére mind-

össze a 741. helyen állt a világranglis-

tán. Aranyosi Péter szövetségi kapitány 

azonban már korábban felfigyelt a 16 

esztendős zuglói tehetségre. Egyrészt az 

Extraligában szereplő zuglói csapatban, 

másrészt a legutóbbi országos bajnok-

ságon láthatta őt játszani, ahol a nyolc 

közé jutásért a válogatott egyik alapem-

bere, Szudi Ádám csak véres verítékkel 

tudta 4-3 legyőzni a BVSC kitűnőségét. Ez  

a meccs pedig végérvénesen meggyőzte  

a kapitányt, hogy érdemes lehet Csabát is 

a mély vízbe dobnia.

– Nagyon örültem, amikor megtudtam, 

hogy én is vébérésztvevő leszek. Nagyon 

készültem a versenyre, de a debütálá-

som előtti éjszakán az izgalom miatt nem 

sokat aludtam – mesélte Csaba, aki már  

a vébé első napján asztalhoz állt.  

Az egyéni versenyek selejtezőjében előbb 

egy jordán fiút vert 4-2-re, majd a világ-

ranglistán a hetvenedik hely környékén 

tanyázó belga bajnok következett. Csaba 

nem ijedt meg a nagynevű ellenféltől 

sem, ám a rutin végül felülkerekedett.  

A zuglói fiú 4-2-es vereséggel búcsúzott 

az egyéni küzdelmektől. Ennél is na-

gyobb sikert könyvelhetett azonban el 

párosban, ahol a 18 esztendős Juhász 

Patrikkal (ő is BVSC-s volt, most Ausztriá-

ban játszik) egy svájci és egy maláj kettős 

legyőzésével kvalifikálták magukat a fő-

táblára. Itt azonban már nem sok esélyük 

volt a 2013-ban világbajnoki címet nyert 

tajvani duó ellen.

– Nagyon nagy élmény volt ez a világbaj-

nokság, jó volt a szeretteim előtt játszani. 

Ugyanakkor azt is megtapasztalhattam, 

hogy a jövőben még az eddigieknél is töb-

bet kell edzeni annak érdekében, hogy  

a legjobbakkal is pariban lehessek.

A budapesti világbajnokságon az elmúlt 

évekhez képest egy dolog nem változott: 

minden számot a sportág koronázatlan 

királyai, a kínaiak nyertek.

Riersch Tamás

Zuglói labdamenetek a vébén
A közelmúltban lezajlott budapesti felnőtt asztalitenisz-világbajnokság több szempontból is különleges sport- 

esemény volt. Egyrészt, hazánk 69 esztendő után adhatott helyszínt egy ilyen rangos pingpongversenynek, 

másrészt a mezőny is gigantikus volt: összesen 155 ország 800 versenyzője állt asztalhoz. De ez a sportese-

mény számunkra is tartogatott egy kuriózumot: a mezőny egyik legfiatalabb tagja ugyanis zuglói volt.
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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

KIHÍVÁS NAPJA 
2019. MÁJUS 29. SZERDA

VARGA ZOLTÁN SPORTPÁLYA 1149 KÖVÉR LAJOS UTCA 5-9.
9:30   Megnyitó, zuglói óvodások, iskolások, középiskolások és nyugdíjasok közös 

zenés tornája Kovács Csilla gerinctrénerrel, meghívott vendégünk az MTK 
Budapest labdarúgója.

Légvár, asztalitenisz, asztali foci, kapura rúgás, Gabi bohóc, lufi  hajtogatás, 
kötélhúzó verseny
10:00   A KIFLI ZENEKAR KONCERTJE

BOSNYÁK TÉRI TEMPLOM MELLETTI PARK
11:30    Közös torna Kovács Csilla gerinctrénerrel és a Thai Boksz Akadémia 

csapatával

M130 SPORTPÁLYA 1141 MOGYORÓDI ÚT 130.
Várunk minden kedves mozogni vágyót a Mogyoródi úti Sportpályára, ahol együtt 
sportolhatnak kicsik és nagyok!

9:00–12:00   ZUGLÓI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA programja: 
Gyógytorna a szabadban, tanácsadás, egészségügyi szűrés-mérés 

Aktivitások: asztalitenisz, kosárlabda, futás, labdarúgás, röplabda
Légvár: 3- 12 éves korig - 13:00–18:00 óráig díjtalan

A teremben óránként díjtalan mozgásórák, előzetes regisztráció alapján a korlátozott 
férőhely miatt: mogyorodi@zugsport.hu

SPORT, MOZGÁS, AKTIVITÁS ZUGLÓ INTÉZMÉNYEIBEN!
VÁRUNK MINDEN KEDVES MOZOGNI VÁGYÓT!

Időpont Foglalkozás Oktató
9:00 - 10:00 Nyugdíjasok Tornája Merczel Marianne

10:00 – 11:00 Iron Mami 
(Baba-Mama foglakozás) Szilágyi Éva

15:30 – 16:30 Kettlebell Bölecz Ádám 
18:00 - 19:00 Köredzés Bak Bernadett
19:00 - 20:30 Jóga Steitz Kata
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