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SafeCross rendszerrel szerelhetik fel 

még a nyáron az Egressy út–Kövér La-

jos utca kereszteződésében lévő zebrát, 

amely LED-fényekkel is jelzi a közeledő  

autósoknak, ha épp egy gyalogos megy 

át rajta. Kovács-Csincsák László, a ZKNP 

ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy 

a tervek szerint több iskola, illetve nyá-

ri napközis tábor közelében lévő gya-

logátkelőhelyet is fejleszteni kívánnak. 

A szóban forgó zebrákat már a tan-

évkezdésre felszerelnék a SafeCross- 

rendszerrel.    
                                      13. oldal

Okoszebrák is védik 
a gyalogosokat

A Pillangó park 65 000 négyzetmé-

teres területének rekonstrukciója 

tavaly nyáron kezdődött. Többszöri 

lakossági egyeztetés után – a környék-

beliek és az arra járók igényeit figye-

lembe véve – végül itt épült meg Zugló 

legnagyobb játszótere, kutyafuttatója 

és sportpályája. A lakók kérésének 

megfelelően készült pétanque-pálya, 

futókör és a kis testű kutyáknak egy 

külön futtató, míg a kisgyerekes szü-

lők kívánsága szerint a régi játszó-

teret is megtartották és felújították.  

A parkban hatvannyolc padot, hu-

szonkilenc hulladékgyűjtőt és négy 

kombinált ivókutat – amelyekből felül 

a felnőttek, középen a gyermekek, alul 

a négylábúak tudnak kényelmesen 

inni – helyeztek el. Kialakítottak egy 

szaniterhelyiséget, ahol pénzérmés 

mellékhelyiségek üzemelnek majd, 

illetve egy környezetbe illő biztonsági 

konténert is, ahonnan a zuglói rendé-

szek ügyelhetnek a rendre.       3. oldal

Átadás előtt a Pillangó park

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 12. oldalon. 
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Már a jövőt tervezi a zuglói ön-

kormányzat, amely a minél ha-

tékonyabb és minél zöldebb jövő 

miatt az elkövetkezendő három 

évben egy európai uniós pályázat-

ban vesz részt. Az Interreg Central 

Europe támogatásából megvalósu-

ló City Water Circles (Városi Vízkö-

rök) projekt keretében pedig más 

közép-európai országok szakem-

bereivel együttműködve azt pró-

bálják kidolgozni, hogy hogyan 

lehet a városi körülményeket a víz 

hatékony felhasználásával zöldeb-

bé és észszerűbbé tenni.  

 

Korábban nem vagy kevésbé ismer-

tük a klímaváltozás következmé-

nyeit – tudtuk meg Szabó Rebeka 

alpolgármestertől azon a nemzetkö-

zi konferencián, mely a hároméves 

projekt nyitórendezvénye volt. – Most 

azonban magunknak is szembesül-

nünk kell a szélsőséges időjárás ha-

tásaival. Azok az országok, ahol ez  

a szembesülés már korábban megtör-

tént, jócskán előttünk járnak a szem-

léletváltásban. Budapest viszont még 

nem volt felkészülve az időjárásválto-

zás következményeire.

A zuglói önkormányzat számára min-

dig is fontos szempont volt a kerület 

„zölden tartása”. Ehhez azonban renge-

teg vízre van szükség. A most kezdődött 

nemzetközi együttműködés azt vizsgál-

ja, hogy miként lehet az úgynevezett 

szürke vizet (használt vizet) újrahasz-

nosítani, illetve hogy a nagy mennyi-

ségű esővizet miként lehetne felhasz-

nálni. A nemzetközi projektben olyan 

országok vesznek részt, mint Olaszor-

szág, Szlovénia, Németország, Lengyel-

ország és Horvátország, és Zugló olyan 

városok szakembereitől tanulhat, mint 

Milánó, Torinó, Maribor, Berlin, Split 

vagy Bydgoszcz. A Városi Vízkör nevű 

uniós együttműködés koordinátora 

Zugló, így a program nyitórendezvé-

nyét is itt tartották, illetve a három év 

során többször is házigazda lesz a ke-

rület. A június 11–12-i nyitórendezvé-

nyen harminc szakember találkozott  

a Cházár András utcai hotel konferen-

ciatermében, ahol a hároméves projekt 

minden részletét végigvették. Így töb-

bek között arról is szó esett, hogy ennek 

az együttműködésnek nemcsak a közös 

gondolkodás és a tapasztalatszerzés 

lesz a legfőbb következménye, hanem 

a részt vevő partnerek konkrét eredmé-

nyeket is fel fognak mutatni.

– Minden országban lesz egy minibe-

ruházás, amely gyakorlatilag model-

lezni fogja azt is, hogy miről szólt ez 

az együttműködés – tudtuk meg Király 

Zsuzsannától, a projekt kommunikáci-

ós munkatársától. – Zuglóban például 

egy óvodában szeretnénk majd megva-

lósítani a szürke víz és az esővíz hasz-

nosítását.

Hogy melyik intézmény lesz a kedvez-

ményezett, arról még nincs informá-

ció, ez ugyanis elsősorban az óvodák 

műszaki adottságaitól függ. Ezt előbb 

megvizsgálják a szakemberek, majd en-

nek alapján döntenek az intézményről. 

Magyarországon családi házak eseté-

ben már egyre gyakoribb a hatékony 

„vízforgatás”, ám intézményi szinten ez 

a jövőbe mutató eljárás még igencsak 

gyerekcipőben jár. Zugló példát szeret-

ne mutatni, de ehhez a tervéhez nem-

zetközi tapasztalatokra van szüksége.

Riersch Tamás

Aktuális   

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

A kivitelező június 11-én átvette a mun-

katerületet, az új épületrész elkészülé-

sének határideje 300 nap. A Nemzeti 

Sportközpontok tájékoztatása szerint  

a 2020. áprilisig tartó munka első 4 hó-

napjában megnövekedett teherforga-

lomra lehet számítani az iskola környé-

kén. Romhányi Péter, az önkormányzat 

beruházási referensének beszámolója 

szerint a földmunkák és az alapozás 

július végéig, a tartószerkezet építése 

augusztus végéig, a belső munkálatok 

február közepéig tartanak, a műszaki 

átadás április közepéig várható. 

Az önkormányzat által készíttetett 

terveket példamutatónak értékelték  

a szakemberek. – A tervezett bővít-

mény megfelelően illeszkedik az épített 

környezetbe, maximálisan figyelembe 

veszi szűkebb környezetének építészeti 

kultúráját, mindemellett minden szük-

séges funkciót tartalmaz, amelyet egy 

XXI. századi iskolabővítésnek tartal-

maznia kell – dicsérte a munkát a Nem-

zeti Sportközpontok. Eredetileg a már 

meglévő kétszintes iskolarészre építet-

tek volna, de az építészeti és tartószer-

kezeti szempontból sem volt elfogadha-

tó, ezért új koncepciót – a tornatermi 

szárny meghosszabbítása – dolgoztak 

ki. – Az új, kétemeletes szárny szinten-

ként 2-2 tantermet, WC-helyiségeket,  

az alsó szinten akadálymentes WC-t, a 

felső szinten pedig egy szertárhelyisé-

get foglal magában. Az új épületrészben 

kapott helyet az akadálymentes közle-

kedést biztosító, a pincét, a földszintet 

és az emeletet összekötő személylift. 

Fontos eleme a bővítésnek az iskola két 

épületét összekötő zárt folyosó – ma-

gyarázta Jónás Zoltán osztályvezető fő-

mérnök. 

A beruházásra azért volt szükség, mert 

az iskola képzőművészeti óráit a fűtés 

és ablak nélküli pincében tartották.  

Az intézmény igazgatója, Losonczi Juli-

anna azt mondta, régóta szerették volna 

megoldani a problémát, 2016-ban pedig 

Karácsony Gergely polgármestertől 

kért segítséget, ami után elindult a fo-

lyamat. A két épületet összekötő folyo-

sónak pedig kifejezetten örülnek. Mint 

fogalmazott, a gyerekeknek nem kell 

majd körbemenniük az étkezésekhez, 

a tornaórákhoz, hanem egyszerszerű-

en átsétálnak az épületek között. A lift 

egyébként az anyagmozgatás miatt is 

lényeges, hiszen a kerámiák égetéséhez 

szükséges kemence a pincében marad.

Potos Rita

Új épületrésszel bővül a Munkácsy Mihály Általános Iskola
Négy tanteremmel, mosdókkal, szertárhelyiséggel és az akadálymentes közlekedést biztosító lifttel bővül a Zuglói Munkácsy Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A terveztetés és engedélyeztetés az önkormányzat feladata volt, a közbeszerzési eljárást a Nemzeti Sport-

központok folytatta le, a beruházáshoz szükséges 220 millió forintot az állam biztosítja. 

