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PARKOLÁSI ELLENŐRÖKET KERESÜNK
2019. július 1-jei kezdéssel, határozatlan idejű munkaviszonyra.

Az ellenőrök feladatai: a parkoló autók ellenőrzése és pótdíjazás, a parkolási eszközök, 
táblák meglétének és állapotának ellenőrzése, valamint az ügyfelek tájékoztatása és segítségnyújtás.

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

Részletek a 10. oldalon. 

Idén három kutyafuttató fejlesztése 

még biztosan megvalósul. A Rákos-pa-

tak partján elkerítenek egy részt, hogy 

az állatok ne tudjanak az autók elé sza-

ladni, a Kassai téri futtatót várhatóan 

kétrészesre bővítik, míg az Újvidék 

téren a világításon javítanak. A fejlesz-

tésekről a VII. Sugárzoo Pikniken volt 

szó. Az önkormányzati rendezvény 

továbbra is a felelős állattartásra és  

a konfliktusmentes együttélésre hívja 

fel a figyelmet. A legfontosabb tanácso-

kat a Zuglói felelős gazdi kisokos című 

kiadványban foglalták össze.   
                                      11. oldal

Kutyafuttató-fejlesztés

Idén tíz héten keresztül, június 17. és 

augusztus 23. között várják a zuglói 

lakhellyel rendelkező vagy a kerület 

valamelyik oktatási intézményébe járó 

gyerekeket az önkormányzat által tá-

mogatott napközis táborba. Az említett 

tanulók számára a tábor napi díja – 

amely háromszori étkezést foglal magá-

ban – megegyezik az iskolai étkezések 

jelenlegi napidíjával, azaz 536 forint. Az 

év közbeni intézményi kedvezmények 

itt is igényelhetők. A jelentkezőket im-

már hagyományosan két területen – a 

Mogyoródi úti sportpályán és a Varga 

Zoltán Sporttelepen – fogadják, de az, 

hogy melyik gyermeket hová osztják be, 

csak az adott turnus első napján derül 

ki. Éppen ezért a tábort szervező Zug-

lói Sport- és Rendezvényszervező Non-

Profit Kft. ügyvezetője, Csaniga Andrea 

azt javasolja a szülőknek, hogy ne csak 

hét közben, egy-egy napra írassák be 

a gyerekeket, hanem lehetőség szerint 

mindig egy teljes turnusra.   3. oldal

Játszótér épül a táborozóknak
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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 Zuglói Cseperedő Óvoda peda-

gógusai minden májusban – gye-

reknap környékén – kerékpártúrát 

szerveznek a gyerekeknek és a szü-

lőknek. Az idei programot, amely 

már a nyolcadik volt, május 24-én 

rendezték. 

Az esős napok utáni délutáni napsü-

tésben közel 200 kerékpáros kisgyerek 

és szülő indult el a nagy túrára, amely 

a Cseperedő Óvodától a Rákos-patakig, 

majd annak mentén a Szugló utcá-

ig, onnan visszafordulva pedig ismét  

a Lengyel utcai óvodáig tartott. Volt, 

aki rollerrel, más lábbal hajtós bicikli-

vel, az ügyesebbek pedig három- vagy 

kétkerekű gyerekbicajokkal tették meg 

ezt a körülbelül háromkilométeres tá-

vot. Sőt olyan is akadt – ő ugyan már 

elballagott óvodás volt –, aki sokadik 

éve futva kíséri a biciklizőket. Ennyi 

óvodás kisgyerek csak elvétve szokott 

kerékpározni a kerületben, ezért a Cse-

peredő Óvoda biciklitúrájának útvona-

lát az előző évekhez hasonlóan idén is  

a kerületi rendőrkapitányság járőrei és  

a Zuglói Önkormányzati Rendészet mun-

katársai, illetve a kerületi polgárőrök 

biztosították, míg a túrát hagyományo-

san Tomis Károly zuglói rendőr főtörzs- 

zászlós, körzeti megbízott (az ő gyer-

meke is ebbe az oviba járt) vezette, aki 

előzetesen fel is készítette a résztvevőket  

a rájuk váró közlekedési helyzetekre. 

A túrát nyolc évvel ezelőtt egy egész-

ségnevelési program ihlette, és mára 

az oviban az egyik leginkább várt ese-

ménnyé vált. Az idei gyereknapi prog-

ram nem csak kerékpártúrából állt. Az 

ovisok ugyanis délelőtt egy társasjá-

tékot rajzoltak a Lengyel utca járdájá-

ra (az óvoda elé), melyen valamennyi 

csoport növendékei legalább egyszer  

– a többségük többször is – végigmentek.                 

Riersch Tamás

Oviskaland Zuglóban

Utóbbiakra a szüleiket is várták, hiszen 

a szervezők célja, hogy a kicsik meg-

tanulják a szűrések fontosságát. Szé-

csi Emese, a Zefi vezetője azt mondta, 

gyerekkorban gyakran előfordul moz-

gásszervi vagy táplálkozási probléma, 

amelyekre oda kell figyelni. – Sokat ta-

nulhatnak a kicsik, ha szüleik jó példát 

mutatnak, idejönnek, részt vesznek a 

szűréseken, így a gyerekekben rögzül, 

hogy rendszeres szűréssel megelőzhe-

tő, hogy súlyos betegség alakuljon ki 

– fogalmazott. A kerékpárral, rollerrel, 

görkorcsolyával érkező gyerekeket pe-

dig ajándékkal, csokival lepték meg. 

Sokan szinte minden évben részt vesz-

nek a gyereknapi rendezvényen, Bo-

gácsi Katalin és kislánya is rendszeres 

látogatója az eseménynek. – Nagyon 

szeretjük, mindig színes programok 

vannak, a meseelőadás után pedig 

részt veszünk a szűréseken, mert nem 

lehet elég korán kezdeni – hangsúlyoz-

ta Katalin. Urbin Zita kisfiával játszott  

a parkban, szerinte jobb program nem 

is lehetne, hiszen – mint mondta – ren-

geteg inger éri a kicsiket. 

A programok közül az ugrálóvár idén 

sem maradhatott ki, és ezúttal is itt 

vendégeskedett a Kenderkóc Népi Ját-

szóház. Az arcfestés, a kézműves-fog-

lalkozás és a helytörténeti kvíz mellett  

a gyerekek még egy igazi rendőrautó 

belsejét is megnézhették 

– sorolta Sipos Katalin,  

a Cserepesház vezetője.     

Potos Rita

Ajándék járt a sportos gyerekeknek
Idén a Zuglói Egészségfejlesztési Irodával (Zefi) közösen szervezte meg a hagyományos gyereknapi prog-

ramot a Cserepesház május 25-én. Az intézmény melletti parkban ingyenes meseelőadással, kézműves- 

foglalkozással, játékokkal, szűrővizsgálatokkal készültek a gyerekeknek.

Az évad utolsó  
Teakoncertjét adták 

Öt fellépő, Erdős Róbert, Südi Bálint, Suta Re-

becca, Király Boldizsár és Bauer Gergő állt szín-

padra a 2018/2019-es évad utolsó Teakoncert-

jén, amelyen ezúttal sem maradt el a játék, így 

május 25-én is ajándékkal térhettek haza azok, 

akik helyesen válaszoltak egy-egy kérdésre.

A Zuglói Filharmónia hagyományos, nyug-

díjasoknak szóló programján minden alka-

lommal teával, süteménnyel is készülnek  

a szervezők, akik tiszteletüket szeretnék ki-

fejezni az idősek felé. – Töretlen sikerük van 

a Teakoncerteknek, amelyek állandó házigaz-

dája, Zelinka Tamás mindig nagyon felkészül, 

és érdekes, fontos információkat oszt meg  

a közönséggel – mondta Záborszky Kálmán 

művészeti vezető. 

A tízforintos belépőjeggyel látogatható  

Teakoncertek 2019/2020-as 

évadra tervezett időpontjai: 

szeptember 21., december 

7., április 4., május 23.       PR

Dániel András meséi az Ifjúsági Centrumban  

Csaknem egy év után újra a Zuglói Ifjúsági Centrumban mesélt a gyerekeknek Dá-
niel András író, illusztrátor. A május 15-i író-olvasó találkozón a kuflik álltak a kö-
zéppontban, a szerző és az alsósok alaposan kibeszélték az elhagyatott rét lakóit. 

Kuka, bab, baba, krumpli, karácsonyi nyalóka – mondták a gyerekek, amikor Dáni-
el András arról kérdezte őket, szerintük mire hasonlítanak a ruganyos testű, színes 
kuflik, amelyek láb helyett ugródudorukkal közlekednek. Az író szerint történetei 
nem akarnak nevelni, nincsenek benne tanulságok. – Inkább arra biztatják a kicsi-
ket, hogy használják a fantáziájukat. Metaforikusan a képzelet is lehet a rét, ahol 
a kuflik és a többiek élnek – fogalmazott az alkotó.               (potos)
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Idén tíz héten keresztül, június 17. és 

augusztus 23. között várják a zuglói 

lakhellyel rendelkező vagy a kerület 

valamelyik oktatási intézményébe járó 

gyerekeket az önkormányzat által támo-

gatott napközis táborba. Az említett ta-

nulók számára a tábor napidíja – amely 

háromszori étkezést foglal magában 

– megegyezik az iskolai étkezések jelen-

legi napi díjával, azaz 536 forint. Az év 

közbeni intézményi kedvezmények itt is 

igényelhetők. A jelentkezőket immár ha-

gyományosan két területen – a Mogyo-

ródi úti sportpályán és a Varga Zoltán 

Sporttelepen – fogadják, de az, hogy me-

lyik gyermeket hová osztanak be, csak 

az adott turnus első napján derül ki. Ép-

pen ezért a tábort szervező Zuglói Sport- 

és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. 

