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A képviselő-testület elfogadta az ön-

kormányzat 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló zárszámadást. 

A konszolidált beszámoló valós képet 

ad az önkormányzat 2018. decem-

ber 31-én fennálló vagyoni és pénz-

ügyi helyzetéről. A teljesített bevétel 

23 846 327 075 forint, míg a teljesített 

kiadás 22 723 092 003 forint volt. A mér-

leg szerint így 1 272 584 129 forint lett 

a nyereség.  2018-ban a beruházások 

56,98 százaléka, míg a felújítások 55,39 

százaléka teljesült.   
                                      5. oldal

1,3 milliárd forintot
takarított meg a kerület

Szükség van a forgalomcsillapításra, 

már csak azért is, hogy minél több te-

rületen lehessen szabadidős tevékeny-

ségeket rendezni. Ez a fő megállapítása 

annak a tanulmánynak, amelynek nyo-

mán létrejön a kerület Fenntartható 

Városi Mobilitási Terve. Az előkészítő 

dokumentumot Zugló az élhető városi 

közlekedési megoldásokat kereső nem-

zetközi Chestnut projekt partnereként 

alkotta meg. A forgalom mérséklésé-

nek gyakorlati megvalósítására min-

taprojektet is kidolgoztak a szakem-

berek. A tesztprojekt az Újvidék téren 

volt, ahol két hétre ideiglenesen lezár-

ták a Szugló utcának a teret kettészelő 

szakaszát. Kiderült, hogy alapvetően 

szükség van a forgalomcsillapításra  

– mondta Szabó Rebeka alpolgármester. 

A környék lakói közül egyébként töb-

ben is jelezték, hogy a teljes területen 

állandó jelleggel csökkenteni kellene  

a forgalmat, de az esetenkénti ideiglenes 

lezárás is jó megoldás lehet.        3. oldal

Csökkenteni kell a forgalmat

11.45

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. július 5.

Részletek a 13. oldalon. 
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Olvasóink az eddiginél több képet is 
láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek 
online galériáit az írások mellett találha-
tó QR-kóddal érhetik el.

Mindig őszintén gondoljuk a köszöne-

tünket a nemzet napszámosai számára 

– mondta Karácsony Gergely polgár-

mester az idei, május 31-i ünnepségen  

a Columbus utcai Zeneházban –, akik sok-

kal inkább érezhetik magukat a nemzet 

lámpásainak. Az önkormányzat mindent 

megtesz annak érdekében, hogy valóban 

ne napszámosok legyenek. Az óvodape-

dagógusokkal könnyebb dolgunk van, 

mert ezek az intézmények még hozzánk 

tartoznak, így mikor jelezték, hogy gond 

van a bérekkel, és emiatt sokan elhagyják 

a pályát, azonnal támogatást nyújtottunk 

nekik. Az iskolai pedagógusok esetében 

azonban csak ez a pedagógusnapi ünnep-

ség áll rendelkezésünkre, hogy ki tudjuk 

fejezni hálánkat, köszönetünket.

Az idei ünnepségen a polgármester, Szabó 

Rebeka alpolgármester és Lévai Sándor 

bizottsági elnök a következő önkormány-

zati elismeréseket osztotta ki: 50 éves dip-

lomája elismeréseként Arany oklevelet 

kapott Kiss Ferencné tanítónő, 65 éves 

szakmai gyakorlatukért Vas oklevelet ve-

hettek át Marti Györgyné, Szima-Márma-

rosi Andrásné és Tóth Jánosné óvodape-

dagógusok, míg 70 éves tapasztalatukért 

Rubin oklevél elismerésben részesültek 

dr. Bángyörgyi Béláné, Kalitz Andrásné 

és Sztankay Lászlóné tanítónők. A díjazot-

tak a fiatalabb pedagóguskollégáktól vas-

tapsot kaptak. Mint ahogyan vastapsban 

részesült a többi idei díjazott is. Elsőként 

a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitün-

tetettjei: Bajdik Miklósné, Csákváriné Ko-

vács Erzsébet, Horváth Márta Erzsébet, 

Juhász Lászlóné, Kígyósné Dankó Ágnes, 

Pethő Imréné, Petrovcsik Tünde és Vizy 

Gyula Ottóné (valamennyien óvónők), az 

idei Brunszvik Teréz-díjas (ez nem önkor-

mányzati, hanem az Emmi által adomá-

nyozott díj) Farkas Tiborné óvodavezető, 

illetve a Zugló Lakosságának Szolgálatáért 

díj kitüntetettjei, Ankuczáné Varga Kata-

lin Zsuzsanna, Balázsi Gyöngyike, Bognár-

né Szentjóby Zsuzsanna, Bohusné Tóth 

Zita, Csákváriné Kovács Erzsébet, Fodor-

né Király Izabella Ilona, Juhász Lászlóné, 

Kelemenné Heim Judit, Kiss Zsuzsanna,  

dr. Kovács Tiborné, Molnár Jánosné, Mol-

nár Katalin Julianna, Nagy Erzsébet, Pá-

linkásné Szecsődy Zsuzsanna, Pethő Im-

réné, Petrovcsik Tünde, Sütőné Horváth 

Eszter, Ujvárosi Zsuzsanna, Varga Sándor 

József és Vinczekné Madaras Gabriella.  

Az idei ünnepségen Zugló Közművelődé-

sért Díjat vehetett át a Zuglói Cserepes Kul-

turális Non-profit Kft. két munkatársa, Bát-

kiné Toronyi Izabella Borbála és Uhercsik 

Ferencné. Zugló Önkormányzata Elisme-

rő Oklevelét kapta Árvai Krisztiánné, Csá-

szár László, Cseresnyés János, Neumann 

Rózsa és Scheili Béláné. A Fiatal Pedagó-

gusok Elismerő Oklevelét Kovács Péter, 

Nagyné Bedics Ildikó és Olasz Annamária, 

a Zuglói Gyermekekért Díjat Bury Katalin, 

Csuka Veronika, Czibikné Nagy Irma, Kör-

möndi Gabriella, Kutiné Panyor Andrea, 

Póth Eszter és Szomorné Sötét Violetta,  

a Zugló Közoktatásáért Díjat pedig Komá-

romyné Morschhauser Krisztina, Körös 

Krisztina, dr. Lukácsné Kiss Erzsébet, 

Nagyné Jávori Zsuzsanna és Sárköziné 

Üveges Ágnes vehette át. A kerület legma-

gasabb elismerését, a Zirzen Janka-díjat 

idén Árva Judit Sarolta, a Zuglói Óperen-

ciás Óvoda intézményve-

zetője kapta (interjúnk  

a 6. oldalon olvasható).                  

Riersch Tamás 

Vastaps a pedagógusoknak
Ebben a ciklusban már ötödik alkalommal rendezett ünnepséget az önkormányzat pedagógusnap tisztele-

tére. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert az iskolák működtetése 2013 óta nem az önkormányzat, hanem 

az állam feladata, így az iskolai pedagógusok köszöntése nem kötelességük a települések és a kerületek 

irányító testületeinek.

Telt ház a  
Csáktornya parkban

A zuglói művészeti iskolában hagyomány, 

hogy évente egy eseményt mindig kiemelt prog-

ramként kezelnek. Ilyen esemény lehet a far-

sang, a Művészetek Éjszakája, a Munkácsy-est 

vagy éppen a gyereknap, melyek felváltva kap-

nak szerepet az éves programban. A gyereknap 

négy éve volt kiemelt rendezvény, ezért idén ez 

lett az „év programja” a Csáktornya parkban, 

ahol ennek megfelelően volt minden: mászófal, 

sportversenyek, színpad iskolai fellépőkkel, 

művészeti aukció, vásár és kézműves-foglalko-

zások, sötétedés előtt Animal Cannibals-kon-

cert (Koller László, alias Qka MC szülőként is 

jelen van az iskola életében), valamint sötétedés 

után tűzijáték. A hangoskodásról természetesen 

előzetesen értesítették a környék lakóit, így ők  

a parkolási nehézségekre és az esti durrogtatás-

ra is időben fel tudtak készülni.            RT

Meseillusztrációkból nyílt kiállítás Zuglóban  
Egyéb állatfajok címmel nyílt grafikai kiállítás Kőszeghy Csilla illusztrátor munkáiból 
a Zuglói Civil Házban május 31-én.