Előrelátó önkormányzat
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A Pillangó park 65 000 négyzetméte-

res területének rekonstrukciója tavaly 

nyáron kezdődött. Többszöri lakossági 

egyeztetés után – a környékbeliek és az 

arra járók igényeit figyelembe véve – vé-

gül itt épült meg Zugló legnagyobb ját-

szótere, kutyafuttatója és sportpályája. 

A lakók kérésének megfelelően készült 

pétanque pálya, futókör és a kistestű ku-

tyáknak egy külön futtató, míg a kisgye-

rekes szülők kívánsága szerint a régi ját-

szóteret is megtartották és felújították.  

A parkban hatvannyolc padot, huszonki-

lenc hulladékgyűjtőt és négy kombinált 

ivókutat – amelyekből felül a felnőttek, 

középen a gyermekek, alul a négylábú-

ak tudnak kényelmesen inni – helyeztek 

el. Kialakítottak egy szaniterhelyiséget, 

ahol pénzérmés mellékhelyiségek üze-

melnek majd, illetve egy környezetbe 

illő biztonsági konténert is, ahonnan  

a zuglói rendészek ügyelhetnek a rendre.   

– Hosszú előkészület után kezdődtek 

meg az itteni munkálatok, de a végered-

ményt látva úgy érzem, megérte a sok 

lakossági egyeztetés – mondta Kará-

csony Gergely, amikor az utolsó simítá-

sok előtt végigjárta a területet. – Büszke 

vagyok arra, hogy a rekonstrukció ked-

véért egyetlen fát sem kellett kivágni, 

kizárólag a beteg egyedeket cseréltük 

ki. Nagyon fontos, hogy biztonságos-

sá tudtuk tenni a területet: kiépítettük  

a közvilágítást, kialakítottuk a biztonsá-

gi konténert, és több kamerával is figyel-

jük majd a parkot.

A polgármester néhány javítási és átala-

kítási munkát is javasolt a kivitelezők-

nek. Mivel úgy látta, hogy a pétanque 

pályával szemközt kialakított asztalos 

padok az ültetett fák ellenére kevés ár-

nyékot kapnak, kérte, hogy két ülőalkal-

matosság kerüljön át hűvösebb részre. 

Szabó Rebeka pedig többek között azt 

kezdeményezte, hogy a 15-20 év alatt 

– berögződött szokásként – kijárt ösvé-

nyekről valahogyan tereljék át a gyalo-

gosforgalmat a járdákra, hogy a kikopta-

tott sávokon is szépen kinőhessen a fű.          

– Nagyon örülök, hogy a Róna utca–Ke-

repesi út által határolt területen ilyen 

szépen megmaradt a régi, hatalmas rét, 

amely alkalmas lehet piknikezésre és ön-

kormányzati rendezvényekre is – mond-

ta az alpolgármester. – Kíváncsi vagyok, 

milyen lesz néhány hét múlva az új, 

11 350 négyzetméternyi biodiverzes te-

rület, amelyet olyan virágok magkeveré-

kével szórtak be, amelyek önfenntartóak.  

A parkban egyébként 320 darab új fát, 3100 

négyzetméternyi évelőt, 2300 négyzetmé-

ternyi cserjét ültettek, és 22 000 négyzet-

méternyi gyepet alakítottak ki, automata 

öntözőrendszer kiépítésével együtt. 

A metró Pillangó utcai megállójánál ki-

alakított fogadótérre tervezett szobor is 

hamarosan megérkezik, és az innen eltá-

volított életveszélyes fenyőket is pótolják. 

A 682 méter hosszú futókört a sportolók 

kérésére 100 méterenként megjelölik,  

és a hármas felosztású sportpályák is még 

több felfestést kapnak, hogy ne csak lab-

dajátékokra, de ütős sportokra is alkal-

masak legyenek. A műszaki átadás során 

észlelt hiányosságok és hibák – burkolat 

süllyedés, figyelmeztető közúti felfes-

tés, gallyazás – kijavítását június 28-ig  

kell elvégeznie a kivitelőznek, de azokat 

az attrakciókat, amelyek már teljesen el-

készültek – a nagy játszótér, a pétanque 

pálya, a sportpálya és az egyik kutya-

futtató – már használhatják a lakók.  

A beruházás költsége 

közel bruttó 590 millió 

forint volt. 

Forrai-Kiss Krisztina

Végéhez közeledik a Pillangó park felújítása. A műszaki átadás során Karácsony Gergely és Szabó Rebe-

ka is bejárta a területet, hogy minden a tervek szerint alakul-e. Zugló polgármestere és alpolgármestere 

néhány kisebb átalakítást kért, amelyek végrehajtásával és a kisebb hibák kijavításával június végéig kell 

elkészülnie a kivitelezőnek.  

Biztonsági felügyelet is lesz a felújított Pillangó parkban  
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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 testület ratifikálta Zugló új kerületi építési 

szabályzatát (KÉSZ), melynek megalkotására 

azért volt szükség, mert a jogszabályi változá-

sok miatt a korábbi településrendezési eszkö-

zök csak 2019 végéig alkalmazhatók. Az építési 

szabályzat tervezetét, amely a Városliget kivé-

telével egész Zuglóra kiterjed, a Budapest Fő-

város Városépítési Tervező Kft. készítette el az 

önkormányzatnak. A helyi építési követelmé-

nyeket rögzítő KÉSZ a fővárosi településszer-

kezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabály-

zattal is összhangban van. 

Rendőrkapitányi beszámoló

A képviselő-testület jóváhagyta a zuglói rend- 

őrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. Váradi Attila rendőr alezredes, kapi-

tányságvezető szóbeli tájékoztatója szerint Zug-

lóban 2018-ban 3169 bűncselekményt regisztrál-

tak, ami 9,6 százalékkal kevesebb a 2017-esnél. 

A kapitányság nyomozáseredményességi muta-

tója 2018. évben 76,9 százalékos volt, ez 23,3 szá-

zalékkal haladja meg az előző évi értéket. 

A zuglói rendőrkapitány azt is elmondta, hogy 

a kiemelten kezelt bűncselekmények közül  

a lopás nyomozáseredményességi mutatója 

16,1 százalékról 24,6 százalékra, ezen belül  

a gépjárműfeltöréseké 12,4 százalékról 26,8 

százalékra, a személygépkocsilopásoké 3,1 szá-

zalékról 23,1 százalékra, a lakásbetöréseké 4,8 

százalékról 11,2 százalékra, míg a rablásoké 40 

százalékról 75 százalékra emelkedett. Az isme-

retlen személyek által elkövetett tulajdon elleni 

szabálysértések felderítése 31 százalékos volt.  

Váradi Attila arról is beszélt, hogy az elmúlt 

évben az eredményes rendőri munkának kö-

szönhetően a korábbinál több bűncselekmény-

re derült fény, így emelkedett a felderített testi 

sértések, rongálások száma és a korábbiaknál 

több kábítószerterjesztőt is elfogtak.  

A kapitányságvezető arról is szólt, hogy az 

egyenruhások folyamatos közterületi jelen-

létét csak a társszervezetekkel együttműköd-

ve tudták megoldani. Legintenzívebben ott 

járőröztek, ahol ezt a közbiztonsági helyzet és 

a bűnügyi ponttérkép adatai indokolttá tették. 

A képviselők azt is elhatározták, hogy a lakók 

biztonságának növelése érdekében a Várna 

utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

lakóépületben kamerarendszert építtetnek ki, 

míg a Várna utca 9. alatti ingatlanban műkö-

dő személy- és vagyonvédelmi szolgálat tevé-

kenységét 24 órásra bővítik.

Parkolásüzemeltetés

A testület elfogadta a zuglói parkolásüzemelte-

tés önkormányzati kezelésbe vételét biztosító 

rendeletet is. A képviselő-testület 2019. május 

13-án döntött arról, hogy a működtetési költ-

ségek csökkentésére nem hosszabbítja meg  

a díjköteles parkolás üzemeltetésére vonatkozó 

szerződést a piaci szereplővel, hanem – a Zuglói 

Közbiztonsági Non-profit Kft.-t megbízva – saját 

kézbe veszi a rendszer működtetését.

A testület ezenfelül arról is döntött, hogy Zugló 

a csehországi Opava városával testvérvárosi 

együttműködési megállapodást köt. 

Fejlesztés

A képviselők arról is határoztak, hogy Zugló a 

Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde főzőkonyhájá-

nak felújítására indul a pénzügyminiszter által 

meghirdetett Önkormányzati étkeztetési fejlesz-

tések támogatása című pályázaton. A felújítás 

teljes költsége 72 millió forint, sikeres pályázat 

esetén ennek az 50 százalékát biztosítja a Pénz-

ügyminisztérium. A renoválás a Zelk Zoltán 

program keretében, 2020-ban valósulna meg.  