(Sport Kft.) ügyvezetője, Csaniga Andrea 

azt javasolja a szülőknek, hogy ne csak 

hét közben, egy-egy napra írassák be  

a gyerekeket, hanem lehetőség szerint 

mindig egy teljes turnusra. 

– A hétfőtől péntekig tartó turnusok 

tematikusak, a programok egymásra 

épülnek, ezért a gyerekek javát az szol-

gálja, ha az elejétől a végéig részt vesz-

nek rajtuk. Ráadásul hétfőnként van 

az eligazítás: ki hol gyülekezik, melyik 

csoporthoz, tanárhoz tartozik majd, hol 

ebédel, mik a szabályok és szokások. Er-

ről senkinek sem tanácsos lemaradnia 

– magyarázta Csaniga Andrea, aki több 

tanácsot is összegyűjtött a jelentkezők-

nek: mindenki vigyen bérletet vagy vo-

naljegyet, mert a külsős programokon 

csak így tud részt venni, valamint tart-

son magánál naptejet, sapkát és kula-

csot is a várható hőség miatt. – A telefo-

nokat viszont mindenki hagyja otthon, 

mert a tábor területén nem használ-

hatók, ezért aki magával hozza, annak 

reggelente le kell adnia.

A szervezők azt kérik, hogy a tárgy-

hét előtt azok is a jelentkezzenek be, 

akik ingyenes vagy kedvezményes 

részvételre jogosultak, és hiányzás 

esetén ők is mondják le az ebédet. 

Az idei tábor programjai Benedek Elek 

meséi köré épülnek: az elveszett sze-

replőket egy mesetündér varázsolja  

a gyerekek elé, de a történetek alapján 

szerveznek színjátszó kört és Ki mit 

tud? versenyt is. A programok hetente 

ugyanabban a sorrendben ismétlőd-

nek: lesznek érzékenyítő előadások, vak 

masszőrök, híres vendégek, múzeumlá-

togatások és strandolás, de egy sikeres 

önkormányzati pályázatnak köszönhe-

tően új játszótér is épül a Varga Zoltán 

Sporttelepen. A táborozók egészségére 

védőnő vigyáz majd, a születésnaposo-

kat pedig dallal köszöntik az évforduló 

reggelén.

Szuperhősök térnek haza  
a Sotyából 

A soltvadkerti táborban június 19–23. 

között az óvodásokat, június 23. és au-

gusztus 4. között pedig az iskolásokat 

fogadják. A vasárnaptól vasárnapig 

tartó turnusok során a környezet- 

és az életvédelemre is nevelik majd  

a gyerekeket. 

– A helyszínen található defibrillátor 

segítségével megtanítjuk őket az új-

raélesztésre, míg az együttműködés 

erősítésére vetélkedőket szervezünk. 

A gyerekeknek hat végtelen követ kell 

majd összegyűjteniük, és ha ez sikerül, 

„szuperhősökként” térhetnek haza – 

mondta Szűcs József, azaz Hozé bácsi,  

a soltvadkerti tábor házigazdája. 

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Isko-

la, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

EGYMI és Kollégium diákjainak köszön-

hetően a Sotya tisztán és új fényében 

ragyogva várja a táborozókat. Április 

első hetében ugyanis az intézmény hall-

gatói Soltvadkerten töltötték a szakmai 

gyakorlatukat, ahol elvégezték a tava-

szi tereprendezést, felújították az őrtor-

nyot, és néhány helyiséget is kifestettek, 

a Sport Kft. munkatársaival karöltve.

Forrai-Kiss Krisztina

Benedek Elek születésének 160., halálának 90. évfordulója alkalmából az önkormányzat nyári napközis táborában is a mesék világába szeretnék 

kalauzolni a gyerekeket. Minden pénteken Zuglóban vendégeskedik majd a mesetündér, de lesz varázslás, színjátszókör és Ki mit tud? vetélkedő is.  

A Soltvadkerten nyaralók pedig valódi szuperhősökké válhatnak, ha megtalálják a tábor területén elrejtett végtelen köveket. 

Játszótér épül a nyári taborozóknak
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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 
A következő Jegyzői fogadóóra 2019. június 24. 15 órától 18 óráig 
tart, a Zuglói Polgármesteri Hivatalban. 
Időpont egyeztetése a 06 1 872 9360-as telefonszámon lehetséges.

  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 SIS Parking Kft.-vel 2017-ben kötött 

vállalkozási szerződés 2019. július 9-én 

lejár, és ez lehetőséget ad arra, hogy  

– a szerződés megkötésekor kinyilvání-

tott szándéknak megfelelően – Zugló ösz-

szegezze az elmúlt 20 hónap tapasztala-

tait – mondta lapunknak a polgármester. 

– Mindennek nyomán hoztunk döntést 

arról, hogyan lehet a parkolásüzemelte-

tési feladatokat hatékonyabban ellátni 

– magyarázta Karácsony Gergely.    

A parkolásüzemeltetési és -ellenőrzé-

si rendszernek három alapeleme van:  

a személyi állomány, az ügyviteli-tech-

nológiai rendszer és a szükséges hát-

tér-infrastruktúra. A személyügyi ál-

lományba tartoznak mások mellett az 

ellenőrök, a diszpécserek, az operáto-

rok, az ügyfélszolgálat munkatársai és  

a szükséges munkaügyi és pénzügyi 

adminisztrációt végző, valamint a jogi, 

pótdíjazási és követeléskezelési felada-

tokat ellátó munkatársak. Az ügyviteli 

technológiai rendszerbe tartozik egye-

bek között az üzemeltetést támogató 

ügyviteli rendszer és minden, a szol-

gáltatáshoz szükséges technikai eszköz, 

illetve szoftver. Ez utóbbiak beszerzé-

se egyébként már folyamatban van.  

A rendszerhez háttér-infrastruktúra 

is szükséges, így például a működtetés 

központi telephelye. 

– Az új rendszer elindításához még több 

szabályzatunkat is módosítanunk kell, 

amelyekről a képviselő-testület követ-

kező ülésein születnek majd meg a dön-

tések – tette hozzá a polgármester.         

ZL

Folyamatban van a parkolás átszervezése
Karácsony Gergely polgármester javaslatára a képviselő-testület 2019. május 13-i ülésén a testület elfogadta, hogy Zugló vegye saját kézbe 

a parkolásüzemeltetési feladatok ellátását. A cél – mint mi is beszámoltunk róla – az, hogy a kerület átláthatóbb gazdálkodást, befolyástól 

mentes üzemeltetést teremtsen, és tegyen egy lépést az egységes budapesti rendszer létrehozása felé. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI AZ ALÁBBI INGATLANJAIT

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: Karácsony Gergely polgármester) Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága 
egyfordulós pályázattal, nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti az alábbi lakásokat:

CÍM
(BUDAPEST XIV.)

HELYRAJZI
SZÁM 

ALAPTERÜLET 
(M2) RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG/

KOMFORTFOKOZAT
MINIMÁLISAN AJÁNLHATÓ 

VÉTELÁR (FT)
MEGHIRDETÉS

DÁTUMA
AZ AJÁNLATOK BEÉRKE-

ZÉSÉNEK HATÁRIDEJE
LAKÁS MEGTEKINTÉSI 

IDŐPONTOK

Nagy Lajos király útja 170. als. 1. 31685/1/A/1 45 lakás szükséglakás 15 800 000

2019. 
május 22.

2019. június 21., 
11.30

2019. 06. 04.   09.30–10.15

Nagy Lajos király útja 170. fszt. 2. 31685/1/A/4 40 lakás komfortos 16 500 000 2019. 06. 04.   09.30–10.15

Öv utca 148. fszt. 4. 31184/0/A/3 24 lakás komfortos 12 100 000 2019. 06. 04.   11.00–11.30

Utász utca 4. fszt. 6. 32467/0/A/6 26 lakás komfortos 12 100 000 2019. 06. 04.   12.30–13.00

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

Lakossági MIZUglónk iroda nyújt 

kapcsolódási pontot a zuglóiak és 

az önkormányzat között – a kerü-

letben élőket közvetlenül érintő, 

környezetvédelemmel, fenntart-

hatósággal kapcsolatos progra-

mokról, hosszú távú tervekről tá-

jékoztatnak a szakemberek.  