A kiállítást Hebszt László tervezőgrafikus nyitotta meg. Kőszeghy Csilla tárlatbe-
mutatójában elmondta: a főiskola elvégzése után orvosi szakillusztrátorként kezd-
te pályáját, majd az angliai mesterképzést követően kezdett gyermekkönyveket 
illusztrálni. Tevékenységének egyik jellemzője, hogy minden mesekönyvben sze-
repeltet olyan képet, amelyen állatok is láthatók, még akkor is, ha a szövegben 
nincs róluk szó, ezek főként kutyák, macskák és lovak. Jelenleg a Tankönyvkiadó 
megbízásából fogyatékkal élő gyerekek számára készít könyvillusztrációt.

Kőszeghy Csilla többek között Lázár Ervin, Berg Judit, Prágai Tamás, Boldizsár 
Ildikó és Vadadi Adrienn mesekönyveihez is készített már képeket.

Az eseményen Szemző Gábor gitárművész működött közre. Az Egyéb állatfajok 
című kiállítás június 24-ig tekinthető meg a Civil Házban.           PaD
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Azt vizsgálták, hogyan lehet támogatni 

a biztonságos gyalogos, babakocsis, ke-

rékpáros, rolleres közlekedést, és visz-

szaszorítani az autók használatát. A ta-

nulmány egyik fő javaslata, hogy minél 

több területet adjanak át a szabadidős 

tevékenységeknek, az adott környéken 

élőknek. A tesztprojekt az Újvidék téren 

volt, ahol két hétre ideiglenesen lezárták 

a Szugló utca teret kettészelő szakaszát. 

– Megvizsgáltuk, hogyan szolgálhatnánk 

jobban az emberek érdekeit, hogyan 

tehetjük biztonságosabbá, zöldebbé  

a kerületet – mondta Szabó Rebeka al-

polgármester, akit meglepett az idősza-

kos lezárás kezdetekor tapasztalható 

negatív hangulat. – A téren lakók élete 

alapvetően megváltozott, nagyon oda 

kell figyelni, hogy a változtatások után 

mindenkinek jó legyen, de kiderült, 

hogy alapvetően szükség van a forga-

lomcsillapításra. A projekt tanulsága 

még, hogy alaposan meg kell ismerni  

a lakosság véleményét, és hogy szükség 

van ideiglenes autómentes időszakokra 

– fogalmazott az alpolgármester.

Az autós közeledés visszaszorításával 

több teret nyerünk – állítja a tanulmány. 

Király Zsuzsanna kommunikációs szak-

értő közölte, a kérdőíves felmérésből 

kiderült, népszerű volt, hogy keletkezett 

egy közösségi tér, ugyanakkor markán-

san látszott, hogy az útlezárás felerősí-

tette a parkolási problémákat. – Voltak, 

akik nagyon szerették a változást, a té-

ren lakók egy része pedig erősen tiltako-

zott, a válaszadók háromnegyede jónak 

ítélte a változást. Többen jelezték, hogy 

a teljes területnek forgalomcsillapításra 

van szüksége, és az ideiglenes lezárás 

(hétvégenként, tanításmentes időszak-

ban) is jó megoldás lehet – magyarázta 

a szakértő, hozzátéve: a tesztprojekt 

tapasztalatai a kerület többi részére is 

átültethetők, de figyelni kell arra, hogy 

a bevezetett változások eleinte ideigle-

nesek legyenek, s a lakosokkal együtt 

hozzák meg a végleges döntést. 

A projekttel párhuzamosan tesztelték  

a „Puszi és pá” zónákat, amelynek célte-

rülete az Újvidék téren lévő Arany János 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola környéke, ahol a reggeli érkezés 

gyakran okoz torlódást. A tesztidőszak 

alatt az iskola közelében olyan útszaka-

szokat jelöltek ki, ahol reggel 7 és 9 óra 

között nem lehetett várakozni. A zóná-

ban az autók csak addig állhattak, amíg 

a gyerekek nyugodtan kiszálltak, elkö-

szöntek szüleiktől (maximum 5 perc), így 

a járművek nem foglalták feleslegesen  

a helyet. A vizsgálat eredménye szerint  

a szülők háromnegyede működőképes-

nek tartja az ötletet.         Potos Rita

Elkészült a kerület Fenntartható Városi Mobilitási Tervének megalapozó tanulmánya, amelyet az élhető városi közlekedési megoldásokat kereső, 

nemzetközi Chestnut projekt partnereként alkotott meg Zugló. A forgalom csökkentésének gyakorlati megvalósítására mintaprojektet is kidolgoztak 

a szakemberek. 

Szükség van a forgalomcsillapításra 

A képviselő-testület döntése alap-

ján a Bábolna Bio Kártevőirtó és 

Szolgáltató Kft. június első nap-

jaiban megkezdte a preventív 

patkányirtást Zuglóban.  A képvi-

selők azért rendeltek el kiegészítő 

kártevőirtást, mert nem találták 

kellően eredményesnek a főváros 

által megbízott vállalkozói cso-

port tevékenységét.  

 

A képviselő-testület május 13-i ülésén 

határozott arról, hogy a városháza kös-

sön szerződést a Bábolna Bio Kártevőirtó 

és Szolgáltató Kft.-vel az önkormányza-

ti fenntartású óvodákra, bölcsődékre, 

egészségügyi, gyermekvédelmi és szoci-

ális intézményekre, továbbá a Rákos-pa-

tak zuglói szakaszára, illetve a Kerepesi 

út–Hungária körút–Thököly út–Miskolci 

utca–Gvadányi út–Kerepesi út által ha-

tárolt területre vonatkozó egyszeri pat-

kányirtásra. 

Az elmúlt időszakban a fővárosban és 

Zuglóban is egyre többen jelezték, hogy 

patkányt észleltek, vagy azt véltek látni.  

A problémát a főváros vezetése is elis-

merte azzal, hogy a patkányirtással meg-

bízott RNBH Konzorciumnak 300 millió 

forintos többletforrást biztosított az el-

szaporodó patkányok visszaszorítására. 

A zuglói tapasztalatok alapján a konzor-

cium nem tudta hatékonyan megfékezni  

a patkányok elterjedését, ezért fordult 

az önkormányzat a Bábolna Bio Kft.-hez, 

amely 2018-ig több évtizeden át végezte 

eredményesen Budapesten a kártevőirtást.

Az önkormányzat igyekezett összehan-

golni a Bábolna Bio Kft. és a főváros 

megbízásából Zuglóban is kiegészítő 

patkányirtást végző RNBH Konzorcium 

tevékenységét, azonban a próbálkozás 

sikertelennek bizonyult. 

A preventív célzatú rágcsálómentesítést 

a Bábolna Bio Kártevőirtó és Szolgálta-

tó Kft. bruttó 4 772 660 forintért végzi el  

a kerületben. 

– A cég a patkányirtást először a kerüle-

ti fenntartású létesítményekben kezdte 

meg – tájékoztatott Jónás Zoltán András, 

a főmérnökség osztályvezető főmérnöke, 

megjegyezve: a szakemberek az 51 intéz-

ményben várhatóan öt munkanap alatt 

végeznek az irtószer kihelyezésével.  

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy ez-

zel párhuzamosan a Rákos-patak zuglói 

szakaszán – Rákosrendezőtől a Kerepesi 

útig – ugyancsak megindult a patkányir-

tás. Itt főként a hidak alatt, 20 helyszínen 

helyeznek el preventív jelleggel mérget. 

Ezen túlmenően a Bábolna Bio Kft. a ko-

rábbi tapasztalatai és az elmúlt öt év pat-

kányészlelései alapján a kerületben öt  

területen helyenként 80 adag mérget he-

lyez el a csatornatisztító nyílásoknál. 