A képviselők emellett úgy döntöttek, hogy köz-

beszerzési eljárást indítanak a Mogyoródi úti 

sportpálya fejlesztésére elnyert TÉR_KÖZ 2016 

pályázat I. ütemének megvalósítására. A Mo-

gyoródi út 130. alatti sportlétesítmény moder-

nizálása a TÉR_KÖZ 2013 pályázat segítségével 

kezdődött meg. 2016-ban az önkormányzat 

ismét indult a TÉR_KÖZ-tenderen, és funkció-

bővítésre bruttó 100 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást nyert, amelyhez 54 mil-

lió forintos önrészt kell biztosítani. 

Klímaakcióterv

A testület elfogadta Zugló Fenntartható Energia 

és Klíma Akciótervét (SECAP), valamint Kibo-

csátási Alapjegyzékét. A képviselő-testület 2015 

júliusában határozott arról, hogy csatlakozik 

a Polgármesterek szövetségéhez (Covenant of 

Mayors). A testület célja, hogy túlszárnyalják az 

Európai Unió által 2030-ra kitűzött 40 százalé-

kos CO2-kibocsátás-csökkentést. Az Energia Ak-

cióterv az ehhez szükséges intézkedésekre tesz 

javaslatot, míg a Klíma Akcióterv az éghajlat-

változással kapcsolatos, a Zuglót veszélyeztető 

kockázatokat méri fel, és fogalmaz meg ajánlá-

sokat azok megelőzésére, illetve mérséklésére.

A képviselő-testület elutasította a Mogyoródi 

út 11–13. és Zászlós utca 7. szám alatti ingat-

lanra tervezett fejlesztés telepítési tanulmány-

tervét és a Mogyoródi út–Francia út–Tábornok 

utca–Zászlós utca, valamint a Hungária körút 

–Thököly út–Francia út–Semsey Andor utca 

által határolt területekre vonatkozó kerületi 

építési szabályzat koncepcióját.  

A területen a Mogyoródi Park Center Kft. és 

az EL-CO Elektrotechnikai Zrt. a Francia úti 

részen az utcával párhuzamos, míg a Zászlós 

utca felől fésűs elrendezésű épületet szeretne 

emelni. A beruházó az építmény földszintjén 

a Mogyoródi út felől egy nagyobb élelmiszer- 

áruházat és gépkocsitárolókat, az emeleteken 

pedig irodákat és lakásokat létesítene, és az 

önkormányzat számára is biztosítana helyi-

séget alapfeladata ellátásához. A beruházó az 

épületszárnyak között a földszint felett zöldte-

tőt, míg a pincében parkolót alakítana ki. 

Személyi döntések 

A képviselők arról is határoztak, hogy a bő-

vülő feladatellátás személyi feltételeinek biz-

tosítására július 1-jétől 10 fővel megemelik  

a Zuglói Egészségügyi Szolgálat létszámát.  

A testület az állomány növelésével járó emel-

kedő juttatások fedezésére nyolcmillió forintot 

szavazott meg. 

A képviselő-testület ezen túlmenően óvoda-

vezetők kinevezéséről is döntött. A testület 

2024 júliusáig a Játékszín Óvoda vezetésével 

Solymos Andreát, a Napköziotthonos Óvoda 

irányításával Seresné Sárvári Erikát, az Ap-

rófalva Óvoda menedzselésével Dezső Pálné 

Kuzma Orsolyát, míg a Tündérkert Óvoda ve-

zetésével Hegedűs Évát bízta meg. 

Papp Dezső

Elkészült a kerület új építési szabályzata
Az új kerületi építési szabályzat jóváhagyása, óvodai vezetők kinevezése, valamint a fizetős parkolás önkormányzati üzemeltetését biztosító 

rendelet elfogadása – ezekről is döntött a képviselő-testület aktuális ülésén, június 13-án. Elfogadták továbbá a képviselők a kerületi ren-

dőrkapitány éves beszámolóját, valamint Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét. Emellett határoztak arról is, hogy közbeszerzési 

eljárást indítanak a Mogyoródi úti sportpálya fejlesztésére elnyert TÉR_KÖZ 2016 pályázat I. ütemének a megvalósítására, illetve hogy test-

vérvárosi szerződést kötnek a csehországi Opavával. 

Természetbeni juttatást kapnak a zuglói újszülöttek
Az MSZP-frakció kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésen fogadta el a képviselő-testület a Hungária körúti ingatlanfej-
lesztést segítő és a kiegészítő születési támogatást biztosító előterjesztést június 13-án.

Bár a rendkívüli ülés napirendi pontjai között szerepelt a parkolásüzemeltetési szerződések felmondására vonatkozó határozat 
felülvizsgálata és a parkolóautomaták beszerzésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása 
is, ezeket a testület nem tárgyalta, mert az előterjesztést benyújtó MSZP-frakció mindkettőt visszavonta.

A képviselő-testület elfogadta a Hungária körút 113–115. szám alatti ingatlanra tervezett beruházás telepítési tanulmánytervét 
és ezzel együtt a Hungária körút–Thököly út–Francia út–Semsey Andor utca által határolt terültre készített kerületi építési sza-
bályzat koncepcióját. A képviselők arról is döntöttek, hogy az önkormányzat megköti a településrendezési szerződést a beru-
házó Európa Investment Property Hu Kft.vel, amely a Hungária körúti telken 300 szobás szállodát épít, és a területre vonatkozó 
építési szabályzat megváltoztatásával biztosított többletlehetőségért 100 millió forintos támogatást fizet az önkormányzatnak.

A testület arról is határozott, hogy a Csertő utca 22. szám alatti, kerületi tulajdonú ingatlant az önkormányzat 76 millió forint 
plusz áfáért eladja a nyilvános pályázat során érvényes ajánlatot tevő GKNG Retail Invest Kft.-nek.

A képviselők azt is elfogadták továbbá, hogy a 40 ezer forintos születési támogatáson túlmenően egyszeri kiegészítő természet-
beni juttatásban részesítenek minden olyan újszülöttet, aki születésétől zuglói lakhellyel rendelkezik. Ennek minimális mértékét 
7000 forintban állapította meg a testület. 
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– Tisztázzuk a legelején, hogy mit je-

lent a pszichoterápia, s hogy mi kü-

lönbözteti meg a pszichológiától?

– A köznyelvben a pszichiátriát össze 

szokták keverni a pszichológiával, pe-

dig az előbbi orvosi szakma, az utób-

bi bölcsészdiplomához kötött elméleti 

képzés. A pszichoterápia lélektani se-

gítséget nyújtó klinikai tevékenység, 

amelynek végzéséhez szaktanulmá-

nyok szükségesek.

– Ön hol szerezte meg a szükséges ké-

pesítéseket?

– Svédországban és az Egyesült Ál-

lamokban a 70-es, 80-as években.  

A szakterületem elsősorban a társadal-

mi nemi szerepek vizsgálata, ebben a 

témában sokat kutattam és publikáltam. 

– A művészet gyakorta önihletésű. 

Igaz ez a társadalmi nemi szerepek 

vizsgálatára is?

– Valójában igen, hisz a téma iránti 

érdeklődésemet a saját kalandos és 

néha viharos életem motiválta. 1974-

ben, 23 évesen izgalmas körülmények 

között, Románián és Jugoszlávián ke-

resztül hagytam el az országot, mely 

lépésre az akkori hatalom „kénysze-

rített”. Svédországba  kerültem, ahol 

egy számomra teljesen ismeretlen, 

szabad gondolkodású kultúrába csöp-

pentem. Így történt, hogy magyar tör-

ténészhallgatóként és Latin-Amerika- 

kutatóként, elsősorban saját személyes 

kálváriám miatt, a társadalmi nemi sze-

repek vizsgálata felé fordultam. Egyre 

mélyebbre ástam magamat a témába, 

és eközben érdekelni kezdtek az alter-

natív gyógymódok. Aztán elég hamar, 

sokféle képzésnek köszönhetően, pszi-

choterapeuta vált belőlem.

– Mondhatni nemzetközileg is elis-

mert szakember, aki még a spanyol 

kormány érdeklődését is felkeltette.

– 15-16 évet éltem Svédországban, ám 

egy súlyos betegség miatt melegebb ég-

hajlatra kellett költöznöm. Így kerültem 

Spanyolországba, ahol a munkáim ré-

vén már ismerték a tevékenységemet.  

A spanyol társadalomról a „macsó-

ság” jut először eszünkbe, nem pedig 

az, hogy mennyire érzékennyé vált ez  

a társadalom a férfi- és női szerepekre. 

Az ottani kormány több progamjához is 

szakértőként alkalmazott.

– Ha így befutott Európában, miért 

jött haza?

– Mert a kisebbik lányom itt akart zenét 

tanulni. Zuglóba azért költöztünk, mert 

akkoriban a Szent István Király Zene-

művészeti Szakgimnáziumban tanult 

hegedülni. 

– Magyarországon is akkora az igény 

az ön munkájára, mint Európa más 

területein?