 

– Ilyen például a városi fenntartható 

közlekedés, a szelektív hulladékgyűj-

tés ösztönzése, a levegőtisztaság vagy 

a zöldfelületek minőségének és meny-

nyiségének kérdése. Zugló önkormány-

zata, amely eddig is több, közvetlen 

uniós támogatást nyert, jelenleg, és 

szándéka szerint a jövőbeni is, több 

olyan projektben, programban vesz 

részt, melyekben a lakosság bevonása, 

tájékoztatása, ismereteinek bővítése és 

a zuglóiak véleményének megismerése 

is nagy szerepet játszik – tájékoztatta  

a Zuglói Lapokat Szabó Rebeka. Az al-

polgármester elmondta: a Bosnyák utca 

4. szám alatt lévő Lakossági MIZUglónk 

iroda június 3-tól várja az érdeklődő-

ket, havonta lesznek tematikus beszél-

getések, programok, tanácsadások.  

A legfrissebb információk a megújult 

és kibővült mizuglonk.hu webolda-

lon és az egyik legnagyobb közössé-

gi oldalon érhetők el.       Potos Rita         

Tájékoztat, egyben véleményt is kér az önkormányzat
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– Gyakran talál hibát a Zuglói La-

pokban?  

– Nem vészes. De azért volt, amikor irtó 

nagy marhaságot jelentettek meg. Vagy 

húsz évvel ezelőtt lehoztak egy olvasói 

levelet, amelyben azon értetlenkedett 

egy pali, miért kell orosz nőkről elne-

vezni közterületeket a kerületben. A Li-

manova térrel és utcával volt baja. Ezen 

majdnem dobtunk egy hátast Samodai 

Jóska barátommal, ugyanis Limanova 

nem egy orosz nő, hanem az I. világhá-

ború egyik nagy csatájának helyszíne 

volt, ahol ráadásul a magyarok óriá-

si győzelmet arattak a túlerőben lévő 

orosz sereg felett. Erre a hatalmas téve-

désre fel is hívtuk az akkori polgármes-

ter figyelmét, aminek köszönhetően  

a hivatal kitett egy magyarázó táblát az 

említett közterületen. 

– Ezért választották meg Zugló dísz-

polgárának is, ugye?   

– Nana! Régi nagy sérelmemre tapintott 

rá. Az akkori elnevezés szerint „Zugló 

díszpolgári címének megfelelő Zuglóért 

emlékéremmel” tüntettek ki. Ma még-

sem tekintenek díszpolgárnak, én úgy 

élem meg, hogy gyakorlatilag megvon-

ták tőlem az elismerést. Néhány évvel 

ezelőtt ugyanis kaptam egy levelet az 

egyik alpolgármestertől, amelyben meg-

írta, hogy 2010-ben új díszpolgári díjat 

vezettek be. A régi pedig „csak” emlé-

kérem marad. Márpedig ha egyszer én  

a díszpolgársággal egyenértékű kitünte-

tést kaptam, én annak is tekintem ma-

gam. A nekrológomba is ezt írom bele.   

– Nincs túl sok ellensége az állandó 

kritika miatt?   

– Hát, elég nagy a pofám, és sok minden-

kinek beolvastam már, az biztos. De én 

nem piszkálódásból írom meg a prob-

lémákat, hanem azért, hogy a helyes 

információk jussanak el az emberek-

hez. Nem keresem a hibákat. Egyébként 

sosem tapasztaltam ellenségeskedést, 

csak pár névtelen levelet kaptam időn-

ként, amelyekben hol fasisztának, hol 

melegnek, hol ágyba vizelőnek titulál-

tak. Sag schon… 

– Miért nem ment újságírónak, hogy 

példát mutasson alaposságból? 

– Valójában az akartam lenni. Kisko-

romban készítettem is anyámnak egy 

rajzokkal tarkított újságot, de csak egy 

példányszámot élt meg. Aztán jött ez a 

gyermekparalízis, ami miatt ma már toló-

székben vagyok. Más lett a célom.  Egyéb-

ként tavaly mégis debütáltam szerzőként. 

A Népszavának írok. Most éppen anyám 

egykori, Bécsi utcai panziójáról, ahol ren-

geteg híres-neves polgár szállt meg.  

– Egyébként hogy került Zuglóba  

a híres olasz szalámigyáros família?

– Jó is, hogy kérdezi, egy ideje helyre 

akarok tenni egy ezzel kapcsolatos in-

formációt. Dédapám, Pietro Del Medico 

az 1800-as években jött át Magyaror-

szágra. Egyszerűen azért, mert itt nem 

ismerték a szalámit, ő pedig piaci lehe-

tőséget látott ebben. 1850-ben a fiával, 

Ágostonnal alapította meg az itteni sza-

lámigyárukat. Szóval nem a Pick volt az 

első! Ha Ágoston nem hal meg fiatalon, 

és nagyanyám nem marad egyedül nyolc 

gyerekkel, ma a Del Medico lenne a híres 

szalámi. Így viszont fel kellett számolnia 

a gyárat. Anyámtól pedig a ’40-es évek-

ben az akkori hatalom elvette az előbb 

említett panziót, úgyhogy egy darabig al-

bérletből albérletbe mentünk. 1966-ban 

kaptunk egy szövetkezeti lakást az Újvi-

dék téren. Azóta lakom Zuglóban. 

Forrai-Kiss Krisztina 

Del Medico Imre: Én Zugló díszpolgárának tekintem magam 
Mint kiderült, éppen pár nappal azelőtt, hogy felkerestük, írt helyreigazító levelet szerkesztőségünknek Del 

Medico Imre. A 96 éves zuglói lakos egy sajtóhibára hívta fel figyelmünket, nem először. Igaz, nem csak 

minket olvas kritikus szemmel, az elmúlt ötven évben több tízezer olvasói levelet küldött különböző médiu-

moknak. Ezek ma már a levéltár tulajdonában vannak.

KÖVETELÉSKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatok.
• Fizetési és egyéb felszólítások, valamint a lakásbérleti szerződések felmondásának elő-

készítése.
• Díjtartozással és lakáskiürítéssel kapcsolatos jogi eljárások előkészítése, az ügyvédi irodá-

val történő kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szak-

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Követeléskezelési területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Pénzügyi vagy jogi ismeretek és gyakorlat.

• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Magas szintű szakmai ismeretek.
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.

• Ügyfélcentrikus hozzáállás. 
• Döntésképesség és önállóság. 

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

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat ren-
delkezései 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 kerületben ingyenes uszodahasználati lehető-

séget biztosítunk.
• A munkavégzés kényelméhez kávé, tisztított víz korlátlanul rendelkezésre áll.
• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.

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

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munka-
végzésre, 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 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 nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,közterület-hasznosítási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Anita csoportvezető nyújt a +36 1 872 9251-es telefonszámon.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázatok eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.
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A Stefánia út 28. szám alatti telken 

az első ház feltételezhetően a kocsi-

korzó kialakítása időszakában épült.  

A létesítménynek több ismert bérlője is 

volt. 1910-ben gróf Serényi Béla, Besz-

tercebánya országgyűlési képviselője, 

későbbi kereskedelemügyi miniszter, 

1920-ban dr. Tóth Kálmán orvos, 1927-

ben pedig Gy. Sándor József festőmű-

vész lakott az épületben. 1933 őszén  

a házat és a telket elárverezték. 

Vasbeton vázas épület

Az ingatlant 1936 májusában Lienerth 

Aladárné, született Kormos Margit vá-

sárolta meg özvegy Kövér Gusztávnétól 

40 ezer pengőért. Az új tulajdonos Vá-

mos Imre építész és statikus mérnököt 

bízta meg egy modern megjelenésű, 

mozgásstúdióval egybeépített lakóház 

megtervezésével. A vasbeton vázas vil-

la 1939–40-ben épült, kivitelezője Padra 

Sándor építési vállalkozó volt. A villa 

világítását a Csillárok és Világítás R. T., 

a lakatosmunkát Kornits Nándor,  a bú-

torszöveteket és függö-

nyöket Szabó Éva, 

a speciális abla-

kokat, ajtókat és a beépített bútorokat 

Rádó Gábor, a márványozást pedig Lui-

gi Mazzi készítette. 

Lakás és iskola

A tervező az egyemeletes, lapos tetős 

épület földszintjének bal oldalán ga-

rázst, jobb oldalán szoba-konyhás ház-

felügyelői lakást, mögötte pedig táro-

lóhelyiséget helyezett el. A földszinten 

alakították ki továbbá az öltözővel és 

mosdóval ellátott mozdulatművészeti 

termet is. 1940-től itt oktatott a holo-

kausztáldozat Ékes Klári mozgásművé-

szet-tanár. 

Az iskola bejárata a Stefánia útra néző 

házmesterlakás és a garázs közötti fo-

lyosóról nyílt. A mozgásművészeti tan-

terem egészen a kert irányába néző 

emeleti erkély alá nyúlt ki. A tanterem-

ből egy kétszárnyas ajtón át a bal oldali 

lodzsára lehetett jutni, illetve keskeny 

lépcső vezetett fel az emeleti hallba. 

Az építész az emeleten hatszobás lakást 

alakított ki. A két hálószoba az épület 

bal oldalán kapott helyt, közülük a kert 

felőlit a tervező virágablakkal látta el.  

A hálószobák között a gardrób és a für-

d ő s z o b a 

volt. A ház középtengelyében helyezke-

dett el az utcára néző nappali. Mögötte 

a kandallóval ellátott hall volt, amely-

ből ajtó vezetett az erkélyre. A nappalit 

és a hallt négyszárnyú üvegezett ajtó 

kapcsolta össze. 