Jónás Zoltán András arról is beszélt, hogy 

a cég a korábbi évek fertőzöttségi mutatóit 

szem előtt tartva a kártevők elszaporodá-

sának megelőzésére a Mogyoródi–Jerney 

úti lakótelepen (Adria-lakótelep), illetve az 

Örs vezér tere és a Pillangó park közötti 

lakóövezetben is rak le méregdobozokat.

– Az irtóanyag háziállatbarát, időjárás 

álló és nehezen felnyitható  zárt szerel-

vényben kerül kihelyezésre. A dobozon 

csupán akkora nyílás van, amelyen egy 

patkány éppen csak befér, így a kutyák 

és a macskák nem férhetnek hozzá – ma-

gyarázta az osztályvezető. – Fontos, hogy 

ha valaki ilyen dobozt talál, hagyja a he-

lyén, ne piszkálja, és ne dobja a patakba 

– fűzte hozzá Jónás Zoltán András.       PD  

Megkezdődött a patkányirtás Zuglóban
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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 folyamatos bejelentkezés  
a  http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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

Folyamatos bejelentkezés  
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Július, augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján
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 képviselő-testület elfogadta az önkor-

mányzat 2018. évi költségvetésének vég-

rehajtásáról szóló zárszámadást. A füg-

getlen könyvvizsgálói jelentés szerint 

az önkormányzat előírás szerint készí-

tette el a mérleget. A konszolidált beszá-

moló valós képet ad az önkormányzat 

2018. december 31-én fennálló vagyoni 

és pénzügyi helyzetéről. A konszolidált 

költségvetési jelentés alapján a tavalyi 

év végén a teljesített költségvetési bevé-

tel 23 846 327 075 forint, míg a teljesí-

tett költségvetési kiadás 22 723 092 003 

forint volt. Ennek megfelelően a mérleg 

szerinti eredmény 1 272 584 129 forint 

nyereséget mutat.  A beruházások 2018-

ban 56,98 százalékban, míg a felújítá-

sok 55,39 százalékban teljesültek.

A könyvvizsgálói jelentés felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy az önkormányzat 

saját bevételei nem a terveknek megfe-

lelően teljesültek, ugyanakkor a kerület 

lakásbérleményekkel kapcsolatos kint-

lévőségei továbbra is magasak.   

A képviselők elfogadták továbbá az 

önkormányzat cégeinek 2018. évi te-

vékenységéről szóló beszámolókat, 

ugyanakkor arról is döntöttek, hogy  

a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.-

nél folyó belső ellenőri vizsgálat lezá-

rása után a testület napirendre tűzi  

a társaság helyzetének ügyét. A filhar-

mónia ugyanis a 2018-as évet 81,5 mil-

lió forintos veszteséggel zárta, és saját 

tőkéje a felére csökkent. A veszteséget 

az ülésen szót kapó Hortobágyi István, 

a filharmónia igazgatója az önkor-

mányzati támogatás jelentős csökkené-

sével magyarázta. 

Finanszírozási szerződés

A testület arról is határozott, hogy az 

önkormányzat az ENES-CE című pályá-

zatra vonatkozóan társfinanszírozási 

szerződést köt a Pénzügyminisztérium-

mal, valamint partnerségi megállapo-

dást ír alá a projekt résztvevőivel. 

Zugló Önkormányzata 2018 januárjá-

ban egy tíztagú nemzetközi konzor-

cium tagjaként pályázott az Interreg 

Central Europe program keretében 

meghirdetett „ENES-CE – Együttműkö-

dés közintézmények és lakossági cso-

portok között helyi energiastratégiák 

megvalósítására a közép-európai régió-

ban” című projektben való részvételre. 

A projekt 36 hónapig tart, melynek költ-

ségvetéséből Zuglóra 143 512,50 euró 

(46 211 025 forint) jut. Ez az Európai 

Unió 121 985,62 eurós (39 279 370 fo-

rint) támogatásából és a 15 százalékos 

önrészből tevődik össze. Ez utóbbi két-

harmadát a magyar költségvetés biz-

tosítja, így Zuglónak mindössze 7175,6 

euróval (2 310 543 forint) kell hozzájá-

rulnia a programhoz. 

Ingatlanfejlesztés

A testület elfogadta a Hungária körút 

113–115. szám alatti ingatlanra terve-

zett fejlesztés kapcsán készített tele-

pítési tanulmánytervet. Ezzel együtt 

jóváhagyta a Hungária körút–Thököly 

út–Francia út–Semsey Andor utca által 

határolt területekre vonatkozó építési 

szabályzat koncepcióját. 

Az ingatlanfejlesztő Europa Investment 

Property Hu Kft. a Hungária körúti tel-

ken 300 szobás szálloda megépítését 

tervezi, és a területre vonatkozó építési 

szabályozat megváltoztatásával bizto-

sított többletlehetőségért 100 millió fo-

rintot ajánlott fel az önkormányzatnak. 

Ezt a képviselők nem fogadták el, és úgy 

határoztak, hogy a támogatás mértékét 

400 millió forintban határozzák meg.  

A városházának pedig ennek megfele-

lően kell újratárgyalni a beruházóval 

a településrendezési szerződést. A kép-

viselők meglátása szerint ugyanis Bu-

dapesten szállodaiférőhely-hiány van, 

így a létesítmény előreláthatóan nagy 

kihasználtságú lesz, és jelentős bevé-

telt fog termelni a befektetőnek. Ezen 

túlmenően a testület a beruházó felé 

azt is igényként fogalmazta meg, hogy 

a turistabuszok parkoltatását lehetőség 

szerint a telekhatáron belül oldja meg. 

Rászorulók segítése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 

2024 nyaráig szóló ellátási szerződést 

köt a kőbányai önkormányzattal, amely 

a kihasználtságtól függetlenül folyama-

tosan két férőhelyet biztosít a Salgó-

tarjáni úti Bárka Gyermekek Átmeneti 

Otthonában. Az intézményben az ellátás 

önköltsége az idén 11 558 forint/fő/nap, 

amelyből az állam naponta gyermeken-

ként 2415 forintot vállal át. 

A képviselők arról is határoztak, hogy 

az önkormányzat az előterjesztéshez 

benyújtott módosító indítványnak 

megfelelően 400 ezer forintos támoga-

tást nyújt a Családcentrum Alapítvány-

nak Felhőtlen napok elnevezésű prog-

ramja megvalósítására. A szervezet  

a projekt keretében 75 szociálisan rá-

szoruló, halmozottan hátrányos hely-

zetű zuglói családnak rendez kétnapos 

programot. 

A képviselők ismét elutasították, hogy  

a nyári időszakban az át nem ruház-

ható ügyek kivételével a vagyongaz-

dálkodási, intézményfenntartói és köz-

beszerzési dolgokban a testület helyett  

a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizott-

ság döntsön.       Papp Dezső

Tavaly 1,3 milliárdot takarított meg a kerület
Zugló 2018-ban 1,3 milliárd forint megtakarítást ért el – derült ki a tavalyi zárszámadásból, amelyet rendkívüli ülésén fogadott el a képvise-

lő-testület május 30-án. A képviselők döntöttek még a Hungária körúton megvalósuló ingatlanfejlesztéshez szükséges építési-szabályzat-

módosítás koncepciójáról, illetve pályázati társfinanszírozási megállapodás megkötéséről is. Elfogadta továbbá a testület az önkormányzati 

cégek tavalyi tevékenységéről szóló beszámolókat, emellett rászoruló családoknak szóló program támogatásáról is döntöttek. 

Levették a rúdról és ellopták  

a zuglói polgármesteri hivatal 

homlokzatára kitűzött szivár-

ványzászlót. A zászló a Budapest 

Pride Fesztivál június 7-i megnyi-

tója kapcsán került ki az épületre, 

azt jelképezve, hogy mindenkinek 

joga van a méltósághoz, minden-

kinek joga van a boldogsághoz,  

és mindenkinek joga van a szabad 

szerelemhez.