– Állami szinten nem, ám szerencsére 

így sem unatkozom. Sok civil szerve-

zet megkeres, így az utóbbi időben már  

a Svédország–Spanyolország–Magyar-

ország közötti ingázásokat is csökken-

tettem. És el kell mondanom, hogy  

bár évtizedeken át világpolgárként 

éltem, azért nagyon is lokálpatrió-

ta vagyok, és emiatt különösen örül-

tem, amikor a Zuglói Közbiztonsági  

Non-Profit Kft.-től megkerestek, és fel-

kértek erre a tréningre.            

Riersch Tamás

A problémákat itthon is orvosolni kell
Még márciusban tréningsorozatot indított a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. a családon belüli erőszak 

témakörében, amely téma, sajnos, manapság igencsak aktuális. Az első „továbbképzésen” az érintett szak-

emberek – rendőrök, a gyámhivatal és a családsegítő munkatársai – vettek részt. Egyik oktatójuk Szil Péter 

pszichoterapeuta volt, aki tudását Svédországban és az Egyesült Államokban szerezte, tapasztalatait pedig 

elsősorban a skandináv országban, valamint Spanyolországban, és azokat könyvein keresztül az egész 

világon kamatoztatta. Az immár másfél évtizede Zuglóban élő szakembert kalandos életéről és speciális 

munkájáról is kérdeztük.
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Az osztrák származású Wabitsch Lujza 

1894 körül érkezett Budapestre, ahol 

üzletasszonnyá válása előtt virágárus-

ként, illetve táncosnőként tevékenyke-

dett. Előkelő támogatói segítségével első 

önálló vállalkozását, a Pezsgőspavilont 

a millenniumi kiállítás szórakoztatóne-

gyedében, az Ős-Budavárban nyitotta 

meg. Az italmérés jól jövedelmezett, 

Wabitsch Lujza a pezsgőből összejött 

pénzéből betársulhatott Grüner Jakab 

Király utcai Tátra mulatójába.

Nyári szórakozóhely 

A Tátra rossz hírű, de szépen jövedel-

mező szórakozóhely volt. Wabitsch 

Lujza a részesedéséből 1907-ben meg-

szerezte az akkor a VII. kerülethez tar-

tozó, Hermina út–Erzsébet királyné útja 

sarkán lévő ingatlant, és önállósította 

magát. A telken nyitotta meg Jardin 

de Paris (Párizsi Kert) nevű mulatóját, 

amelyhez a pavilonépítési engedélyt 

1908 májusában kapta meg.   

A mulatóhely nagyon jó üzletnek bizo-

nyult, a kerthelyiség fái alatt szívesen 

tartózkodtak a szórakozni vágyók. Hét-

köznapokon 100, míg szombatonként 

akár 300 üveg drága pezsgő is elfo-

gyott. A nagy pezsgőfogyasztás oka az 

volt, hogy a tulajdonosnő nem engedte  

a sörmérést, a vendégek csak bort, vagy 

pezsgőt rendelhettek. Wabitsch Lujza 

ebben a kérdésben rendíthetetlen volt, 

amikor kiderült, hogy üzletvezetője, 

Lantos Adolf az egyik vendég könyör-

gésére a közeli kocsmából hozatott neki 

egy üveg sört, azonnal elbocsátotta. 

A mulatóhely pódiumán az artistákon 

és táncosokon túl híres hazai és külföl-

di előadóművészek is felléptek, köztük 

a komikus Boross Géza és a sanzon- 

énekes Medgyaszay (Stand) Vilma, va-

lamint a neves cseh szopránénekes, Je-

ritza Mária. 

A nyári szórakozóhelyként funkcioná-

ló, rendkívül népszerű Jardin de Paris 

várakozáson felül jövedelmezett. Wa-

bitsch Lujza 1911-ben a kerthelyiség 

bevételéből telket vásárolt a Nagymező 

utcában, és azon 1913-ban egy hateme-

letes bérházzal egybeépített mulatót 

létesített, amely a Jardin d’Hiver (Téli 

Kert) néven működött. 

Mindkét szórakozóhely ontotta a pénzt, 

azonban az első világháború éveiben 

egyre nehezebbé vált a talpon mara-

dás. A tulajdonosnő már 1918-ban azt 

fontolgatta, hogy feladja mindkét vál-

lalkozását, azonban ezt csak 1920-ban 

tette meg, miután internálták inflációs 

spekuláció miatt. 

Az új mulató

Wabitsch Lujza 1927-ig a Nagymező 

utcai bérháza bevételéből élt. Ekkor 

a Hermina úti saroktelek Hermina úti 

részére két bérházat emeltetett, míg az 

Erzsébet királyné útja 1/b alatti felén 

újjáépíttette a Jardin de Paris-t. A mu-

lató és az ikerbérház végleges tervei-

nek elkészítésével Vágó László építészt 

bízta meg. A két létesítmény 1928-ban 

egyszerre épült, a kivitelező dr. Lipták 

Pál és neje vállalkozása volt. 

Az art déco stílusú nyeregtetős szórako-

zóhely főépületből, kiszolgálóépületből, 

valamint egy ikerpavilonnal szegélye-

zett kerthelyiségből állt. Az Erzsébet 

királyné útjával párhuzamos főépület 

homlokzatát három nagy álló ablak-

kal tagolta. A főépület jobb oldalához 

kapcsolódott a nagy belmagasságú elő-

csarnok, ebben kapott helyet a pénztár, 

valamint a ruhatár, és innen nyílt a mu-

lató bejárata is. Az előcsarnoknak dia-

dalkapura emlékeztető bejárata volt, 

előtte íves kocsifelhajtó helyezkedett el, 

melynek végeit szobor díszítette.  

A mulató négyzetes alaprajzú volt, ben-

ne kétszintes táncparkett kapott helyet, 

amelyet U alakban páholyok vettek kö-

rül. Az előcsarnokból a mulatóba lépő 

a közlekedőbe jutott, mely körülvette  

a páholykoszorút, amelyet átlós közle-

kedők szakaszoltak. A közlekedő bejá-

rat felőli egyik sarkában bár működött, 

míg a másikban az emeletre vezető lép-

cső volt. 

A páholyok középtengelyében helyez-

kedett el a színpad. A zenekar a pá-

holypatkó jobb végén játszott. A terem 

középső részén volt a tánctér, amelyet 

asztalok és székek vettek körül. A Jar-

din de Paris színpaddal szemközti hom-

lokzata rácstartókra függesztett üveg-

fal volt. Ezt kétfelé el lehetett tolni, így  

a táncparkett összefüggővé vált a sza-

badtéri páholyok övezte külső tánctérrel, 

melynek folytatásában volt a kerthelyi-

ség. Ehhez oldalirányban kapcsolódott a 

szobrokkal és vázákkal díszített pompeji 

udvar, amelyet sétaút vett körül. 

A szórakozóhelynek csak a főfalai épül-

tek téglából, minden más fából készült. 

A terem mennyezetét deszkával bur-

kolták. A táncparkett fölé csíkos textilt 

helyeztek el, és lámpafüzérekkel deko-

rálták. A páholyokat függönnyel látták 

el, mellvédjüket mintás lécrácsokkal 

díszítették. 

A szórakozóhely hátsó oldalához kap-

csolódott a kiszolgálóépület. Ennek  

a földszintjén söntés, konyha, raktár és 

irodák, míg az emeletén a művészek öl-

tözői kaptak helyet. 

Bérbeadás, bezárás

Wabitsch Lujza 1935-ig üzemeltette  

a népszerű szórakozóhelyet. Ekkor már 

leáldozóban volt a nyári éjszakai loká-

lok kora. A létesítményt a Nagymező 

utcai Atelier mulató tulajdonosa, Mi-

hók István vette bérbe, aki Pán József 

díszlettervei alapján 50 ezer pengőből  

építtette át a létesítményt. Ekkortól a Jar-

din d'Atelier névre átkeresztelt mulató-

ban páholyok helyett kikötői házacskák 

sorakoztak a táncparkett mentén. 

A mulató nem váltotta be Mihók remé-

nyeit, nem tódultak a vendégek, mint 

a régi időkben. A szórakozóhely nem 

tudta kitermelni a naponta 1500 pen-

gőt felemésztő műsor díját és a 104 fős 

személyzet bérét. Az üzemeltető, hogy 

fizetni tudjon, jelentős OTI-tartozást 

halmozott fel, ami miatt megjelentek 

a végrehatók, akik az artisták és a pin-

cérek kérésére Szent István napjáig 

adtak haladékot. Az ünnepi hét azon-

ban nem hozta meg a várt fellendü-

lést, így augusztus végén kihunytak  

a fények a létesítményben, és becsukott  

a híres mulató.

A szórakozóhelynek otthont adó épüle-

tet Wabitsch Lujza 1941-ben lebontat-

ta, helyén az Erzsébet királyné útja 1/b 

szám alatt Vágó László tervei alapján 

bérházat építtetett, amelynek kertjében 

még fellelhetők az egykori pompeji ud-

var szobrai, vázái és a sétány nyomai is.