A ház jobb oldalán helyezkedett el az 

utcára néző étkező. Mögötte kapott he-

lyet a lépcsőházból nyíló előtér, amely-

ből a nappaliba, illetve a hallba, vala-

mint a kis vendégszobába, a konyhába 

és a cselédszobába lehetett jutni.  

Aszimmetrikus homlokzat

A lakás bejárata a ház jobb oldalán 

van, és a Stefánia út irányából nyílt.  

A kétszárnyas bejárati ajtón belépő  

a függőleges üvegfallal ellátott lépcső-

házba jutott, innen a házmesterlakásba 

és a tárolóba, illetve a lépcsőn a lakásba 

lehetett eljutni.  

A simára vakolt, fehérre színezett ház 

utcafronti homlokzata aszimmetrikus 

elrendezésű. A garázs fölötti, pergolá-

val ellátott fal tömör, tőle jobbra a nap-

pali és az étkező négyszárnyú ablaka, 

valamint a lépcsőház üvegfala látható. 

A ház bal oldalát hat oszlop támasztja 

alá, felettük az emeletet a für-

dőszoba sávablaka és az utcai hálószo-

ba franciaerkélye tagolja. Az épület jobb 

oldalát a konyha ablaka és két körablak 

osztja meg. A kerti homlokzat síkjából 

kiugró mozdulatművészeti terem falát 

franciaablakok tagolják. A tanterem 

feletti vasbeton pergolás, acélkorlátos 

terasz bal oldalát körablakkal ellátott 

fal zárja le.  

Egyedi belső kialakítás

A központi fűtéses ház belsőépítészeti 

kialakítását és egyedi bútorait Kovács 

Zsuzsa iparművész tervezte, aki ezzel 

kapcsolatban a Tér és Forma című lap-

ban 1940-ben úgy nyilatkozott, hogy  

a belső rácsok és világítótestek egy ré-

szét tudatosan alakította barokkosra. 

Ezzel az volt a célja, hogy könnyedséget, 

ugyanakkor kontrasztot és játékosságot 

vigyen a tiszta, egyenes formák közé. 

A belsőépítész valamennyi helyiséget 

más színűre festett. A színeket úgy vá-

lasztotta meg, hogy egymást kiegészítve 

átmenetet biztosítsanak. 

A lépcsőház fala halvány rózsaszín volt, 

padlója sötétvörös gumiborítást kapott, 

amelynek szegélye a lépcsőkorláthoz és 

a falikarokhoz hasonlóan fekete volt.  

A lépcsőfokok fehér márványból ké-

szültek. Az előszoba mennyezete rózsa-

szín, padlója sötétvörös szegélyű fehér 

márvány volt. Fehér színt kaptak a hall 

falai is, az ottani ülőbútorok huzat-

jai kékesszürkék és vörösesek voltak.  

A nappaliban a falak kékesszürkék, 

az ebédlőben ezüstösfehérek, a háló-

szobákban pedig rózsaszínűek lettek.  

A kék szín dominált a teraszon is. Ennek 

padlója kék és szürke mettlachiborítást, 

vaskorlátja pedig kék festést kapott.  

A fürdőszoba mennyezete és padlójá-

nak középső része halványzöld volt.  

A fali csempében kétsoronként egy-

centis vízszintes zöld csík futott körbe.  

A fürdőszoba ablakfüggönye is zöld volt. 

Felújítás, átépítés

A második világháború után a villát 

többlakásossá alakították. A napja-

inkban társasházként működő ingat-

lant lakói 1999–2000-ben felújíttatták.  

Ennek során a mozdulatművészeti isko-

la bejáratának helyére körablak került. 

A ház nyílászáróit a lépcsőház acélke-

retes ablakával együtt műanyag kere-

tesre cserélték. A garázs új ajtót kapott,  

a homlokzatot pedig szürkésfehérre 

festették. 

Papp Dezső

Családi ház és iskola a Stefánia úton 
Zugló legismertebb útján, a Stefánia úton számos különleges kialakítású villa található. Ezek közé tartozik 

a 28. szám alatti kisebb méretű, 1940-ben befejezett, egyemeletes, Bauhaus stílusú családi villa, amelynek 

emeletén egyedi kialakítású és bútorzatú lakószobák voltak, míg a földszintjén mozdulatművészeti iskola mű-

ködött. A házat tulajdonosai mintegy húsz éve felújíttatták, ennek során a nyílászárókat műanyagra cserélték, 

az utcai homlokzatot pedig alig észrevehetően átépítették. 

Zuglói séták



8 2019. május 30.    Zuglói Lapok

Május 14-én újabb mérföldkő-

höz ért a Liget Budapest Pro-

jekt, véget ért az építkezés az 

egykori Szabolcs utcai kórház 

területén, és elkészült az európai 

viszonylatban is egyedülálló mú-

zeumkomplexum, az Országos 

Múzeumi Restaurálási és Raktá-

rozási Központ (OMRRK) épülete.  

Az  épületegyüttes területén fek-

vő 13 ezer négyzetméteres  új 

parkot nyitvatartási időben a kör-

nyék lakói is élvezhetik. 

A 37 ezer négyzetméteres komplexum 

öt épületből áll. Az épületegyüttes leg-

nagyobb létesítménye a raktáraknak és 

restaurátorműhelyeknek otthont adó 

épület, mely a térszint alatt négy, a fe-

lett pedig három szinten helyezkedik el. 

A raktárakba 300.000 műtárgy, a fotó- 

és dokumentumanyaggal együtt több 

mint egymillió kulturális emlék költözik 

a Szépművészeti Múzeum, a Magyar 

Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum 

gyűjteményéből. A műtárgyak korsze-

rű tárolását a műtárgyvédelmi szem-

pontból leginkább megfelelő környezeti 

paramétereket, kontrollált hőmérsékle-

tet, páratartalmat, fénymentességet és 

szennyeződéstől mentes levegőt szem 

előtt tartó helyiségek  biztosítják. A rak-

táron kívül az épületben műhelyek, mű-

termek, laborok, irodák nyújtanak magas 

színvonalú hátteret az OMRRK-ban dol-

gozó múzeumi szakemberek számára. 

Az épületegyüttesben 2020-tól kezdi 

meg működését a Közép-Európai Mű-

vészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI), 

ahol könyv- és iratarchívum is segíti 

majd a kutatók munkáját. A KEMKI az 

egyik legjelentősebb közép-európai 

művészettörténeti dokumentációs köz-

ponttá válik, amelynek alapját a Szép-

művészeti Múzeum és a Magyar Nem-

zeti Galéria több mint egy évszázad 

alatt szisztematikusan gyűjtött archív 

dokumentációs anyaga szolgáltatja.

Az egykori izraelita kórház imaházának, 

későbbi felvételi irodájának rekonstruált 

épületében kapott helyet egy több mint 

ezer négyzetméteres látogatóközpont, 

ahol az örökségvédelmi szempontok fi-

gyelembevételével történő rekonstruk-

ció során többek között konferencia- 

termet és kiállítótermet alakítottak ki.

A múzeumszakmai szempontokon túl 

az épületegyüttes kertje egy 13 ezer 

négyzetméternyi új parkkal járul hozzá 

a környéken lakók életminőségének és 

az itt dolgozók munkakörnyezetének 

javításához.  

Az OMRRK elkészülte nemcsak a mú-

zeumi szakma jövőjét, hanem a kör-

nyékbeli ingatlanhelyzetet is pozitívan 

befolyásolja, hiszen a sikeres fejlesz-

tések, funkcióváltások mindig jelen-

tős hatást gyakorolnak környezetük 

ingatlanpiacára, gondoljunk csak a 

20 évvel ezelőtti Millenárisra, a MOM 

Parkra vagy éppen a Corvin-negyedre. 

Nincs ez másként a Városligetnél sem.  

Az átfogó megújítás előreláthatóan  

a közvetlen környezetet, a VII. és a VI. 

kerület külső, illetve a XIV. kerületnek az 

Istvánmező és a Ligethez legközelebb 

eső részét értékeli majd fel. Ugyanez  

a folyamat már elkezdődött az OMRRK 

környékén, amely eddig egy vasút mel-

letti, klasszikus barnamezős terület volt, 

a Liget szomszédságában. Az új épü-

letegyüttes  és a napközben szabadon 

látogatható közpark megjelenése azt 

eredményezte, hogy máris megjelentek 

az ingatlanfejlesztők, ami magától érte-

tődően vonzza a terület felértékelődését.

A fejlesztés a hazai múzeumi világot 

az egyik legjobban ismerő magyar 

építész, az Ybl-díjas Vasáros Zsolt ve-

zette Narmer Építészeti Stúdió európai 

rangú tervei alapján készült, mely a vá-

rosligeti fejlesztésekhez hűen a régi és 

új épületek összhangjára törekedett.  

A telek két értékes, Freund Vilmos 

által tervezett régi épületét az örök-

ségvédelmi szempontok figyelem-

bevételével újították fel. Az új épület 

tagoltságával és anyaghasználatával 

illeszkedik a 19. századi, kisebb vo-

lumenű kórházi pavilonépületekhez, 

egyszerű szerkesztésével, klasszikus 

arányaival pedig az időtlenség, a sta-

bilitás karakterét idézi meg. 