A zászlót június 7-ről 8-ra virradó éjjel  

2 óra után vitték el. A történtek miatt 

Karácsony Gergely polgármester felje-

lentést tesz. Mivel az épület biztonsági 

kamerákkal van felszerelve, így a történ-

tekről felvétel készült, ami segíteni fog 

majd a rendőrségnek a tettes vagy tet-

tesek felderítésében. Az ellopott zászlót  

az önkormányzat pótolta. A szivárvány-

zászló a Pride hónapjában végig kinn lesz 

a zuglói hivatal homlokzatán.                 ZL         

Pótolták a hivatalról ellopott zászlót
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– Gratulálok a duplázáshoz!

– Köszönöm. Nagy megtiszteltetésnek 

érzem, hogy ismét engem jelöltek erre 

a díjra. Nagyon váratlanul ért, én is 

csak az ünnepségen értesültem erről a 

döntésről. A kollégáim ugyanis az utol-

só pillanatig titokban tartották előttem.

– Mit gondol, miért kaphatta meg hat 

éven belül kétszer is ezt az elismerést?

– Gondolom, azért, amit a kollégák,  

a szülők és a gyerekek nap mint nap 

megtapasztalhatnak az óvodánkban. 

Hogy szerető közegben vannak, ahol ki 

tudnak teljesedni, minden a gyerekek-

ről szól, s hogy próbálunk magas szintű 

szakmai munkát végezni.

– Mondhatjuk, hogy az ön pályafutá-

sa már-már legendás Zuglóban?

– Ha legendának vesszük, hogy immár 

44 éve Zuglóban dolgozom, akkor igen. 

1975-ben még főiskolai hallgatóként 

kerültem a Bolgárkertész utcai óvoda 

nevelőtestületébe, amely azóta is máso-

dik otthonom. 1987-ben Cser Gusztávné 

óvodavezető mellett lettem helyettes, 

majd 1990-ben engem választottak meg 

az óvoda vezetőjévé. 

– Ha jól számolom, ennek is mindjárt 

harminc éve lesz.

– Úgy bizony, s mivel úgy alakul, hogy 

csak 2020-ban tudok nyugdíjba menni, 

ez a kerek szám meg is lesz majd.

– Hosszú időről beszélünk, melynek 

voltak nagy pillanatai is. Ön mire  

a legbüszkébb?

– A német nemzetiségi csoport, majd cso-

portok létrejötte majdnem egyidős az én 

vezetői ciklusommal, így természetesen 

nagy szeretettel és büszkeséggel tekintek 

rá. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy 

az irányításom alatt sikerült az óvoda ud-

varát jelentős mértékben kibővíteni, ami-

hez az önkormányzattól nagy segítséget 

kaptunk. De legbüszkébb a kollégáimra 

vagyok, akik évtizedek óta fantasztikus 

munkát végeznek, illetve nagyon büszke 

vagyok a gyerekekre is, akik mindig bizo-

nyítani tudták a bennük rejlő tehetséget.

– El tudja képzelni az életét a Zuglói 

Óperenciás Óvoda nélkül?

– Nehezen, de igen. Egyrészt, mert tu-

dom, hogy jó kezekbe adom át a stafé-

tabotot, másrészt, mert tudom, hogy  

a három unokám nagyon fog örülni annak  

a sok időnek, amit velük tölthetek majd.

Riersch Tamás

Legendás óvodapedagógus
Az önkormányzat minden évben igyekszik köszönetet mondani a pedagógusoknak áldozatos munkájukért. 

Ennek egyik formája, hogy pedagógusnap alkalmából évente közel ötven pedagógust részesítenek elis-

merésben. A legmagasabb rangú kerületi szakmai elismerést, a Zirzen Janka-díjat azonban mindig csak 

egy személy veheti át. Az elismerésnek ezért nagy presztízse van, és már az is nagy elismerésnek számít, 

ha valaki pályafutása során egyszer átveheti ezt a díjat. Hát még ha rövid időn belül kétszer is részesülhet 

ebben az elismerésben. Árva Judit Sarolta, a Zuglói Óperenciás Óvoda vezetője 2014-ben vehette át először 

Zirzen Janka-díjat. Hogy aztán idén ismét ő legyen az ünnepelt.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK  

ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett   
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Bérbe vehető önkormányzati  
tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett   
Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat tulajdonában álló bérbe vehető nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi 
beállók és területek listája megtekinthető 
a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény ki-
függesztésre került Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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



7Zuglói Lapok    2019. június 13.    

A Hermina úti 29767/7. helyrajzi számú 

telket a Filadelfiai Diakonissza Egylettől 

1933 októberében vásárolta meg Pogány 

Tivadar, a Magyar–Francia Biztosító Rt. 

egyik igazgatója, valamint főkönyvelője 

és neje 12 ezer pengőért. A házaspár az 

ingatlanon maguk számára egy családi 

villát kívánt építtetni, amely terveinek 

elkészítésével Bálint Károly és Sándo-

ri Pál építészmérnököket bízták meg.  

A mérnökök a telektulajdonosok 

igényének megfelelően 

az akkoriban Buda-

pesten is 

egyre divatosabbá váló Bauhaus házat 

terveztek. 

A tervengedélyezést követően az építke-

zés 1934-ben zajlott. A kivitelező Bíró Ele-

mér okleveles mérnök, építőmester volt.

Az egyemeletes, lapos tetős építmény 

eredetileg szabadon álló volt. A terve-

zők a földszinten két lakást helyeztek el. 

Hátul kapott helyet a különálló garzon, 

elől pedig a nagyobbik 

lakás, amelyhez a ház emeleti része is 

tartozott. A nagyobbik lakás földszint-

jén egy tágas nappali volt, amelyet az 

építészek a Hermina út felé nyúló fél-

henger alakú bővítménnyel láttak el. 

Ezen túlmenően a földszinten volt to-

vábbá a konyha és az étkező, valamint 

a mellékhelyiség is. 

Az emeleten a hálószoba, a gardrób és 

a fürdő, illetve a nagyméretű tetőterasz 

kapott helyet. Ez utóbbinak a Bet-

hesda utca felőli részén és a félhenge-

res túlnyúlásnál tömör mellvédje volt. 

A terasz többi részét négy tagból álló, 

vízszintes acélcső korlát övezte.  

A villa Hermina úti homlokzatát a ter-

vezők egy háromszárnyú ablakkal lát-

ták el. A nappali Bethesda utcai része 

teljes hosszában sávablakot kapott, 

amelynek folytatása körbefut a félhen-

geres kiugráson is. Az ablakok tokja sö-

tétebb, szárnya világosabb színűre volt 

mázolva. A házat a tervezők terméskő 

lábazattal látták el, homlokzatát pedig 

nemesvakolattal borították. 

Az épület mindkét lakásának külön 

bejárata volt, ezek egyaránt a ház jobb 

oldalhomlokzatán kaptak helyet. A be-

járati ajtókat néhány lépcsőfok meg-

tételével lehetett megközelíteni. A na-

gyobbik lakásba lépő egy előszobába 

jutott, ahonnan a földszinti helyisége-

ket, illetve lépcsőn a pincét és az emele-

ti szobát lehetett elérni.

A modern stílusú háznak egyedi belső 

berendezései voltak, ezek Kovács Zsuzsa 

iparművész tervei alapján készültek.

1937-ben a Feledi Ödön és Pogány Ti-

vadar vezette Magyar–Francia Bizto-

sító Rt. beolvadt a Fonciére Általános 

Biztosító-Intézetbe. A korabeli újságok 

szerint ekkor Pogány hátat fordított  

a biztosítószakmának, a toll- és ru-

hakonfekció területén helyezkedett 

el. Nem tudni, a váltás mennyire volt 

sikeres Pogány számára. Azt is titok 

fedi, hogy ez összefüggésben volt-e az-

zal, hogy Pogány Tivadar és neje 1938 

februárjában 35 ezer pengőért eladta  

a házat dr. Selinkó Gábornak és nejé-

nek, Keller Arankának.

A vészkorszak idején, 1944-ben ké-

szült lakás-adatszolgáltatási ív szerint 

a Hermina út 55. szám alatti ház föld-

szintjén négy szoba volt, amelyből egyet 

a sárga csillag viselésére kötelezett tu-

lajdonos házaspár orvosi rendelőnek, 

egyet pedig várószobának használt. 