Papp Dezső

Mulató az Erzsébet királyné útján
Hajdanában Zuglóban számos híres éjszakai szórakozóhely várta a vendégeket. Ezek közé tartozott 

a pesti éjszaka királynőjeként, illetve pezsgős Lujza ként emlegetett, virágáruslányból üzletasszonnyá 

avanzsált Wabitsch Lujza 1908-ban megnyitott Jardin de Paris mulatója, amely az Erzsébet királyné útja 

1/b alatt működött. A tulajdonosnő a szórakozóhelyet 1928-ban átépíttette, majd 1941-ben lebontatta,  

és a helyére bérházat építtetett. 

Zuglói séták
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A talált tárgyak kezeléséről, sorsáról 

még egy 1960-ban hatályba lépett kor-

mányrendelet rendelkezik. Eszerint 

aki gazdátlan tárgyra bukkan valahol, 

nyolc napon belül köteles azt vissza-

szolgáltatni a tulajdonosának vagy egy 

átvételre jogosult személynek, azaz  

a jegyzőnek. A Zuglóban talált, elvesz-

tett, de azonosítható tárgyak, illetve  

a kerület bármely pontján talált gaz-

dátlan holmik az önkormányzat ügyfél-

kapcsolati osztályára kerülnek.

– Magánszemélyek ritkán hoznak be 

talált tárgyat, de közintézmények an-

nál gyakrabban. Az IKEA-tól és Tescó-

tól havi rendszereséggel, de a Széche-

nyi Gyógyfürdőtől, a Syma-csarnoktól 

és a rendőrségtől is gyakran érkeznek 

hozzánk teli zsákok – mondta Kecskés 

Zsuzsanna, az ügyfélkapcsolati osz-

tály vezetője, aki szeretné, ha minden 

közintézmény, iskola és bevásárlóköz-

pont is hasonlóan cselekedne. – Eső 

után rengeteg esernyő, télen számos 

sapka, sál, pulcsi, a turisztikai sze-

zonban pedig napszemüvegek, órák, 

külföldi okmányok, könyvek, bankkár-

tyák, pénztárcák vesznek el, de hoztak 

már be több biciklit, gördeszkát, sőt 

még tolókocsit és fűnyírót is.

Az ügyfélkapcsolati osztály munkatár-

sai először egy külön erre fenntartott 

helyiségbe ömlesztik, majd szétválogat-

ják és csoportosítják a tárgyakat. Sok 

mindent eleve kiselejteznek: a rom-

landó vagy büdös dolgokat, ételeket,  

a nem fertőtleníthető tárgyakat – példá-

ul cumisüvegeket, gyógyszereket –, il-

letve az áruházak próbafülkéjében „fe-

lejtett”, lecserélt, koszos fehérneműket. 

A belföldi személyes okmányokat a le-

hető legrövidebb időn belül továbbítják  

a kormányablakhoz, a külföldi okmá-

nyokat az illetékes nagykövetséghez, 

konzulátushoz. Azokat a tulajdonosokat 

pedig, akik valahogyan azonosíthatók  

– nevük, telefonszámuk vagy címük 

szerepel a tárgyon, papíron – igyekez-

nek felkutatni és értesíteni. A legjobban 

az édesanyák örülnek, amikor egy-egy 

alvókát, játékot sikerül visszajuttatni. 

A gazdátlan készpénz azonban csak rit-

kán kerül vissza jogos tulajdonosához. 

– Ennek az az oka, hogy ha a pénzen 

nincs rajta mondjuk egy kis egyedi rajz, 

vagy valaki nem jegyezte fel a saját bank-

jegyének sorszámát, nem tudjuk azono-

sítani a tulajdonost, még akkor sem, ha 

kamerafelvétel készült az elvesztésről 

– tájékoztatta lapunkat Kecskés Zsu-

zsanna. – Pénzt akkor adhatunk vissza,  

ha például olyan tárcával együtt hagy-

ták el, amelyben van bármilyen azono-

sító okmány. A Tesco önkiszolgáló pénz-

táraiban sokan felejtenek bankjegyeket, 

amelyeket az áruház hozzánk juttat 

el, havonta akár 100 ezer forintot is.  

Ezt mi azonnal befizetjük a Polgármes-

teri Hivatal letéti számlájára. Egyéb-

ként minden becsületes megtaláló 

igényt tarthat arra, amit lead nálunk. 

Ha ugyanis a talált tárgyért három hó-

napon belül nem jelentkezik senki, ak-

kor az a megtalálóé lehet.  

A három hónap után is az ügyfélszol-

gálaton árválkodó játékokat karácsony-

kor a rászoruló gyerekeknek adják,  

és az ügyfélszolgálati váróban is tesz-

nek ki néhányat.  A többi felgyülemlett 

holmit pedig becsüsnél értékesítik, és 

az ellenértéket szintén a hivatal szám-

lájára utalják.      Forrai-Kiss Krisztina

Itt keresse, ha elhagyott valamit!
Rengeteg esernyő, pénz, ruha, hivatalos irat, valamint bicikli, fűnyíró és tolókocsi is került már az önkormányzat találttárgyak-részlegére. Keve-

sen tudják, de amit a kerületben bárhol elhagynak, legnagyobb eséllyel a hivatal ügyfélszolgálati osztályán találhatják meg. A közintézmények  

és a rendőrség is a Bácska utcai irodába továbbítja a gazdátlan holmikat.

Civil élet
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A Hajós-nap mindig gyerekzsivajtól 

hangos, és mindig nagyon mozgalmas. 

Így volt ez idén június 14-én is, ami-

kor ismét sportrendezvényekkel, kéz-

műves-foglalkozásokkal és sok-sok já-

tékkal töltötték a hajósos gyerekek az 

utolsó napot.

– Ekkor a szülők és a leendő elsősök 

előtt is megnyitjuk a kapuinkat, így ál-

talában 600-700 fő van az épületben – 

mondta Molnár Márta igazgatónő.

A zuglói Hajósnak azonban nemcsak 

az utolsó nap, hanem tanév vége is 

mozgalmasan telt. Az Ungvár utcai 

iskolában nemrég ünnepelték a két 

tanítási nyelvű képzés bevezetésének 

harmincadik évfordulóját, melyre nem 

véletlenül Zuglóban került sor. A Hajós 

ugyanis úttörő szerepet vállalt a két-

nyelvű képzés bevezetésében. Az idei 

pedagógusnapon pedig valódi „érem- 

esőben” részesült az iskola. A nevelő-

testület tagjai közül heten vehettek át 

Pedagógiai Szolgálati Emlékérmet, mi-

niszteri elismerő oklevelet, Zugló La-

kosságáért, Zugló Közoktatásáért díjat, 

illetve Zugló Önkormányzata Dicsérő 

Oklevelét. Ezenkívül az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma  

a tantestületet külön el-

ismerésben részesítette. 

Riersch Tamás

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolában a tanév a diákokról, az utolsó nap viszont már a gyerekek-

ről szól. A nyári szünet előtti utolsó tanítási napot ugyanis több év-

tizede „gyereknappá” nyilvánították, és az iskolát olyan programok-

kal töltik meg, amelyek „megkönnyítik” a gyerekeknek a tanulásból  

a nyári szünetbe való átmenetet.

Felkészülés a vakációra



10 2019. június 27.    Zuglói LapokKözlemények

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 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 

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

alapján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és 

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

tunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok 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. július 20.
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.
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.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatok:
• környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelem-

mel, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági 
feladatok ellátása,

• közérdekű lakossági bejelentések kivizsgálása, 
• ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, a közösségi együttélés alap-

vető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeivel 
összefüggésben indult eljárások hatósági feladatait.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, ter-

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga.

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

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

folytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Közigazgatási szakvizsga. • 1 év hatósági területen szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: 
• Önállóság. • Jó problémamegoldó -, és konfliktuskezelő képesség. • Stressztűrő képesség. • Pontosság, precizitás. 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szó-

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

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

• A próbaidőt követően egyéni teljesítménye alapján lehetőség van az 

illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén 
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 megfelelően.
• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.

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

• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyúj-
tunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok 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. július 15.
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: ,,környezetvédelmi ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as 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.

DISZPÉCSER, OPERÁTOR 
munkakör betöltésére a parkolási ellenőrök munkájának támogatására, határozatlan idejű munkaviszonyba

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

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  önkormányzati tulajdonú ingatlanok Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett  Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a 
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói 
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi beállók és területek listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesí-
tésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/
hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, 
Pétervárad u. 11-17.).
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SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• A  Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat bankszám-

láinak könyvelése.
• Részvétel beszámolási, leltározási feladatokban.
• Adóbevallások elkészítésében való közreműködés.

• Részvétel KGR K11 adatszolgáltatás teljesítésében.