Újabb mérföldkőhöz ért a Liget Projekt, elkészült  
az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ

Fizetett hirdetés
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– Nagyon büszke vagyok rá, hogy a diá-

kok felterjesztettek erre a díjra. Olvastam 

a levelüket, magyartanárként is leszögez-

hetem, hogy nagyon precízen fogalmaz-

ták meg gondolataikat – mondta. 

Szabó Roland elismerésének értékét 

növeli, hogy mindössze november 

óta oktatja magyarra és történelemre  

a zuglói gimnázium növendékeit. A Du-

naszerdahelyről származó pedagógus 

előtte ugyanis egy Pest megyei gimnázi-

umban tanított.

– Régi vágyam volt, hogy egy elit gim-

náziumban taníthassak, így mikor 

meghallottam, hogy a Szent Istvánban 

megüresedett egy állás, azonnal jelent-

keztem. Már az is nagy szó volt, hogy  

a több mint száz jelentkező közül en-

gem választottak, de ez a csoda azóta 

is tart, mert nagyon jól érzem magam  

a gimnáziumban.

Az év tanára nem érdemtelenül kapta 

ezt az elismerést. A középiskola mellett 

ugyanis az ELTE-n is tanít (modern ma-

gyar irodalmat), mentortanárként részt 

vesz a jövő pedagógusainak felkészíté-

sében, illetve kutatótanárként József 

Attila késői verseit elemzi, mely mun-

kájáról már 19 publikációt jelentetett 

meg. Ez utóbbi tevékenységét a szakma 

is nagyra értékeli, hisz pár hónappal ez-

előtt a Magyar Tudományos Akadémiá-

tól kiérdemelte az „Év Kutató Tanára” 

kitüntetést.                     

Megtisztelő elismerésben részesült a zuglói Szent István Gimnázi-

um magyar–történelem szakos tanára, Szabó Roland, akit nemrég 

az egyik tanulóközösség (de lehet, hogy több is)  „Az Év Tanára” díjra 

terjesztett fel. A fiatal pedagógus ezt követően újabb megtisztelte-

tésben részesült, hisz a három éve bevezetett elismerést a szakmai 

zsűri döntése és az online leadott szavazatok alapján közel három-

száz jelölt közül ő vehette át. 

Az év zuglói tanára

A BMSZC Neumann János Számí-

tástechnikai Szakgimnáziumának 

9. évfolyamos növendékei immár 

komoly ismeretanyaggal rendel-

keznek a pesti patakok vízminő-

ségéről, állapotáról. Köszönhe-

tően a természettudományokat 

tanító pedagógusuknak, Tóth Ma-

riettának, aki Zuglóba érkezését 

követően azonnal regisztrálta az 

iskolát a „Bioindikáció az iskolai 

oktatásban” (BISEL) programhoz 

és versenyhez.

– A célom az volt, hogy az iskolában mű-

ködő ökocsoport programjaihoz (kert-

rendezés, faültetés, túrák) hozzáadva 

segíthessem az Örökös Ökoiskola cím 

elnyerését, valamint diákjaim ismer-

jék meg a környezetüket, szerezzenek 

tapasztalatokat vizeink élővilágáról,  

és természetesen a környezetünk vé-

delme iránti fogékonyságot is elsajátít-

sák – mondta a zuglói pedagógus.

A BISEL program lényege, hogy a részt 

vevő diákok évente két vagy három 

alkalommal terepszemlére mennek,  

és egy kiszemelt vizes terület élővilá-

gát vizsgálják. A Neumann esetében 

adta magát, hogy a két legközelebbi 

patakot, a Rákos- és a Szilas-patakot 

válasszák vizsgálatuk tárgyául. Itt a di-

ákok azt figyelik immár második éve, 

hogy az úgynevezett makrogerinctelen 

élőlények hogyan alkalmazkodnak az 

ember által megváltoztatott környezet-

hez. A szitakötők és a többi gerinctelen 

számából, érzékenységéből egy bonyo-

lult számítás alapján, szabványtáblázat 

segítségével megállapítják a biotikus 

indexet, amely megadja az adott vizes 

világ szennyezettségét. A neumannosok 

a Rákos-patak esetében általában mér-

sékelt vagy kritikus szennyezettségre 

utaló adatokat kapnak.

A BISEL program része, hogy éven-

te egy négyfordulós versenyt is ren-

deznek a résztvevőknek. A Neumann  

9. évfolyamos csapata tavaly és idén is 

bejutott az országos döntőbe, amihez  

a szabványos mintavevő háló beszerzé-

sét a Tiszta Szívvel Alapítvány támogat-

ta. Az „Örömforrásunk a víz” verseny 

idei döntőjében azonban nem csak ők 

képviselték a kerületet. A 10–12. évfo-

lyamosok versenyében ugyanis a Teleki 

Blanka Gimnázium csapata is szerepelt, 

méghozzá kiválóan, mert kategóriájuk-

ban ők nyerték a versenyt, a neuman-

nosok pedig oklevélben és különdíjban 

részesültek.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás   

A Rákos-patak „őrei”
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DISZPÉCSER, OPERÁTOR 
munkakör betöltésére a parkolási ellenőrök munkájának támogatására, határozatlan idejű munkaviszonyba

Feladatai:
• Parkolási ellenőrökkel történő operatív kapcsolattartás;
• Parkolás ellenőrzéshez használatos technikai, műszaki és ruháza-

ti eszközök kezelése;
• Telefonos ügyintézés, naplóvezetés;

• Egyéb, a vezető által megszabott a munkakörhöz tartozó eseti 
feladatok.

Pályázati feltételek:
• Minimum középfokú iskolai végzettség; 
• Kiváló kommunikáció; 
• Rugalmasság és jó állóképesség, önállóság; 

• Büntetlen előélet; 
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság; 
• Technikai eszközök kezelésének képessége (oktatás során elsajátítható); 

• Alapvető KRESZ ismeretek.

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Amit kínálunk - illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Alapbér: bruttó 350.000,- Ft/hó; 
• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást (évi 200.000,- Ft); 

• Korlátlan hívás- és internethasználat; 
• Utazási támogatás; 
• Munkaruha és BKK bérlet; 

• Szabad hétvégék és ünnepnapok.

Egyéb fontos információk a munkavégzéssel kapcsolatban: 
• Munkavégzés helye: XIV. kerület parkolási övezetei, szolgálatvezénylés szerint; • Munkarend: 8-18.00-ig, egyműszakos - heti 4 napos munkavégzéssel. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; 
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 
igazolás az igénylésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a https://www.zuglo.hu/karrier/ portálon lehet a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a „diszpécser, operátor” pozíció megjelölésével. 
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban, a 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „diszpécser, operátor pályázat".
Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a pályázó által aláírt következő nyilatkozatot: hozzájáruló nyilatkozat.
Ez a nyilatkozat, valamint az adatkezelési tájékoztató a https://www.zuglo.hu/karrier/ weboldalról is letölthető.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű munkaviszony létesítésre kerül sor 3 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás – az elbírálást követően – 2019. július 1-től betölthető.

PARKOLÁSI ELLENŐR 
munkakör betöltésére határozatlan idejű munkaviszonyba

Feladatai:
• Parkoló autók ellenőrzése, pótdíjazás, parkolási eszközök, táblák meglétének és állapotának ellenőrzése; • Ügyfelek tájékoztatása, segítségnyújtás.
Pályázati feltételek:
• Minimum 8 osztályos általános iskolai végzettség; 
• Kiváló kommunikáció; 
• Rugalmasság és jó állóképesség, önállóság; 

• Büntetlen előélet; 
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság; 
• Technikai eszközök kezelésének képessége (oktatás során elsajátítható); 

• Alapvető KRESZ ismeretek.

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Alapbér: bruttó 300.000,- Ft/hó;
• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást (évi 200.000,- Ft); 

• Korlátlan hívás- és internethasználat; 
• Utazási támogatás; 

• Munkaruha és BKK bérlet; 
• Szabad hétvégék és ünnepnapok.

Egyéb fontos információk a munkavégzéssel kapcsolatban: 
• Munkavégzés helye: XIV. kerület parkolási övezetei, szolgálatvezénylés szerint; • Munkarend: 8-18.00-ig, egyműszakos - heti 4 napos munkavégzéssel. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz; 
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
igazolás az igénylésről.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a https://www.zuglo.hu/karrier/ portálon lehet a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a „parkolási ellenőr” pozíció megjelölésével. 
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban, a 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „parkolási ellenőr pályázat". 
Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a pályázó által aláírt következő nyilatkozatot: hozzájáruló nyilatkozat
Ez a nyilatkozat, valamint az adatkezelési tájékoztató a https://www.zuglo.hu/karrier/ weboldalról is letölthető.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű munkaviszony létesítésre kerül sor 3 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás – az elbírálást követően – 2019. július 1-től betölthető.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

Feladatok: Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmá-

nyozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése.
• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések 

tervezetének elkészítése.
• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészí-

tése.
• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatko-

zattételre való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához 
szükséges iratok tervezetének elkészítése.

• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, 
ezekről az előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.

• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosí-
tás, tájékoztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készí-
tése.

• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 
a végrehajtás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének 
elkészítése.

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

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépí-

tő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai 
szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy város-
gazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakkép-
zettség.

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr 
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mes-
terfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerke-
zettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben 
szerzett építész szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.

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

folytatása.

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

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

• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatteremtő készség.
• Döntésképesség.

• Kommunikációs készség írásban és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam.  

Illetmény és juttatások: A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete 
és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
• A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint. 
• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.

• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében 
foglalt egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-
tok másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a  www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának 
felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léhmann Balázs nyújt a +36 1 872 9367-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

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.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET 
ZUGLÓ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
TALÁLHATÓ LEGALÁBB 6 LAKÁSOS  
TÁRSASHÁZAK ÉS SZÖVETKEZETI  
HÁZAK FELÚJÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI  

TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési 
Bizottsága pályázatot ír ki Budapest XIV. kerület terü-
letén épült legalább 6 lakásos társasházak és lakás-
szövetkezeti épületek részére vissza nem térítendő 
támogatásra. 

A részvétel feltételei
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása 
előtt már megkezdett beruházáshoz.
A társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításá-
nak támogatására kiírt pályázaton azok az 1990 előtt 
épült, legalább 6 lakásos társasházi vagy lakásszövet-
kezeti társasházak és lakásszövetkezeti épületek ve-
hetnek részt, amelyeknek közgyűlésén a felújítási mun-
kát a tulajdonostársak megszavazzák, és döntenek a 
tulajdonosokat terhelő költségek viseléséről.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megítélt támogatási 
összegről a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató 
Zrt által készített hirdetményt kifüggeszti a társasház 
vagy lakásfenntartó szövetkezet hirdető tábláján a pá-
lyázat elnyerésétől számított 2 év időtartamban. 

A támogatás összege
A támogatás mértéke társasházak és lakásszövetke-
zeti épületenként 50 lakásig maximum 5 000 000 Ft, 
50-nél több lakás esetén maximum 10 000 000 Ft. A 
támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázatban 
megjelölt felújítási munka összköltségének 50%-át.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. júni-
us 28.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. au-
gusztus 30.
A pályázatokat személyesen vagy postán lehet be-
nyújtani.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében, valameny-
nyi részletével az alábbi linken érhető el:
http://www.zugloizrt.hu/palyazatok/ 

Karácsony Gergely
polgármester
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Szabó Rebeka, Zugló állatvédelemért 

felelős alpolgármestere az idei megnyi-

tón egy személyes kötődést is megosz-

tott a résztvevőkkel. 

– Ha visszatekintek az elmúlt öt év te-

vékenységére, ennek a rendezvénynek 

az életre hívása az egyik büszkeségem. 

Örülök, hogy sikerült olyan civil szer-

vezeteket felsorakoztatnunk, amelyek 

sokat tesznek a rászoruló állatokért, 

és egyre több emberben tudatosítják, 

miként kell viselkednie egy felelős gaz-

dinak. Az önkormányzat pedig ehhez 

minden segítséget igyekszik megadni – 

mondta Szabó Rebeka, majd beszámolt 

arról, hogy az Eb Ovo Egyesülettel készí-

tettek egy többoldalas – hamarosan az 

önkormányzat weboldalán is elérhető 

– kiadványt, amelyben összefoglalták  

a legfontosabb tudnivalókat. – Tavaly 

végigjártuk a kerület tizenhat kutyafut-

tatóját is, hogy hol mire lenne még igény. 

Ennek alapján a testület elé vittem egy 

hosszú és egy rövid távú tervet, amelyet 

el is fogadtak. 

Így idén három futtató fejlesztése bizto-

san megvalósul. A patakparton elkeríte-

nek egy részt, hogy az állatok ne tudjanak 

az autók elé szalad, a Kassai téri futtatót 

kétrészesre szeretnék bővíteni, míg az Új-

vidék téren a világításon javítanak. 

A PetDelicat által támogatott program-

ra ezúttal meghívást kaptak olyan szer-

vezetek is, amelyek a kisállatok egész-

séges etetésével, rehabilitációjával, 

illetve gyógyításával kapcsolatban ad-

tak információkat. A Pólus Kutyaiskola 

akadályversenyén nemcsak a kutyák, 

hanem egy magát annak képzelő házi 

kedvenc, Barbi, a törpemalac is nagy si-

kert aratott. A kilátogatók kedvence volt 

a Maugli Állatvédő Egyesület vörös ga-

bonasiklója és sárgafülű ékszerteknőse, 

amely két púpjáról kapta a Camel nevet. 

A pikniken a törpesünik tartásával kap-

csolatban szintén kaphattak tanácsot az 

érdeklődők, de a nagyobb háziállatok 

gazdái is számtalan új információval 

gazdagodhattak: megismerhették a bio- 

és vegyszermentes eledeleket, a kutyaki-

képzés alapszabályait, a kisállatbetegsé-

gek természetes gyógymódjait, valamint 

a macskaivartalanítás fontosságát.  

A hagyományossá vált tombolahúzás 

mellett a kisállatok trükk- és szépségver-

senye sem maradt el. Előbbiben amatőr 

kategóriában Dante, profi kategóriában 

pedig Nitro nyert azzal, hogy ha kellett, 

halottnak, ha kellett, sántának tudta 

tettetni magát. A szépségversenyt a kis-

testű kutyák között Merlin, a harlekin 

tacskó, a közepes testűek között Zippo,  

a border collie, a nagy testűeknél Ma-

xim, a ridgeback, a men-

tett négylábúak között 

pedig Lángos nyerte.

Forrai-Kiss Krisztina

Idén három kutyafuttatónál lesz fejlesztés
Barbi, a magát kutyának képzelő törpemalac volt az idei, azaz VII. Sugárzoo Piknik sztárja. A programon 

több különleges kisállattal is találkozhattak a résztevők, de kutyamasszázsfogásokat, kiképzési szabályo-

kat és rehabilitációs technikákat is tanulhattak. Az önkormányzati rendezvénysorozat célja, hogy a felelős 

állattartásra és a konfliktusmentes egymás mellett élésre hívja fel a gazdik figyelmét. A legfontosabb taná-

csokat a „Zuglói felelős gazdi kisokos” című kiadványban foglalták össze. 

Zöld Zugló

Az Óperenciás Óvoda, az Aprófal-

va Óvoda és a Heltai Gáspár Álta-

lános Iskola növendékei mellett 

harminchét kerületi lakos ker-

tészkedhet a május 17-én ünnepé-

lyesen is átadott közösségi kert-

ben, a Padlizsán utcában.

Házi készítésű süteménnyel, vendégvá-

ró falatkákkal, limonádéval készültek 

a programra az új tagok, akik május 

elsején léptek be először a Padlizsán 

utcai közösségi kertbe – már maguké-

nak érzik a területet, több növényt is 

elültettek. A ZUG Közösségi Kertekért 

Egyesület évek óta szerette volna, hogy 

megalakuljon a második közösségi 

kert. – Nagyon nagy öröm, hogy ma itt 

lehetünk – mondta a szervezet elnöke. 

Honyek-Bartha Szilvia kiemelte, nem 

csak az ágyásokat gondozzák, a kertet is 

körbeültetik. A Virágzó Zugló program 

keretében például már bodza, homok-

tövis és mogyoró is szegélyezi a terüle-

tet, de a tervek között sövénytelepítés, 

szerszámtároló létesítése, közös eszkö-

zök beszerzése is szerepel. 

Szabó Rebeka alpolgármester feleleve-

nítette az egyesülettel történő első le-

vélváltást, s mint fogalmazott, hivatalba 

lépése után az első feladatai között sze-

repelt a második közösségi kert létre-

hozása. – Ez a terület már most él. Né-

hány hét alatt érdekesebb, izgalmasabb, 

szebb lett, mint eddig volt, hozzájárul 

ahhoz, hogy Zugló valóban zöld legyen. 

A gyerekeket közelebb hozza a növé-

nyekhez, az élelmiszer-termeléshez, és 

lehetővé teszi, hogy igazi közösség jöjjön 

létre – magyarázta az alpolgármester. 

A körzet önkormányzati képviselője, Lé-

vai Sándor hangsúlyozta: helytörténeti 

szempontból is fontos, hogy a Padlizsán 

utcában kertészkedhetnek a zuglóiak, 

hiszen egykor a bolgárkertészek is ott 

dolgoztak. A gyerekek környezeti neve-

lésének szemszögéből pedig kiemelkedő 

fontosságúnak nevezte az átadott részt. 

Zugló első közösségi kertje 2014 tavaszán 

nyílt meg, ott 64 parcellán kertészkednek 

a kerületben élők. Az egyesület alelnöke, 

Cserhalmi Marcell reméli, hogy 4-5 év 

múlva újabb közösségi kertet avathat-

nak, hiszen, mint mondta, sok kihasz-

nálatlan közterület van a kerületben. 

– A klímaváltozás ellen is jó lépés, hogy 

közterületen lehet zöldségeket, gyümöl-

csöket termelni, csakúgy, mint az ehető 

klímaerdő – fogalmazott. 

Az ünnepélyes átadón mások mellett 

Karácsony Gergely polgármester, Haj-

du Flórián alpolgármester, Sógor Lász-

ló és Várnai László ön-

kormányzati képviselő 

is részt vett.                       