A ma is lakott ház nyílászáróit az idők 

során műanyagra cserélték. A tetőte-

rasz mellvédjét és vízszintes csőkor-

látját pedig lebontották. Napjainkban  

a teraszt barnára festett, függőleges léc-

ezésű fakorlát veszi körül. 

A ház bejáratának környékén is voltak 

átalakítások. Ide egy a jobb oldali hom-

lokzatnak támaszkodó acélszerkezetet 

helyeztek el, amelyet hullámlemezzel 

fedtek be. Ez a bejárati ajtó előtetője-

ként és gépjárműbeállóként szolgál.

Papp Dezső

Bauhaus ház a Herminán
Zugló bővelkedik a múlt század első felében divatossá vált Bauhaus házakban, melyek többsége elfogadható 

állapotú, a felújítások során történt átalakítások ellenére is megőrizték stílusjegyeiket. Ezek közé tartozik  

a Hermina út és a Bethesda utca sarkán álló 85 éves családi villa, amelyet Pogány Tivadar biztosítóigazgató 

és neje építtetett, házuk egyedi berendezési tárgyait pedig Kovács Zsuzsa iparművésszel terveztették meg.   

Zuglói séták
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Az ötletgazda Nagy Mariann angoltanár 

volt, aki elmondása szerint fiatal kora 

óta lelkesedik a természetvédelemért, 

és ezt a „hobbiját” szeretné a tanítvá-

nyainak is átadni. Ő volt az, aki először 

felvetette, ültessenek még több növényt 

az iskolakertbe, de az elinduláshoz az is 

kellett, hogy az intézmény vezetése is 

az ötlet mellé álljon. A program jelen-

leg még kezdeti stádiumban van, az is-

kola megpróbálja minél több fórumon 

felhívni a zuglóiak figyelmét, hogy az 

alapítványuk javára nagyszabású gyűj-

tésbe kezdtek, melyből a növények ülte-

tését finanszíroznák.

A helyszínen járva megtudtuk, hogy az 

intézmény egy olyan területre épült, 

ahová a lakótelep építésekor keletkezett 

sittet temették, így kevés fa van, amely 

ott gyökeret tudna verni. Az iskola veze-

tése emiatt tanácsot kért egy kertészeti 

oktatási intézmény pedagógusaitól, akik 

a talajt megvizsgálva azt javasolták, 

hogy a fák helyett inkább bokrokat és 

sövényeket ültessenek. Azok is képesek 

megkötni a talajba került szennyeződé-

seket, illetve képesek a környezetük hű-

tésére. Az iskola közössége a növények 

ültetését őszre tervezi.               

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Zuglói esőerdő
Ha nem is trópusi erdőre, de „progresszív növényesítésre” mindenkép-

pen számíthatnak a Füredi utcai lakótelepen élők. Legalábbis ha mind-

ez a lakótelep Kerepesi út felé eső részén található Neumann János 

Számítástechnikai Szakgimnázium vezetésén és pedagógusain múlik. 

A zuglói középiskola ugyanis a nagy forgalmú út közelségének is kö-

szönhetően szeretne nagyszabású növényültetésbe fogni.

Zuglóban nagy hagyománya van 

a Kihívás Napi rendezvényeknek, 

ám a program közel két évtizedes 

történetében akadtak korszakok, 

amikor még a szokásosnál is na-

gyobb hangsúlyt helyeztek a moz-

gás népszerűsítésére. 

Egy ilyen korszakot élünk 2015 óta is, 

amióta a Zuglói Sport és Rendezvény-

szervező Kft. a „gazdája” a Challenge 

Day-nek, mert azóta nagyon szervezet-

ten zajlanak a programok. Az idei Kihí-

vás Napját – május 29-én – a kedvezőtlen 

időjárás is nehezítette, sok óvoda és isko-

la például „óvatosságból” kihagyta a ren-

dezvény központi helyszínén, a Kövér 

Lajos utcai Varga Zoltán Sporttelepen 

való közös sportolást, és inkább házon 

belül oldották meg a gyerekek mozga-

tását. Ennek ellenére is sokan voltak  

a sporttelepen, hogy Gábor Bohóccal, il-

letve a díszvendégekkel, Takács Orsolya 

világ- és Európa-bajnok vízilabdázóval, 

Baki Ákossal, az MTK labdarúgójával 

és Rozgonyi Zoltán alpolgármesterrel 

együtt nyithassák meg az idei Kihívás 

Nap-i programsorozatot a kerületben.

Zuglóban kiemelten kezeljük a sport 

és a mozgás népszerűsítését, ennek is 

köszönhető, hogy a kerület rendre jól 

szerepel „A legsportosabb települések” 

versenyében – mondta az alpolgármes-

ter megnyitó beszédében. 

A Kihívás Napja programjai nemcsak  

a Kövér Lajos utcai sporttelepre, hanem 

a kerület valamennyi közintézményé-

re (iskolákra, óvodákra, sportegyesü-

letekre, nyugdíjasklubokra, szociális 

intézményekre), illetve a Mogyoródi úti 

sportpályára is kiterjedtek. Ez utóbbi 

helyen a nyugdíjastornát és az egészség-

ügyi méréseket a Zefi tartotta. A Kövér 

Lajos utcában pedig a játékokon, a Kifli 

Zenekar koncertjén kívül még egy fon-

tos esemény történt: lerakták az alapjait 

annak a játszótérnek, melynek 4 millió 

forintos költségét a HungaroControl ál-

tal kiírt pályázatból finanszírozzák.

Az idei Kihívás Napján egyébként  

a szervezők este 21 óráig összesen 

10882 negyedórás mozgást regisztrál-

tak, amely a hetedik – 70 ezer lélekszám 

feletti – kategóriában az előkelő harma-

dik helyhez volt elég, Újpest és Székes-

fehérvár mögött. 

Sportolt a kerület

Civil élet



9Zuglói Lapok    2019. június 13.    Oktatás

A Tokiótól Tokióig címet kapott rendez-

vényt számos volt olimpikon és bajnok 

megtisztelte személyes jelenlétével.  

Az 1964-es olimpia résztvevői közül 

többek között az aranyérmes Hammerl 

László, Rejtő Ildikó, Dömölky Lídia,  

dr. Bodnár András, Szentmihályi Antal 

és Gelei József, illetve az ötödik helyezett 

hosszútávfutó Sütő József is jelen volt az 

ünnepségen, míg a zuglói iskola azzal 

is büszkélkedhetett, hogy az eddig már 

olimpiai kvótát nyert hat sportoló közül 

az egyik, Érdi Mária vitorlás is az Őrnagy 

utcában érettségizett. A tantestület ter-

mészetesen őt is meghívta az ünnepség-

re. Mint ahogyan az iskola két legfrissebb 

büszkeségét, a magyar sport történeté-

nek első téli olimpiai aranyérmét nyerő 

Liu Shaolin Sándort és Liu Shaoangot 

is visszahívták egykori iskolájukba. De 

olimpiai bajnokokból amúgy sem volt hi-

ány, hisz Faragó Tamás, Gedó György és 

Martinek János is ott volt a nézők között. 

Ez utóbbi sportoló nemcsak az olimpiai 

bajnokokat, hanem alelnöki minőségben 

a Magyar Olimpiai Akadémiát is képvi-

selte, és Győr Béla főtitkárral, valamint 

Hencsei Pál elnökségi taggal, a Csanádi 

Árpád Olimpiai Baráti Kör elnökével va-

lamennyi emlékhelyet megkoszorúzta az 

iskolában. A Csanádi-nap hagyományai 

szerint ugyanis a résztvevők megkoszo-

rúzták Csanádi Árpád, Schlegel Oszkár és 

Deák Ferenc emléktábláját, illetve szin-

tén hagyományosan idén is felavattak 

egy olimpiai bajnokról elnevezett tanter-

met. Az idei névadó a magyar sport törté-

netének ötvenedik olimpiai aranyérmét 

szerző és éppen ötven éve elhunyt birkó-

zó, Szilvásy Miklós volt. Az ünnepségen 

az iskola növendékei is bemutatkoztak – 

köztük néhányan már komoly sikereket 

tudhatnak magukénak a sportágukban 

–, majd pedig a díjak kiosztására is sor 

került. Az intézmény legrangosabb elis-

merését, a Csanádi-díjat a 12. évfolyamos 

sportlövő Tamási Péter kapta, a második-

ként rangsorolt elismerést, az Elek Ilo-

na-emlékérmet a 10. évfolyamos Polgár 

Csillag Virág taekwondós és a Schlegel 

Oszkár-díjat a 12. évfolyamos Takács Ist-

ván birkózó vehette át, emellett gazdára 

talált a Csanádi-plakett, valamint a sport-

ági elismerések, a Deák Ferencről (lab-

darúgás), a Fábián Dezsőről (vízilabda),  

a Kozma Istvánról (birkózás), a Zsivótz-

ky Gyuláról (atlétika) és a Harangi Im-

réről (küzdősportok) elnevezett díj is.  