Pályázati feltételek:
Az I. besorolási osztályban:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, mű-

szaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, 

illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban: 
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 

gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, mű-
szaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

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

tatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői szakképesítés. • Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (1 év). • Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.
Elvárt kompetenciák: 
• megbízhatóság • precizitás, pontosság • önállóság • elemzőkészség 
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 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 Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt 

egységes adattartalommal, 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. július 14.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,számviteli ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka osztályvezető nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat 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

A Cserepesházban klímákat szerelnek 

fel abban a négy teremben, amelyek 

délnyugat felé néznek, és napközben 

nagyon felmelegednek, a Lipták Villá-

ban pedig a beázásokat akarják meg-

szüntetni. A Zuglói Civil Házban tiszta-

sági festéseket végeznek, míg a Zuglói 

Ifjúsági Centrumban a balesetveszélyes 

nyílászárókat cserélik ki. Utóbbi két in-

tézmény ezért néhány hétre teljesen be 

is zár: a Civil Ház július 26-tól augusz-

tus 21-ig, a ZIC pedig augusztus 1-jétől 

augusztus 25-ig. Addig azonban még 

számos program és kiállítás várja a lá-

togatókat. A nyári szünet első napján 

kezdődött az a kétszer kéthetes nyári 

tábor a Cserepesházban és a Lipták Vil-

lában, amelynek során csaknem 150 ke-

rületi gyermeknek biztosítottak válto-

zatos programokat. A táborozók jártak 

többek között különleges játszótereken 

és sétákon, de voltak hajókázni, meglá-

togatták a Medveparkot, és lovagoltak 

Tahitótfaluban.  

Július 2-től a Zuglói Ifjúsági Centrumban 

selyemfestő-kiállítás nyílik, amely nyit-

vatartási időben egészen szeptemberig 

ingyenesen lesz látogatható, de ugyan-

ezen a napon a Civil Házban tartják  

a Zuglói Kertbarátok Körének 40. évfor-

dulóját is – tudtuk meg Garay Klárától.  

– A Csertő parki intézményben június 

28-tól július 22-ig nézhetik meg az ér-

deklődők Deák Veres Mari festőművész 

kiállítását, és június 28-án lesz a Sem-

melweis-napi rendezvény, ahol a kerü-

let egészségügyi dolgozóit tüntetik ki. 

Augusztus 30-án pedig hagyományosan 

az Év diákja és az Év pedagógusa díjakat 

adják át itt. Igaz, már ősszel, de szintén 

ebben az intézményben lesz szeptember 

14-én a Zuglói Egészségfejlesztési Irodá-

val és a Válaszkész Szülők Egyesületével 

közösen megtartott, Együtt a bántalma-

zás ellen címet viselő program.

A Zefivel közösen egyébként június 29-

ére is szervez programot a Cserepes Kft., 

mégpedig a Paskál Gyógy- és Strandfür-

dőbe, ahol nyári családi programok és 

egészségügyi sátor várja majd a látoga-

tókat. Idén sem marad el az augusztus 

31-re tervezett Nyárbúcsúztató Vigalom 

a Cserepesháznál, amelyen többek között 

Bereczki Zoltán, Vastag Tamás és tűz- 

zsonglőrök lépnek fel.

– Már dolgozunk az őszi programfüze-

tünk összeállításán is, amelyben kiemelt 

szerepet kapnak a Samodai József Zuglói 

Helytörténeti Műhely rendezvényei és  

a Lipták Villa új tanfolyamai, mint példá-

ul a salsa- vagy a baba-mama klub – tá-

jékoztatta lapunkat a Cserepes Kft. ügy-

vezetője, aki néhány őszi programról is 

árult el részleteket. – Az már biztos, hogy 

lesz egy-egy Szomszédünnep a Móka-

vár Óvoda udvarán szeptember 7-én, és  

a Padlizsán utca–Bolgárkertész utca ke-

reszteződésénél szeptember 14-én. Egy 

héttel később pedig szintén Szomszédün-

nep keretében ünnepeljük meg a Zsivora- 

emlékévet az Álmos iskola udvarán, és 

erre a napra szerveztük meg az Örökség 

napi sétát is a Városligetbe. Ennek során 

bemutatjuk a régi szobrokat és hidakat, 

mielőtt néhányat közülük áthelyeznek, 

illetve elbontanak a liget építése közben. 

Forrai-Kiss Krisztina

Idén is bőven lehet majd szomszédolni 
Csökkentett üzemmódban, felújítások közepette várják a látogatókat nyáron a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. tagintézményei. Garay 

Klára ügyvezetőtől megtudtuk, a munkálatok minden helyszínen a gyermektáborok után kezdődnek, és bár a szokásos programok legtöbbje  

folyamatosan zajlik majd, célszerű azokról telefonon érdeklődni.

Kultúra
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Az emberek manapság nagyon sok cuk-

ros üdítőt fogyasztanak, azonban ezek-

ről nyáron érdemes lemondani, vagy 

legalább csökkenteni a mennyiséget. 

Nemcsak azért, mert kevésbé szomjol-

tók és hasznosak, mint a víz, hanem 

hizlalnak is. – Jelentős kalóriabevitelt 

jelentenek, amire egyáltalán nincs 

szüksége a szervezetnek – figyelmezte-

tett dr. Hintalan Kornél háziorvos, aki 

mérsékelt sörfogyasztásra is felhívta 

a figyelmet. A folyadékbevitel meny-

nyiségével kapcsolatban elmondta, az 

nagyban függ a hőmérséklettől, hiszen 

ha meleg van, többet izzadunk. Az sem 

mindegy, hogy a szabadban vagy egy 

zárt helyiségben tölti a napjait az em-

ber. Ha pedig valaki ügyet intézni indul, 

úton van, akkor hasznos, ha visz magá-

val vizet, azonban arra is ügyelni kell, 

hogy nem szabad túlzásba esni, mert 

kilúgozódhat a szervezet, sóhiány lép-

het fel. – A legegyszerűbben a vizeletü-

rítés gyakoriságán tudjuk lemérni, hogy 

elegendőt iszunk-e. Ha naponta nagyjá-

ból négyszer megyünk el a mosdóba,  

az normális folyadékforgalmat feltéte-

lez – magyarázta a háziorvos. 

A bevitt folyadék optimális esetben 

csapvíz vagy ásványvíz. Akik az utóbbit 

választják, érdemes időnként más-más 

márkát fogyasztaniuk, mert fajtánként 

eltérő mennyiségű és fajtájú ásványi 

anyagot tartalmaznak. A rendszere-

sen sportolók, a fizikai munkát végzők,  

a vízhajtót szedők pedig ügyeljenek a só-

pótlásra is. Dr. Hintalan Kornél kiemelte 

továbbá, hogy a kisgyerekekre és az idő-

sekre fokozottan figyelni kell, hiszen élet-

kori sajátosságaik révén előfordulhat, 

hogy nem isznak elegendő folyadékot  

– a kicsik nem szívesen szakítják meg a já-

tékot, az időseknél pedig általában csök-

ken a szomjúságérzet.            Potos Rita

Nyáron nem elég a másfél liter folyadék
Melegben akár napi 3-4 liter alkoholmentes folyadékra is szüksége van az emberi szervezetnek, amit foko-

zatosan tanácsos elfogyasztani. Módszeresen, tudatosan kell kialakítani az ivási szokásokat, nem elegen-

dő a szomjúságérzetre hagyatkozni, mert az már azt jelenti, hogy régen inni kellett volna. 

LAKÁSHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatok:
Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos ügyintézés.
• Lakásbérleti és adásvételi szerződések megkötésének előkészítése.
• Bizottsági, képviselő-testületi előterjesztések készítése, határozatok 

végrehajtása.
• Beérkezett kérelmekkel kapcsolatos döntések előkészítése.

• Lakbér felülvizsgálati, lakáspályázati anyagok kiértékelése.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazda-

ságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat. • Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.
Elvárt kompetenciák: 
• Magas szintű írásbeli kifejező készség.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.

• Precíz, önálló munkavégzés.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.

• Szakmai fejlődési igény. 

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

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

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

• A próbaidőt követően egyéni teljesítménye alapján lehetőség van az 

illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül 
további juttatások elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
• Korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító előfizetést kap a kol-

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

ládjával az állatkertet.
• Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes 

uszodahasználati lehetőséget biztosítunk.
• A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz korlátlanul rendelkezésre áll.
• Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.

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

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

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

séges adattartalommal, 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. július 20.
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: ,,lakáshasznosítási ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Anita nyújt a +36 1 872 9251-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.

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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Már használják a zuglói tűzoltók 

azt a szaunát és merülőmedencét, 

amelyet a Fővárosi Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság támogatásával 

az elmúlt hetekben maguk építet-

tek az Egressy úti laktanya pincé-

jében. Ám mielőtt bárki is azt gon-

dolná, hogy a tűzoltók wellnessé 

akarják átalakítani a munkahelyü-

ket, hallgassuk meg Sautek Sándor 

tűzoltó alezredes, kerületi parancs-

nokhelyettes magyarázatát.