Potos Rita

Megnyílt a második közösségi kert
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Hihetetlen energiával és humorral tar-

kítva, mintegy másfél órán keresztül, 

állva tartott előadást az ismert gyógy-

növény-specialista, akit a Zuglói Egész-

ségfejlesztési Iroda szakemberei hívtak 

meg a kerületbe. Szabó Gyuri bácsi 

nagymamája előírásai alapján, négy-

éves korától iszik gyógyteákat. Mint 

mondta, ő is jár orvoshoz, de kizárólag 

évente egyszer, hogy felmérje, milyen 

állapotban van a szervezete. A bük-

ki füvesember szerint a legfontosabb  

a betegségek megelőzése.  

– Nem szabad hagyni, hogy tönkremen-

jen a szervezetünk! Egy héten kétszer 

egy-egy bögre csalánlevél-teakeverék-

kel mindenképpen ki kell tisztítani ma-

gunkból azt a sok vegyi anyagot, amit 

nap mint nap önkéntelenül is magunk-

hoz veszünk. Ha valaki sokáig akar élni, 

akkor minden héten innia kell egy csé-

sze májtisztító teát – gyermekláncfüvet, 

mezei katángot vagy egynyári ürömöt –

is. Emellett muszáj elfogyasztania napi 

két liter vizet, hogy a vesék is el tud-

ják látni méregtelenítő funkciójukat.  

A harmadik nagyon fontos megelőzési 

technika, hogy hagyjuk méregteleníte-

ni a verejtékmirigyeinket. Izzadjunk 

tudatosan, ha kell, a szobában, télika-

bátban ülve – magyarázta Gyuri bácsi.

A gyógynövények szakértője azt is el-

árulta, hogy napi két-három csésze 

diófalevél-tea hatékonyan kezel több 

ráktípust, de az egynyári üröm, a fe-

hér fagyöngy és a körömvirág főzete is 

orvosolhat bizonyos daganatos beteg-

ségeket. Kiemelte, hogy 

saját 180/90-es vérnyo-

mását galagonyateával 

csökkentette és tartja 

rendben, az ingadozó 

vérnyomásra viszont  

a fehérfagyöngy-tea 

fogyasztását javasolja. 

Szabó Gyuri bácsi vé-

leménye szerint a ko-

leszterinszintet csak 

8-9 mmol/l értéknél kell 

csökkenteni, akkor azonban inkább 

tyúkhúrteával, mint gyógyszerrel.

– Magyarországon nagyon levitték 

az elfogadható koleszterin értéket,  

5,2 mmol/l-re. Ezenfelül gyógyszert ír-

nak fel, csakhogy a tabletta károsítja 

a májat, amire újabb orvosságot kell 

szedni. Ráadásul az agykérgünk 

egy része koleszte-

rinből áll. Ha nem 

jut elég utánpót-

láshoz, akkor 

alakulhat ki 

az Alzhei-

mer-kór, il-

letve a Par-

kinson-kór. 

Svédország-

ban az elfogadható érték 6,4 mmol/l,  

Izraelben 7,3 mmol/l. Ott sokkal keve-

sebb az említett két betegség is – tudtuk 

meg a természetgyógyásztól. 

A bükkszentkereszti fitoterapeuta  

a nők hormonháztartásának rendben 

tartására, a menopauza tüneteinek eny-

hítésére a szurokfűteát, a menstruáció 

beállítására a cickafarkteát ajánlotta, 

míg a férfiak leggyakoribb problémájá-

ra, a prosztatagondokra a kisvirágúfü-

zike-tea fogyasztását javasolta, megelő-

zésként is. 

– Ha már kialakult egy betegség, és  

gyógyteával sikerült megállítani, na-

gyon fontos, hogy soha nem szabad 

abbahagyni az adott gyógynövény fo-

gyasztását, maximum csökkenteni az 

adagot – emelte ki Szabó György.

A Zuglói Egészségfejlesztési Iroda által 

szervezett programon személyes ta-

nácsadásra, vásárlásra és különböző 

szűrővizsgálatokra is lehetőség volt. 

Mivel május a vérnyomásmérés hónap-

ja, a Zefi szakembereinél ezt az értéket 

lehetett ellenőriztetni, illetve stressz- és 

szeretetnyelvteszteket kitölteni.

Forrai-Kiss Krisztina

A májtisztítás a hosszú élet egyik titka
Napi egy csésze galagonya-, csipke-, és kisvirágúfüzike-tea, kétnaponta ugyanennyi tejoltógalaj-tea, három-

naponta egy bögre diólevél-, mezeikatáng- és kakukkfű-, hetente egyszer pedig egy pohár egynyáriüröm-tea  

a bükki füvesember egészségének és hosszú életének titka. A 91 éves Szabó Gyuri bácsi a Zuglói Civil Ház 

csaknem kétszáz fős közönsége előtt osztotta meg tapasztalatait és javaslatait.
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Az önkormányzat jóvoltából egy 

éve üzemel biztonsági portaszol-

gálat a Várna utca 9. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú tár-

sasházban. A szolgálat működte-

tését a lakók biztonsága, illetve  

a közrendet veszélyeztető bűncse-

lekmények megakadályozásának 

szándéka motiválta. 

A portaszolgálat nem egy, hanem két 

épület védelmét is ellátja, hisz a biz-

tonsági kamerarendszer a Várna utca 

8. szám alatti, szintén önkormány-

zati társasházat is látja. Az egyéves 

évfordulón Kovács-Csincsák László,  

a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 

ügyvezető igazgatója azt mondta, a biz-

tonsági portaszolgálat eredményesen 

kezelte azokat a problémákat, amelyek 

korábban rendszeres összetűzésekhez 

és esetenként atrocitásokhoz vezettek. 

Az intézkedések száma egyébként is hó-

napról hónapra csökkent, sőt volt olyan 

időszak, amikor szinte teljes egészében 

megszűntek a problémák a két épületben.

Az elmúlt egy évben más Várna utcai épü-

letből is jelezték már a lakók, hogy nekik 

is igényük lenne hasonló önkormányzati 

védelemre. A Várna utca 4. szám alatt pél-

dául aláírásokat is gyűjtöttek a lakók. Ha az 

erre vonatkozó javaslatot a testület is meg-

szavazza, úgy a Várna utca 4. számú társas-

házat is bevonják majd az önkormányzat 

által működtetett biztonsági rendszerbe.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás   

 Közbiztonság

 Két férfit állítottak elő a kerületi 
rendőrök, mert előbb szóváltás-
ba keveredtek egymással a Mo-
gyoródi úton, majd bántalmazták 
egymást. A dulakodás az utcán is 
folytatódott, aminek következté-
ben az egyik ott parkoló járművet 
megrongálták (a jobb első és hát-
só ablaküvege is betört). A két férfi 
a verekedés következtében egy-
aránt nyolc napon belül gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A rendőr-
ség garázdaság vétség miatt indí-
tott ellenük nyomozást.

 Egy rendőrök által lezárt terü-
letre hajtott be egy férfi gépkocsi-
jával, emiatt a helyszínen tartóz-
kodó rendőrök igazoltatták A 46 
esztendős sofőr zsebében két ta-
sakban kábítószergyanús anyagot 
találtak. A férfiról aztán kiderült, 
hogy az autóját súlyos alkoho-
los befolyásoltság hatása alatt és 
bódult állapotban vezette, amit a 
gyanúsított el is ismert.

 Egy férfit támadott meg egy fi-
atalkorú fiú az Ajtósi Dürer soron.  
Az elkövető késsel fenyegette meg 
a férfit, akitől angolul pénzt kért, 
ám a sértett ezt a fenyegetés hatá-
sára is megtagadta. A fiú elhagyta  
a helyszínt, ám a sértett személyleí-
rása alapján elfogták őt a rendőrök.

Bűnügy

Biztonságot ad a portaszolgálat

A ZÁSZER tagjai – a BRFK XIV. Kerületi 

Rendőrkapitánysága, Budapest Fővá-

ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

és Polgármesteri Hivatala, a Zuglói Vá-

rosgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. 

városüzemeltetési osztálya, Budapest 

Főváros Kormányhivatala gyámügyi és 

igazságügyi főosztálya, a Zuglói Közbiz-

tonsági Non-profit Kft a Zuglói Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Zug-

lói Önkormányzati Rendészet, a Klik 

XIV. kerületi tankerülete, a Fehér Gyűrű 

Közhasznú Egyesület, a Zuglói Polgárőr 

és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Zuglói 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Zug-

lói Szociális Szolgáltató Központ, a Kas-

sai téri templom, a Páduai Szent Antal 

Plébánia és a Budapesti Zsidó Hitköz-

ség – évente kétszer, tavasszal és ősszel 

üléseznek, amikor kicserélik és meg-

vitatják tapasztalataikat. A tavaszi ta-

lálkozóra május 22-én a Zuglói Közbiz-

tonsági Non-profit Kft. Laky Adolf utcai 

tárgyalójában került sor. A rendezvény 

házigazdája Sebőkné Barad Márta ren-

dőr törzszászlós volt. Az idei első ülés 

annyiban eltért a korábbiaktól, hogy 

ezúttal nem valamelyik ZÁSZER-tag 

mutatkozott be a többieknek, mert az 

elmúlt években már minden szervezet 

megismerhette a partnereket, hanem  

a résztvevők kötetlen beszélgetés for-

májában vitatták meg azokat a kérdése-

ket, amelyek a legutóbbi ülés óta eltelt 

időszakban felmerültek.