Az intézmény a jövő évi Csanádi-na-

pot szintén a tokiói olimpia jegyében  

rendezi majd, mely ese-

ményre szeretnének mi-

nél több csanádis olimpi-

kont meghívni.             

A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium hagyo-

mányosan május végén tartja év végi díjkiosztó ünnepségét. Az ese-

mény mindig több egy átlagos iskolai ünnepségnél, lévén az olimpiai 

bajnokok, élsportolók a mai napig kiemelt figyelemben részesítik  

a hazai oktatás első olimpiai iskoláját. Így volt ez az idei esztendőben 

is, az ünnepséget már a közelgő olimpia jegyében rendezték meg.

Tokiótól Tokióig a Csanádiban

Története alapján az egyik legö-

regebb zuglói óvoda a Meseház 

Óvoda Egressy úti tagintézmé-

nye. Az intézmény majdnem 

egyidős a kerülettel, hisz Zugló 

idén ünnepeli fennállásának 84. 

évfordulóját, az Egressy úti óvo-

da pedig már a hetvenötödiket.

Az óvoda története is összefonódik Zugló 

egyik legrégebbi városrészének, Törökőr- 

nek a fejlődésével. Ahogy az utóbbi nö-

vekedett, úgy lett egyre nagyobb igény 

az előbbire. A Stefánia út–Ifjúság útja–

Dózsa György út által határolt nagy zöld-

terület alkalmas volt egy új ovi építésé-

re. A Barakk Óvoda 1944-ben készült el, 

s még ma is állna, ha néhány év múlva 

az említett területen nem kezdődött vol-

na el a Népstadion építése. Az ovit tehát 

1948-ban áthelyezték, az Egressy úti 

cipő- és felsőrész-készítő üzem helyére, 

amit a Népstadion vezetése alakíttatott 

át ovivá. A két intézmény kapcsolata pe-

dig az azt követő évtizedekben is szoros 

maradt. Az Egressy úti ovit 1986-ban sta-

tikai problémák miatt bezárták, a kör-

zetét pedig az Őrnagy utcai intézmény 

vette át, ám az óvodai férőhely hiány az 

akkori önkormányzatot az ovi felújításá-

ra és újbóli megnyitására késztette. 

Erről és az óvoda történetének fontos 

szereplőiről is megemlékeztek azon  

a szülinapi ünnepségen, melyet ma 

tartottak az intézményben. A résztve-

vők jó kedvét pedig még a rossz időjá-

rás sem vehette el, s bár a programot 

az eső a kis tornaterembe kényszerí-

tette, a szülinapi torta, a 75 gyertya és 

a közös éneklés így sem 

maradhatott el.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás   

A Népstadion egyetlen óvodája
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VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Előkészíti és figyelemmel kíséri a kerület szabályozási terveinek 

folyamatait.
• Nyilvántartja a településrendezéssel kapcsolatos megállapodáso-

kat 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 kollé-

gánk.
• Leendő kollégánk egész évben ingyenes belépővel látogathatja a család-

jával az állatkertet.
• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes uszoda-

használati 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 alapján 

egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, 

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 feltüntetésével.

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

másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 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.

KÖVETELÉSKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos követeléskeze-

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

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

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

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

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

• Ügyfélcentrikus hozzáállás. 
• Döntésképesség és önállóság. 

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

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

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó ren-
delete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései határoz-
zák 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 lehetőséget biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez kávé, tisztított víz korlátlanul rendel-
kezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelő-
en.

• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.

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

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyúj-
tunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatásá-
ra, 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 bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

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

szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 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: ,,követeléskezelési ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Anita csoportvezető nyújt a +36 1 872 9251-es telefonszámon.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony keretében

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

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

tervezetének elkészítése.
• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészí-

tése.
• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozat-

tételre való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szük-
séges iratok tervezetének elkészítése.

• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezek-

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

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

a végrehajtás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének 

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

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

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

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

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

szerzett építész szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.

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

folytatása.

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

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

• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.

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

• Kommunikációs készség írásban és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam.  

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

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

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

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

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

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

másolata.

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

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 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.

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 Titokzatos Telepesek nyitották a két-

napos fesztivált június 5-én. A Dürer 

Kert színpadán egymást váltották a fel-

lépők – újabb fiatal zenekar, a Pink & 

The Partners zenélt a közönségnek, és 

játszott a Barabás Lőrinc Live Act, a nap 

pedig jam sessiont tartottak, amelyet  

a Gudics Twins irányított. – A program 

a Zuglói Smooth Jazz Klub továbbgon-

dolása, szerettük volna összehozni a ze-

neértő közönséget, közösséget építeni, 

közelebb hozni a magaskultúrát. Már 

tavaly is telt házasak voltak a koncertek, 

nagyon szerették az emberek a fesztivált, 

és az akkori fő fellépőt, a Mezzofortét 

– mondta lapunknak Csaniga Andrea,  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszerve-

ző Non-profit Kft. ügyvezetője, aki sze-

rint az is fontos, hogy 

az önkormányzat és a kerületben mű-

ködő cégek jó kapcsolatot ápoljanak. 

Csütörtökön Király Martina és zeneka-

ra adott ízelítőt a jazz, a blues és a rock 

világából, majd a SoLaTiMusic szóra-

koztatta a közönséget. Az idei fesz-

tivált a dallamos, energikus és 

improvizatív jazz klasszikusa, 

Chieli Minucci koncertje zárta, 

aki négyfős zenekarral 

lépett színpadra.   

        Potos Rita 

Fesztivál lett a klubból
Fiatal, feltörekvő tehetségek és jól ismert, népszerű fellépők szórakoztatták azokat, akik kilátogattak a 2. Nyárköszöntő Jazz Fesztiválra. A tavaly 

első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett ingyenes program célja a szórakoztatás mellett a magaskultúra népszerűsítése, 

elérhetővé tétele. 

Kultúra
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Bőrpír, viszketés, duzzanat, de 

hólyagos reakció is felléphet  

a napsugárzásnak kitett területe-

ken. A tüneteket nem csak az erős 

napsütés válthatja ki, egyes parfü-

mök, gyógyszerek, vegyi anyagok 

miatt is jelentkezhet a napallergia. 

A betegség legfőképpen az arcon,  

a homlokon, a dekoltázson, a lábfe-

jen jelentkezik. Ha már megjelentek 

a tünetek, akkor gyulladásgátló, bőr-

nyugtató krémet kell használni, súlyo-

sabb esetben orvoshoz kell fordulni. 

– Napszúrásra jellemző tüneteknél, ext-

rém bőrpír, hólyagok megjelenésekor 

orvoshoz kell menni, megelőzni pedig 

úgy lehet, ha jó minőségű fényvédőket 

használunk. Az anyajegyet le kell fedni,  

a  kisgyerekekre különösen figyelni kell, 

ajánlott kis kalapot adni rájuk – mondta 

dr. Taróczy Erika, a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat gyermekbőrgyógyászati szak-

rendelőjének főorvosa. Hangsúlyozta 

továbbá: tévhit, hogy a bőrre kent tejföl 

enyhíti a tüneteket, és az sem igaz, hogy 

a szolárium hozzászoktatja a bőrt az 

erős napsütéshez. 