– A szauna a kollégák esetében nem 

luxus, sokkal inkább egy terápiás esz-

köz. Gondolják meg, hogy a kollégák 

milyen stresszben végzik a munkáju-

kat (ezt alátámasztva riportunk idő-

pontjában is riasztást kaptak, amikor 

egy fejével korlátok közé szorult kis-

gyereket kellett kiszabadítaniuk), amit 

csak nehezen vagy sehogy sem tudnak 

kipihenni. Ráadásul sokszor hóban, 

fagyban, viharban és nyakig vízben 

kell menteniük. A parancsnokság ezért 

is támogatja az ilyen kezdeményezése-

ket. Tudtommal a fővárosban nem mi 

vagyunk az egyetlen laktanya, amely 

szaunával rendelkezik – mondta a pa-

rancsnokhelyettes.

Szauna ide vagy oda, a tűzoltónak rela- 

xáció közben is ébernek kell lennie. 

Ezért a riasztási lámpát az alagsori 

szaunába is bevezették, így a kétper-

ces rajtkészültség ugyanúgy érvényes 

a szaunázó tűzoltókra, mint a máskép-

pen pihenőkre.

Az elmúlt hónapokban persze nem-

csak szaunával és merülőmedencével, 

hanem számos más fontos felújítás-

sal is gazdagodott a zuglói laktanya.  

Elkészült például az irodák teljes 

körű felújítása. Ez már szükséges volt,  

az irodák ugyanis hosszú évtizedek óta 

érintetlenül álltak. Ugyancsak elkészült 

a tetőtéri raktárhelyiségek gipszkar-

tonozása, polcozása is. Ami valameny-

nyi munkálatban közös volt: mindent  

a tűzoltók végeztek, szabadidejükben. 

Az FKI ugyanis elsősorban olyan tűzol-

tókkal kötött szerződést, akik civilben 

valamilyen szakmunkát végeztek. 

– Az évek során gyakorlatilag mindent 

sikerült felújítanunk. Ami hátravan,  

az a nyílászárók cseréje, ám ezt nehezí-

ti (és drágítja), hogy az 1938-ban épült 

laktanya műemléki védettség alatt áll 

– tudtuk meg Feldicskó Zsolt tűzoltó 

őrnagytól. – Ezenkívül tervezzük még 

a legénységi öltözőszekrények teljes 

körű cseréjét, valamint remélhetőleg 

egyszer napkollektorok segítségével 

tudjuk majd melegíteni a vizünket is 

(erre már konkrét tervek vannak), ami 

szintén nagy könnyebbséget jelentene 

számunkra.

 Közbiztonság

Nos, a zuglói körzeti megbízott erőfe-

szítéseit hamar siker koronázta. Ahogy 

azt Kovács-Csincsák Lászlótól, a Zuglói 

Közbiztonsági Nonprofit Kft. ügyveze-

tő igazgatójától megtudtuk, a Generali  

a Biztonságért Alapítvány támogatá-

sával még ezen a nyáron egy úgyneve-

zett SafeCross intelligens gyalogátkelő-  

rendszerrel szerelhetik fel az Egressy  

úti zebrát.

A rendszer alapvetően egy messziről is 

jól látható LED-világítást jelent, amely 

gyalogosmozgásra kapcsol be. Az úttest 

mindkét oldalán egy-egy kamera figye-

li, hogy érkezik-e gyalogos a zebrához,  

és ha ilyet érzékel, akkor azonnal bekap-

csolja a LED-világítást. Ez mindkét irány-

ból hat lámpa fényét jelenti. Mi viszont 

szerettük volna még ennél is jobban fel-

hívni a figyelmet a gyalogátkelőhelyre, 

ezért az úttest mindkét oldalán egy-egy 

reflektorral világítanánk meg a zebrához 

érkező gyalogost, így a járművezetők már 

messziről észlelni tudják az átkelési szán-

dékot. Illetve szeretnénk a gyalogátkelő-

hely aszfaltját piros színnel is kiemelni, 

azért, hogy az autóvezetők számára 

egyértelmű legyen: lassítaniuk kell.

Az „Okoszebra programot” részben 

tehát az alapítvány támogatásából fi-

nanszírozzák, ám ez csak a kivitele-

zés felét biztosítaná, ezért a ZKNP a 

tavaly decemberben a „Szomszédom  

a rendőr” programmal elnyert európai 

bűnmegelőzési díj harmadik helyéért 

járó 5 ezer euróból pótolná a hiányzó 

összeget. A tervek szerint a több iskola 

és nyári napközis tábor közelében lévő 

gyalogátkelőhelyet a tanévkezdésre 

szerelnék fel a SafeCross rendszerrel. 

A ZKNP szakemberei azonban ennyivel 

nem elégednének meg, hisz a kerület 

más gyalogátkelőhelyei is igényelnék  

a nagyobb biztonságot, ezért máris meg-

kezdték a zuglói zebrák (elsősorban az 

oktatási intézmények közelében) felül-

vizsgálatát, és a tervek szerint a jövőben 

több gyalogátkelőhelyet is felszerelnek 

majd ilyen biztonsági rendszerrel.

A zuglói „Okoszebra program” fővédnö-

ke nem mellesleg az a Harsányi Leven-

te, aki ezer szállal kötődik a kerülethez  

(és a ZKNP-hez is).

– Zuglói lakosként ismerem a helyi 

közlekedési viszonyokat, különösen az 

oktatási intézmények környékén, hisz  

a gyerekeim is Zuglóban tanulnak, ép-

pen ezért nagyon jó kezdeményezésnek 

tartom ezt a programot – mondta.  

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Okosodnak a zebrák Zuglóban
Tavaly május végén – még tanítási időben – történt, hogy két diákot elütött egy autó az Egressy út–Kövér 

Lajos utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyen. A két fiú súlyos sérüléseket szenvedett, de az eset 

kapcsán nemcsak ők, hanem a szülők zebrákba vetett bizalma is sérült.  Tomis Károly rendőr főtörzszászlós, 

a gyalogátkelőhely közelében lévő oktatási intézmény iskolarendőre volt az első szorgalmazója annak, hogy 

az ominózus zebra nagyobb „reklámot” kapjon.

Befűtöttek a tűzoltóknak
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 
Email: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantar-
tás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon bizalommal! Tel:. 06-30-857-26-53

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

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

HERMINA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben vá-
sárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, 
és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni, stb., porceláno-
kat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és 
ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 forintig/grammig, háború 
előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapo-
kat, hagyatékokat, ékszereket. Tört arany 7 ezer forinttól, 
fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díj-
talan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

EMLÉKMENTÉS! Törött, kopott, elhalványult képekről 
hibátlan nagyítást készítünk. VHS videók, negatívok, képek 
digitalizálását vállaljuk. Azonnal elkészült igazolványképek, 
portrék. Színes és ff dokumentumok és képek nyomtatá-
sa. 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

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, tyúk-
szem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. Házhoz me-
gyek! 19 éves szakmai gyakorlattal. Tel: 06-70-678-3207

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

A Magyar Táncművészeti Egyetem felvételt hirdet konyhai 
kisegítő / feketeedény mosogató; villanyszerelő, stúdiótech-
nikus; oktatástechnikus munkakörökbe. Munkavégzés helye: 
XIV. Columbus utca 87-89. Jelentkezni az allaspalyazat@mte.
eu e-mail címen, valamint személyesen lehet. További infor-
máció: +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 kozmetikust 
keresünk. 06-20-463-0495

GONDNOKI ÁLLÁS! A Zuglói Hajós Alfréd Általános 
Iskola gondnok/karbantartó munkakörbe teljes munka-
idős állást hirdet a Munka Törvénykönyve által meghatá-
rozott munkaviszonnyal. Feltétel: középfokú szakmunkás 
végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány, 
magyar állampolgárság. Fontos elvárás a megbízhatóság, 
pontos munkavégzés, együttműködési készség. Főbb 
feladatok: az iskola épületének külső és belső gondnok-
ságának az ellátása, kisebb karbantartási, javítási munkák 
elvégzése. További információ a +36706726263 telefon-
számon, Molnár Márta intézményvezetőtől. Az önéletrajzot 
emailben zugloihajos@zugloihajos.hu, postai úton vagy 
személyesen: 1142 Budapest, Ungvár u. 36. (titkárság) le-
het benyújtani az intézményvezetőnek címezve.