Erős együttműködés
Még 2016-ban a zuglói rendőrkapitányság volt a kezdeményezője a Zuglói Áldozatvédelmi Szakmai Együtt-

működési Rendszer (röviden a ZÁSZER) létrehozásának. Ez a kezdeményezés is beleillett abba a koncepció-

ba, amely a zuglói közbiztonsági háló résztvevőinek munkáját, együttműködését jellemzi.
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Raktáros munkatársat keresünk kézi és gépi anyag-
mozgatásra bruttó 300.000 forintos alapbérrel Zugló-
ban. További információ a https://www.ravak.hu/hu/
allaslehetoseg oldalon vagy +36-30/274-5001

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

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

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 kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, éksze-
reket. Tört arany 7 ezer forinttól, fazonarany 22 ezer 
forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária 
körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

EMLÉKMENTÉS! Törött, kopott, elhalványult képek-
ről hibátlan nagyítást készítünk. VHS videók, nega-
tívok, képek digitalizálását vállaljuk. Azonnal elkészült 
igazolványképek, portrék. Színes és f-f dokumentu-
mok és képek nyomtatása. 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

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

Bulgária tengerpartján, Naposparton medencés 65 
m2-es apartman eladó. Tengertől 200 méterre, beren-
dezve, klímával, garázzsal. Iár: 15M Ft. Befektetésnek 
is kiváló. 06/20/457/5449

Budapesttől 33 km-re, a pilisi Dágon lévő 3 szobás, 
rendezett családi házat, 340 négyszögöl telekkel, 
dupla garázzsal, műhellyel, hegyoldalba vájt borospi-
ncével budapesti kisebb lakásra cserélnénk. Tel: 06-
30/934-3232

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

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

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. 

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, 
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 Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt hirdet 
konyhai kisegítő / feketeedény mosogató; villanysze-
relő, stúdiótechnikus; oktatástechnikus munkakörök-
be. Munkavégzés helye: XIV. Columbus utca 87-89. 
Jelentkezni az allaspalyazat@mte.eu e-mail címen, 
valamint személyesen lehet. További információ: +36-
1-800-9469, www.mte.eu/allasajanlatok

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

MUNKALEHETŐSÉG! (Akár nyugdíjas) munkaerőt 
keresünk közelben lévő Sportpályánkra éjjeli mű-
szakba, 'Felügyelő' munkakörbe. Hívjon bizalommal a 
részletekért! 0630/280-61-79

Pasaréti fodrászüzletünkbe női fodrászt és kozmeti-
kust keresünk. 06-20-463-0495

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

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓBAN és környékén 
családi ház díszkertjének folyamatos, szakszerű fenn-
tartási munkálatait elvállalja. Tel.: 38-46-315

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel. Igény szerint kartondobozok. 
10%-os hétvégi kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 
06-1-280-2542

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

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

Duguláselhárítás, csaptelepek szervize, cseréje. 
Friss nyugdíjas vízvezeték-szerelő mester. 06-30-951-
7849, 061-363-3272

Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forga-
lomtechnika tervezése, közműegyeztetés. Műszaki ta-
nácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keressen 
bizalommal! Steinhardt Tamás, +36704215725 - htt-
ps://www.mernokiszolgaltatas.hu

Szeretné szebbé tenni otthonát, vagy régi kopott 
fürdőkádját bontás nélkül újjávarázsolni? Mi segítünk 
ebben. Vállalunk szobafestést, tapétázás, stukkózást, 
lamináltparketta-lerakást valamint fürdőkádfelújítást. 
Amennyiben felkeltettem érdeklődését hívjon bizalom-
mal: Varga Zoltán 0670/570-55-15

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

Számítógép

Állás

Ingatlan

Egyéb

Régiség

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

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

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

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

VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Előkészíti és figyelemmel kíséri a kerület szabályozási terveinek 

folyamatait.
• Nyilvántartja a településrendezéssel kapcsolatos megállapodá-

sokat és tervezési szerződéseket.

• Közreműködik a területek tulajdonosai igényeinek egyeztetésé-
ben, közreműködik az államigazgatási szervek, a lakosság és a 
társadalmi szervezetek tájékoztatásában.

• Közreműködik a szabályzat megfogalmazásában, a szabályozási 

tervek szöveges és tervi munkarészeinek véleményezésében.
• Részt vesz az egyeztetési eljárásban.
• Felvilágosítást nyújt a főépítészi hatáskörébe tartozó kérdések-

ben.
Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett építészmérnök vagy településmérnök 

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 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében 
foglalt egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltün-
tetésével.

• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-
tok másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

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

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázatok eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.
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„Ebből a fiúból focista lesz, akárki meg-

lássa.” Pedig a zuglói Kata Mihály pá-

lyája másképp is alakulhatott volna.  

A 17 esztendős fiatalember kiváló ered-

ménnyel végzett a Herman Ottó Általá-

nos Iskola és Tudásközpontban, majd 

„csont nélkül” felvételt nyert az ország 

egyik legjobb gimnáziumába, a Szent 

Istvánba. A gondok azonban itt kezdőd-

tek, mert a futballban a tizenévesek már 

délelőtt is edzenek, amit érthető módon 

nem toleráltak túlságosan a zuglói elit 

gimnáziumban. Így Misinek a futball-

karrier érdekében váltania kellett. Nem 

volt könnyű döntés, hisz a Misi által vá-

lasztott pálya nem éppen életbiztosítás 

Magyarországon. Ám arra csak kevesen 

számítottak, hogy a zuglói fiú pályája 

ilyen gyorsan kezd felfelé ívelni. Neve-

lőegyesületéből, a Dalnoki Labdarúgó 

Akadémiából kiöregedve az MTK-hoz 

került, ahol a korosztályos ranglétrán 

elindulva minden csapatban megtalálta  

a helyét. Ma már meghatározó játé-

kosa a kék-fehérek U19-es csapatának 

is, amely idén vezeti a bajnokságot.  

A kék-fehér klub utánpótlását képvisel-

ve 2016. október 13-án, a Hidegkuti sta-

dion avatóján az MTK–Sporting Lissza-

bon gálamérkőzésre ő vezethette be az 

új létesítménybe a két csapatot, ahol az 

1953-as angol–magyar sípját megfújva  

ő indíthatta útjára a játékot. 

Az igazi nagy sikerrel azonban csak az 

elmúlt hetekben ismerkedhetett a kerü-

leti labdarúgótehetség, aki meghatározó 

tagja volt a Preisinger Sándor irányítot-

ta magyar U17-es labdarúgó-válogatott-

nak.  Annak a csapatnak, amely kiválóan 

játszva előbb bejutott a korosztályos Eb 

írországi döntőjébe, majd a 16 csapatos 

tornán a veretlenségét végig megőrizve 

kivívta a korosztályos világbajnokságon 

való részvétel lehetőségét. Erre pedig 

a magyar futballban ritkán volt példa 

eddig. Misit a védekező középpályás 

posztján szerepeltette a szövetségi ka-

pitány, feladata tehát a labdaszerzésre 

és az ellenfél támadásainak megakadá-

lyozására irányult. Misit az edzője csak 

egy meccsen, a tét nélküli, oroszok elle-

ni mérkőzésen pihentette (akkor is csak 

azért, nehogy sárga lapot kapjon), a töb-

bi fontos találkozón elképzelhetetlen lett 

volna nélküle a kezdő tizenegy.

– A csapat már három éve együtt van, 

de a menetelésünk igazán az őszi selej-

tezőkön kezdődött – mesélte az Eb után. 

– Nagyon jó társaság alakult ki, a stáb-

tagoktól kezdve a játékosokig mindenki 

jól kijön egymással. Ilyen jó hangulat-

ban pedig a csapategység és az összetar-

tás is csak jó lehet, egymásért küzdünk  

a pályán, és szerintem ez a legfőbb eré-

nyünk. Az Eb-n az elejétől fogva hittünk 

magunkban, de ahogy jöttek a győzel-

mek, úgy lettünk mi is egyre magabizto-

sabbak.

Misi az Eb-t követően sem ér rá pihenni: 

csapatával ugyanis a bajnoki címre hajt, 

az iskolában pedig a tanév végén egy hét 

alatt nyolc vizsga vár rá. Mindehhez azon-

ban erőt adhat, hogy ősszel Brazíliában,  

a világbajnokságon is bizonyíthat majd.

Riersch Tamás

A válogatott zuglói motorja
Fantasztikus sikert elérve a magyar U17-es labdarúgó-válogatott kivívta a világbajnokságon való szereplés 

jogát. A csapat, amely az írországi döntőben olyan együttesek ellen őrizte meg veretlenségét, mint Portugália, 

Izland, Oroszország, Spanyolország és Belgium, valamennyi magyar futballszurkoló szívét megmelengette.  

A miénket leginkább a hatos számú játékos, Kata Mihály, aki születése óta kerületünk lakója.
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