A kicsik és világos bőrű felnőttek 50-es 

faktorszámú fényvédőszereket használja-

nak, de a kevésbé érzékenyek is minimum 

30-as faktorszámúval kenjék magukat. 

Fontos, hogy strandolás közben a vízből 

kijövet újra használni kell a naptejet. 

Sokan összetévesztik a napallergiát a me-

legkiütéssel. Utóbbi esetében apró, piros 

foltok keletkeznek (legfőképpen a hajla-

tokban), mert a verejtékmirigy kivezeté-

se elzáródik, és megreked a verejték. 

Potos Rita

Egészség

A fényvédőszerek használatával elkerülhető a napallergia

Az SBO az Uzsoki Utcai Kórház egyik 

legfiatalabb osztálya, 2011 októberétől 

fogad betegeket. A kezdeti kis forga-

lom után ma már naponta több tucat 

panaszos fordul segítségért a zuglói 

intézmény sürgősségi osztályához. Egy 

adott időben a műszakvezető szakor-

vos mellett két-három orvos dolgozik, 

a műszakvezető nővér munkáját pedig 

három ápoló segíti. A betegek sorrend-

jét a triázs súlyossági skála alapján ha-

tározzák meg. Ennek egyik előnye, hogy  

a felvételt követően néhány percen be-

lül egy szakápoló már meg is kezdi a pá-

ciens vizsgálatát, kikérdezését. 

– Amikor valaki kórházba kerül, főleg 

a sürgőssági osztályra, nagyon magá-

nyosnak érzi magát, feszült az idegen 

környezet és a váratlan szituáció miatt, 

ezért az az első és legfontosabb, hogy 

megnyugtassuk őket, majd folyamato-

san megadjuk a megfelelő tájékozta-

tást – mondta Baji Anikó műszakveze-

tő szakápoló, aki mindig név szerint 

bemutatkozik a betegeknek, hogy tud-

ják, személyesen kihez fordulhatnak 

kérdéseikkel. – A szükséges ellátásról 

azonban nem mi döntünk, az a műszak-

vezető szakorvos hatásköre,  de szoros 

együttműködésben vagyunk más osztá-

lyokkal is.

A SBO-n dolgozók számára a legnagyobb 

terhet az ittasság miatt beszállított em-

berek okozzák. Tavaly a 15 863 vizsgált 

beteg közül 1013-an érkeztek detoxiká-

lásra. Az ő ellátásuk, mosdatásuk, felöl-

töztetésük veszi el a legtöbb időt: külön 

szekrényt tartanak fenn a rájuk adható, 

tiszta ruháknak, de van, hogy az keve-

sebb mint egy hét alatt kiürül. Sokan 

ugyanis 24 óra leforgása alatt többször 

is visszakerülnek az osztályra.  

– A 12 órás munkarendben, a változatos 

kórképek között mi is küzdünk a kiégés 

ellen, de az a tapasztalatom, hogy aki 

egyszer belekóstolt ennek az osztálynak 

a mozgalmasságába, az nem akar át-

menni máshová – folytatta a szakápoló. 

A sürgősségi betegellátás világnapja 

alkalmából tartott nyílt napon bár-

ki betekintést nyerhetett az orvosok 

és nővérek munkájába, bemehetett 

a CTvizsgálóba, az orvosi szobába,  

a vizsgálókba, a sokktalanítóba, és az 

ország legkülönlegesebb mentőautóját,  

a MICU-t is megnézhette. A programso-

rozat alatt az intézmény dolgozói külön-

féle szűréseket is elvégeztek az érdeklő-

dőkön, és mindenkinek megtanították 

az újraélesztés technikáját, illetve az ut-

cai újraélesztő készülékek használatát.

– Évente 26 000 embert érint a hirtelen 

szívleállás. Ilyenkor nem elég kihívni  

a mentőket, az újraélesztés azonna-

li megkezdése megháromszorozza  

a beteg esélyeit. Az alapvető élettani 

funkció, a légzés ellenőrzése során ha  

a legapróbb kétely vagy gyanú felme-

rül annak hiányára, azonnal meg kell 

kezdeni az újraélesztést. Azzal bajt nem 

okozhatunk!  – szögezte le dr. Cseke Béla 

osztályvezető főorvos, aki az érrendsze-

ri betegségek megelőzéséről is beszélt.  

– Ha a három tipikus tünet közül – félol-

dali szájbiggyedés, zavaros, elkent vagy 

akadozó beszéd, a karok felemelésének 

nehézsége – akár egy is fennáll, vagy 

hirtelen ismeretlen eredetű mellkasi 

fájdalom lép fel, azonnal mentőt kell 

hívni. Ne törődjenek azzal, hogy ki, mit 

szól hozzá, húzzák-e valahol a szájukat, 

inkább egy tucat pampogás, mint egy 

meg nem mentett élet!

Forrai-Kiss Krisztina

Kétely esetén meg kell kezdeni az újraélesztést!
Évente 80 ezer gumikesztyű, több mint 36 ezer kémcső, csaknem 10 milliós gyógyszerszámla, 145 flakon légfrissítő és megszámlálhatatlan li-

ternyi kávé – csak néhány adat az Uzsoki Utcai Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályáról, ahol tavaly közel 16 ezer ambuláns beteget láttak el.  

Az SBO működésébe, a dolgozók mindennapjaiba és a leggyakrabban végzett vizsgálatokba is betekintést nyerhettek az érdeklődők május 27-én, 

a kórház által tartott nyílt napon.      
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 Egy negyven év körüli nő kö-
tött alkalmi ismeretséget egy idő-
sebb nővel, majd ezt a kapcsolatot 
meglovagolva a lakásán is felke-
reste, és arra hivatkozva, hogy ré-
giségkereskedést kíván nyitni, rá-
beszélte, hogy mutassa meg neki 
a ruhásszekrényében tárolt régi 
kabátokat. A nő nézegetés közben 
a kabátok zsebeit is megvizsgálta, 
és az ott talált pénzesborítékot egy 
óvatlan pillanatban kiemelte. A sér-
tett csak másnap jött rá, hogy meg-
lopták. Ekkor jelentette az esetet 
a rendőrségnek, és az általa adott 
személyleírás alapján a nyomozók 
azonosították az elkövetőt. A nőt 
elfogták, és nyomozás indult ellene.

 Egy társaságba tartozó férfiak 
keveredtek szóváltásba az egyik 
zuglói benzinkútnál. A vita előbb 
verbális szinten zajlott, majd egy-
másnak ugrottak a felek, lökdös-
ni kezdték egymást, végül köl-
csönös ütésváltásra is sor került.  
A benzinkút személyzete értesítette  
a rendőrséget, akik a két verekedőt 
előállították, és garázdaság bűntet-
tében megindították a vizsgálatot.

Bűnügy

A nemzetközi program célja az isko-

lán belüli erőszak és agresszió felszá-

molása. A programban három ország, 

Szlovénia, Magyarország és Hollandia 

vesz részt. Az első találkozóra még ja-

nuárban, Ljubljanában került sor, és 

a kétéves program során a június 1-jei 

zuglói esemény az egyetlen alkalom, 

amikor a résztvevők Magyarországon 

tartózkodnak. A Zuglói Közbiztonsági 

Non-profit Kft. már évek óta alkalmaz-

za a „békés iskolák” módszereit. Az is-

kolai agresszió csökkentésére az egyik 

harcművészetet, az aikidót is bevetette.  

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolá-

ban és a Varga Márton Kertészeti és 

Földmérési Szakgimnáziumban az idei 

évtől bevezetésre kerülő „békés har-

cos” módszerhez a Mushinkai Aikido 

Egyesület nyújtott segítséget. Ők voltak 

azok, akik a június 1-jei zuglói bemuta-

tót tartották a vendégeknek a szlovén 

és holland szakemberekkel közösen.  

A programban húsz zuglói diák, illetve 

2-2 magyar, holland és szlovén aikidó-

mester vett részt. 

– Az iskolai bántalmazás egyre általáno-

sabb jelenség – mondta Karácsony Gergely 

polgármester. – S bár az oktatási intézmé-

nyek már kikerültek az önkormányzatok 

hatásköréből, úgy véljük, a zuglói gyere-

kek sorsa és gondjai továbbra is a felelős-

ségeink közé tartoznak. Így többek között 

az iskolai agresszió elleni küzdelem, akár 

még az aikido eszközeivel is.