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

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓBAN és környékén csa-
ládi ház díszkertjének folyamatos, szakszerű fenntartási 
munkálatait elvállalja. Tel.: 38-46-315

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

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

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

Idős házaspárnál, vagy egyedülálló hölgynél, úrnál vállal 
takarítást középkorú hölgy, bevásárlást, házvezetést, gon-
dozást. Marika – 0670-540-0577

Fürdőszoba-felújítás A–Z-ig! Akadálymentesítés kádról 
zuhanykabinra. Ha pontos, precíz minőségi munkát sze-
retne, hívjon! Kiváló tisztelettel: Kőrösi András 06-20/936-
0581

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

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlások készíté-
sét, 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, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Számítógép
Állás

Egyéb

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fűtésszerelés, 
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. (Foga-
rasi sarok)

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

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

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

ZÁRSZERVÍZ, rácsok, kapuk, kerítések, galériák készí-
tése, 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

Szobatakarító, mosogató és rámpás  
munkatársakat keresünk a Radisson Blu 

Béke Hotelben  
a Nyugati Pályaudvar mellett 

étkezéssel, juttatásokkal.  
Jelentkezni: hr.budapest@radissonblu.com, 

061-889-3900

Az Apave Magyarország Kft. 
hétköznap délutáni és esti, valamint szom-

bati napokra keres recepciós Kollégát Zugló 
szívében. Amennyiben hirdetésünk felkeltet-

te az érdeklődését, kérem 
küldje el önéletrajzát (bérigény 

megjelöléssel) az iroda@apave.com-ra

Egyetemista gyakornokokat többféle pozí-
cióra és személyzeti büfénkben hétvégén 
dolgozó kollégát keresünk a Radisson Blu 

Béke Hotelbe étkezéssel, juttatásokkal. 
Jelentkezni: hr.budapest@radissonblu.com, 

+36-1-889-3900

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

Régiség

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 

06-20-912-6163

IPARI ÉS KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Feladatok:
• ellátja a kereskedelmi és iparigazgatással, szálláshelyek, valamint vá-

sár- és piactartás igazgatásával, bevásárlóközpontok nyilvántartásba 
vételével, zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos 

hatósági feladatokat,
• helyszínen ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok betartását,
• kivizsgálja a közérdekű lakossági bejelentéseket, 

• ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeivel össze-
függésben indult eljárások hatósági feladatait.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, ter-

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban 

szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, köz-
szolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

• Magyar állampolgárság.

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

• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• közigazgatási szakvizsga • legalább 1 éves közigazgatási gyakorlat • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
• precizitás, pontosság
• önálló munkavégzés

• megbízhatóság
• határozottság, magabiztosság

• konfliktuskezelési képesség 

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, tisztított víz korlátlanul rendelke-

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

ján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magá-

nélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
• Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk 

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

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

egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló 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. július 15.
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: ,,ipari és kereskedelmi ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pechó Napsugár csoportvezető ad a +36 1 872 9308-as 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
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Egy zuglói fiatalember szolgáltat-

ta az idei Roland Garros tenisz-

verseny egyik nagy szenzációját. 

A 17 esztendős Makk Péter ugyan-

is a juniorverseny nyolcaddön-

tőjében az aktuális világranglis-

ta olasz vezetőjét győzte le nagy 

mérkőzésen. Így élete második 

Grand Slam-versenyén máris  

a negyeddöntőbe jutott. Hogy  

a nagy kaland nem tarthatott to-

vább, arról leginkább az esős pá-

rizsi idő tehetett: a Roland Garros 

sűrű menetrendje és a rossz idő-

járás miatt ugyanis összetorlód-

tak a mérkőzések, így Péternek 

mindössze másfél órája maradt 

a regenerálódásra, máris pályára 

kellett lépnie a negyeddöntőben. 

Ezt a megterhelést pedig még sem 

idegileg, sem fizikailag nem bírta.

A Pillangó Tenisz Klubban nevelke-

dett zuglói fiatalember idén a Grand 

Slam mind a négy junior versenyén 

pályára lép majd. A nagy etapot janu-

árban Ausztráliában kezdte, ahol a se-

lejtezőből indulva a főtáblára jutott, 

majd ott is sikerült meccset nyernie.  

A Roland Garros előtt 61. volt a junior- 

világranglistán, ezért ismét selejtezőre 

kényszerült. Ahonnan előbb a főtáblára, 

majd a negyeddöntőig verekedte magát. 

Ezzel pedig jelentősen javított világrang-

listás pozícióján, és feljött a 25. helyre. 

A soron következő wimblendoni tenisz-

bajnokságon tehát már nem kell majd 

selejtezőt játszania. A Zuglói Móra Fe-

renc Általános Iskola korábbi és a szin-

tén zuglói Csanádi Árpád Gimnázium je-

lenleg 11. évfolyamos diákja utolsó évét 

tölti a juniorok között, amit szeretne mi-

nél jobban kihasználni. Jövőre ugyanis 

már felnőtt lesz, így előbb nemzetközi 

rutint és sok-sok ATP-pontot kell szerez-

nie ahhoz, hogy ismét pályára léphessen 

majd egy Grand Slam-versenyen.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Sport

A kupát a magyar sakkválogatott utol-

jára 2014-ben tudta megnyerni. Akkor 

egy meglehetősen erős válogatottal ne-

veztünk, nem úgy, mint idén, amikor  

2 ifiből és 3, a felnőtt magyar top 10-be 

feltörekvő fiatalokból állították össze 

a csapatot. A Mihók Olivér (éltáblás), 

Nagy Gábor, Kozák Ádám, Csonka Ba-

lázs, Csiki Endre összeállítású fiatal 

csapat pedig óriási meglepetésre meg-

nyerte a versenyt. A győztes csapat leg-

jobbja a zuglói Mihók Olivér és Kozák 

Ádám volt, akik az összes mérkőzésen 

játszottak, és végig veretlenek ma-

radtak, így a legtöbb pontot szerezték 

a magyar válogatottban és az egész 

mezőnyben. Kettejük közül Olivér (25 

éves) jelenleg a Makó NB I-es csapatát 

erősti. A sakkozást édesapjától tanulta, 

első versenyélményeit pedig Németor-

szágban szerezte, ahol többek között 

a 8 éven aluliak német bajnokságát is 

megnyerte. Ugyancsak német színek-

ben nyert 2004-ben az európai uniós 

bajnokságon, majd 2005-ben már ma-

gyar korosztályos bajnok lett. 2010-ben 

nemzetközi mester-, 2015-ben pedig 

nemzetközi nagymester címet szerzett. 

Közben 2007-ben tagja volt az U16-os 

csapatvébén ezüstérmes, majd 2009-

ben az U18-as Európa-bajnokságot meg-

nyerő korosztályos magyar csapatnak.

– Már tavaly is tagja voltam a Mitropa 

Kupán szereplő csapatnak, és bár akkor 

is jól szerepeltünk, akkor még nem jött 

össze a siker. Örülök, hogy az egy évvel 

ezelőtti ezüstérem után idén az aranyat 

is sikerült begyűjtenünk – mondta Olivér.

Zuglói társa és barátja, a mindössze 

17 esztendős Kozák Ádám a mostani 

generáció egyik nagy ígérete. A ha-

zai sakkbajnokságon idén ezüstérmes 

Diósgyőr színeiben játszó fiatalem-

ber három éve – 14 évesen – szerzett 

nemzetközi mesteri címet, s azóta is ő  

a legfiatalabb mesterünk. Korosztályos 

világversenyeken már több érmet is 

begyűjtött (többek között egy  U16-os 

csapat-vb-bronzérme van 2015-ből,  il-

letve korcsoportjában két-két egyéni 

vb- és Eb-ezüstérmet szerzett az elmúlt 

2 évben), és a felnőttmezőnyben is bi-

zonyította már tehetségét. Részt vett  

a márciusi felnőtt Európa-bajnokságon, 

ahol az első fordulóban, a felnőtt rapid 

világbajnok orosz ellenfelét, a második-

ban pedig az Európa-bajnoki címvédő 

horvát Ivan Saricot is remire késztet-

te, amivel felhívta magára a figyelmet. 

Ádám a Mitropa Kupán nyújtott teljesít-

ményével újfent igazolta a benne rejlő 

lehetőségeket.

Sakknyelven ez már komoly zuglói védelem
A magyar férfi sakkválogatott nem kis meglepetésre megnyerte  

a Szlovéniában rendezett Mitropa Kupát. A közép-európai országok 

számára megrendezett sakkcsapatverseny nagy hagyományokra  

tekint vissza.

Huszonötödik a junior teniszezők világranglistájánElhunyt 
Nedeczky György

Életének 73. évében, súlyos betegséget köve-

tően elhunyt Nedeczky György, a BVSC-Zugló 

korábbi mesteredzője, aki versenyzőként és 

mesterként hat évtizedig szolgálta a vívást,  

a BVSC-t és második otthonát, Zuglót.

Nedeczky György 1956-ban kezdte BVSC-s 

pályafutását. Tagja volt a sokszoros magyar 

bajnok, háromszoros BEK-győztes legendás 

zuglói párbajtőrcsapatnak, tanítványai közül 

Fekete Attila és Tóth Hajnalka világbajnoki 

címig jutott. Nedeczky György két évvel ez-

előtt jelentette be visszavonulását. A zuglói 

önkormányzattól 2009-ben a Zugló Sportjáért 

Emlékserleget, a Szeretjük Zuglót Egyesülettől 

pedig 2017-ben az Év Embere Életműdíjat ve-

hette át. A mesteredzőt a Magyar Vívó Szövet-

ség saját halottjának tekinti. 
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