Navracsics Tibor uniós biztos elsősor-

ban az Erasmus+ programok fontosságát 

emelte ki, mint mondta, az olyan egyete-

mes problémák esetében, mint az iskolai 

erőszak, szükség van a nemzetközi ösz-

szefogásra. Sato Kuni nagykövet asszony 

szerint az iskolai erőszak nem európai 

„találmány”. A távol-keleti országban is 

jelen van ez a probléma. Ezért nagyon 

örül, ha találkozik olyan szándékkal, 

amely ezt a problémát kívánja felszá-

molni. Annak pedig külön örül, ha a fel-

számolásához egy tradicionális japán 

harcművészetet használnak eszközül. 

A három nemzet szakemberei a nem-

zetközi programból hátralévő másfél 

évben még két alkalommal Ljublja-

nában, egyszer pedig 

Amszterdamban kon-

zultálnak majd.        

Riersch Tamás

Nemzetközi összefogással az iskolai erőszak ellen
A Mexikói úti Mozgásjavító Általános Iskola dísztermében találkozott Karácsony Gergely polgármester Nav-

racsics Tibor európai uniós biztossal és Sato Kuni magyarországi japán nagykövettel. A találkozás apropója 

az volt, hogy aznap Zuglóban, a Mexikói úti intézményben tartották az Erasmus+ sportprogram keretében 

megvalósuló „Aikido a Békés Iskolákért” nemzetközi együttműködés közös rendezvényét.

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. július 5.
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.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén 
is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-
70-519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

EMLÉKMENTÉS! Törött, kopott, elhalványult ké-
pekről 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

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, Zsol-
nay, Meisseni, stb., porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgya-
kat 150 forinttól 600 forintig/grammig, háború előtti 
katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapo-
kat, hagyatékokat, ékszereket. Tört arany 7 ezer fo-
rinttól, fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és 
kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 
06-20-358-8217.

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

Homlokzatok, tetők, bádogos-szerkezetek felújítá-
sa, javítása alpinista technikával. Joó Tibor – 06-30-
855-7575

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelése, 
javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ min-
den 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

Eladná ESZKÖZKEZELŐNÉL lévő ingatlanát, de 
nincs pénze visszavásárolni? Van megoldás! Egyéb, 
akár problémásabb ingatlanügyeivel kapcsolatban is 
forduljon hozzám bizalommal. 06-70-948-7410

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

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

IDŐSGONDOZÓNŐT KERESÜNK! Rákospatak 
park 7-ben, napi két alkalommal várjuk a segítséget, 
ami reggeli készítéséből, étteremből hozott ebéd tá-
lalásából, konyhai és hálószobai rendrakásból, öltöz-
tetésből áll. Jelentkezőket várunk a következő tele-
fonszámon: 06-1-251-9789 Bérezés megállapodás 
szerint.

Füredi téri 11. számú Lakásszövetkezet Ond vezér 
út 29-37. pályázatot hirdet szövetkezeti elnök pozí-
cióra. Jelentkezés jsichna@gmail.com email címen 
június 16-ig.

Számítógép

Állás

Egyéb

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, kirakatok 
üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg 
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Mik-
lós 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. 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

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

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

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyen-
lítés, 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

Szeretné szebbé tenni otthonát, vagy régi ko-
pott fürdőkádját bontás nélkül újjávarázsolni? Mi 
segítünk ebben. Vállalunk szobafestést, tapétázás, 
stukkózást, lamináltparketta-lerakást valamint für-
dőkádfelújítást. Amennyiben felkeltettem érdeklődé-
sét hívjon bizalommal: Varga Zoltán 0670/570-55-15

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, 

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel,  
csapok javítása,  

cseréje, csőrepedés,  
duguláselhárítás 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

Ingatlan

Redőny, reluxa

Egészség, életmód

RégiségSzolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

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. július 5.
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.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
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Hagyományosan ott voltak a rendezvé-

nyen a legsportosabb kerületi nyugdíja-

sok, a Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért 

Sport Egyesület tagjai, illetve a legki-

sebbeket idén is Gábor bohóc (Hrisafis 

Gábor) szórakoztatta, mint ahogy az el-

múlt években megszokhattuk. Egy dolog, 

pontosabban egy személy hiányzott csak 

az idei zuglói futásról: az ötletgazda volt 

zuglói polgármester, majd kerületi dísz-

polgár Rátonyi Gábor, aki az év elején 

hunyt el.

– Zuglóban a mozgás nemcsak sportolás-

ról, eredmények eléréséről szól, hanem 

egyben közösségi élmény is – mondta 

Szabó Rebeka alpolgármester megnyitó 

beszédében. – Ennek jó példája a Patak-

parti Futás is, amely több szervezet ösz-

szefogásával valósulhatott meg. Minde-

zért pedig hálával tartozunk az egykori 

ötletgazdának, Rátonyi Gábornak.

Az idei futás különlegessége volt, hogy 

a szervezők a Magyar Hospice Ala-

pítvány támogatása céljából gyűjtést 

szerveztek, illetve annak érdekében, 

hogy a szervezet munkájára fel-

hívják a figyelmet (valamint 

hogy a nevezési díjjal is 

támogathassák az alapítványt), déli 12 

órakor Nárcisz Futás néven egy ezer-

méteres jótékonysági futást is beiktattak 

a programba. Ez utóbbi futamot Kará-

csony Gergely polgármester indította el.

A 15. alkalommal meghirdetett Patak-

parti Futást az égiek is támogatták, hisz  

a májusi heves esőzéseket követően erre  

a szabadtéri eseményre végre napsütés-

ben és kora nyári melegben kerülhetett 

sor. Ennek, valamint a jó szervezésnek 

(melybe hagyományosan a Budapesti At-

létikai Szövetség is besegített) is köszönhe-

tő, hogy Zuglóban 15 év után is ezer em-

bert tudott megmozgatni ez a program.     

Riersch Tamás 

Futott a kerület
Volt, mikor Patakparti Futás, majd Zuglói Sportfesztivál néven volt ismert az a kerületi sportesemény, amely 

az elmúlt 15 évben május végén, június elején rendszeresen megmozgatta a kerületi embereket. Idén a prog-

ramot ismét régi nevén – Patakparti Futás néven – rendezték meg, amely a tartalmon nem sokat változtatott. 

A szervező ugyanis ugyanaz a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. volt, amely az elmúlt években is 

rendezte volt az eseményt. A helyszín pedig a Mogyoródi úti sporttelep, illetve a szomszédságában lévő Rá-

kos-patak partszakasza volt, ahol a futáshoz a helyszínt a zuglói önkormányzati rendészek és a zuglói pol-

gárőrök biztosították.
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A tornán olyan gyakorlatokat végez-

nek, amelyekkel megelőzhetők, szinten 

tarthatók a mozgásszegény életmód 

miatti problémák. – A rossz testtar-

tás miatt előreesik a fej, a vállak, ezek 

következményeit érezzük a nyakban, 

a vállban, izomcsomók alakulhatnak 

ki, ízületi panaszok jelentkezhetnek, 

és gyakori a porckorongsérv is, amitől 

sokan megijednek, pedig karban lehet 

tartani – magyarázta Ladányi Borbála  

személyi edző, jógaoktató, aki mozgó-

sító feladatokkal (például domborítás, 

homorítás, hullámzás, csavarodás)  

segíti a résztvevők helyes testtartásá-

nak visszanyerését, beszűkült mozgá-

suk bővítését. 

Az ingyenes gerinctornát keddenként  

18 órától tartják a Hermina úti szakrende-

lő második emeleti tanácstermében – rö-

vid regisztráció után bárki csatlakozhat.  

Potos Rita

Torna a jobb testtartásért
A mozgásszegény, ülő életmód miatt kialakuló rossz testtartáson javít 

a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda ingyenes gerinctornája, amelynek 

alapvető célja a résztvevők beszűkült mozgáshatárának bővítése.


