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Március 26-ig, a Civil Házban tekint-

hetők meg a két új zuglói szobor pá-

lyázatára érkezett művek, köztük  

a nyertes  alkotások is. Slachta Margit 

emlékművére 11 művész, míg a Pillan-

gó parkba kerülő szobor elkészítésére 

25 alkotó pályázott.  Az első magyar 

női országgyűlési képviselőnek emléket 

állító szobrot Raffay Dávid terve alap-

ján készítik majd el. A művész lapunk-

nak azt mondta, a Thököly út 91. előtt 

felállítandó emlékmű különlegessége  

a nőalak mögött lévő információs fal 

lesz, amely interaktívvá teszi az alkotást. 

A másik új szobor a Pillangó park fo-

gadóterébe kerül. A pályázat nyertese, 

Kelemen Zénó arról beszélt, hogy egy 

könnyen felismerhető, szimbolikus figu-

rát tervezett. A pillangószobor időálló, 

modern anyagokból készül majd. Zugló 

első, pályázaton kiválasztott köztéri szob-

ra, amely a nyilasterror áldozatainak állít 

emléket − szintén a Thököly úton −, idén 

őszre készül el.                 3. oldal

Kiállításon a kerület új szobrai 

Törökőr közlekedésében az ott lakók 

és az autósok között a legjelentősebb  

a konfliktus, a gondok mindennapo-

sak az Újvidék tér környékén, valamint  

a Bölcsőde utcában. Az önkormány-

zat a Sunrise projekt keretében uniós 

támogatást nyert Törökőr mobilitási 

fejlesztéséhez – a szakemberek a közel-

jövőben a lakossággal, a területen lévő 

intézményekkel, cégekkel együtt, kö-

zösségi tervezéssel keresnek megoldást 

a gondokra. Az első közösségi tervezést 

március 21-én tartják az Arany János 

Általános Iskolában. 
5. oldal

Kész a problématérkép

A tavaszi munkálatokkal a rügyfaka-

dás és a zöldellés előtt végezni kell 

− mondja a kerület főkertésze. Me-

gyeri Szabolcs lapunknak azt mond-

ta: senki se ijedjen meg, ha azt látja, 

hogy radikálisan visszanyírják a köz-

területi fákat, cserjéket, mert ez mind 

a szakszerű ápolás része, ahogyan 

a lemosó permetezés is.     9. oldal

Jön a kerti szezon
Az első magyar téli olimpiai érmet bá-

mulatos teljesítménnyel megszerző 

rövid pályás férfi gyorskorcsolyavál-

tó két tagja, Liu Shaolin Sándor és Liu 

Shaoang első útja itthon az Őrnagy 

utcai Csanádi gimnáziumba vezetett. 

Edzőjükkel, Bánhidi Ákossal együtt 

hosszan ünnepelték őket zuglói ba-

rátaik és iskolatársaik.         15. oldal

Olimpikonélmények

Zuglói Lapok
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A Kaffka Margit Általános Iskolá-

ban évente néhány alkalommal 

zsúfolásig megtelik a tornaterem.  

Az őszi Ovis Zugló Kupán alig ma-

rad hely a versenyző gyerekeknek,  

annyian szurkolnak a részt vevő 

óvodásoknak. 

A Mesevarázs rajzpályázatnak is több mint 

tíz esztendeje töretlen a népszerűsége.

A szülők nagyon szeretik, hogy lici-

tálhatnak a gyerekrajzokra, ezeken 

a rendezvényeken majd minden gye-

rekmunka el szokott kelni. De hason-

lóan népszerűek a Ki mit tud?-ok is, 

mely rendezvények célja elsősorban 

a tehetségek kibontakoztatása. Tehet-

ségekből pedig szerencsére jócskán 

akad a zuglói intézményben. Február 

23-án, a már 14. alkalommal megren-

dezett tehetségkutató programon pél-

dául 29 produkciónak és 68 gyerek-

nek tapsolhatott a közönség. A zenés, 

táncos, énekes, hangszeres és prózai 

előadások pedig azt bizonyították, 

hogy nemcsak tehetségesek, hanem 

nyitottak is az iskola tanulói. 

Az idei Ki mit tud?-on az intézményi 

együttműködés keretében felléptek  

a szomszédos Aprófalva Óvoda nö-

vendékei is. Ők két egyéni és két cso-

portos produkciót adtak elő. A prog-

ramon nem hirdettek  

sorrendet, hanem min-

den fellépőt győztesnek  

nyilvánítottak.            RT

A zuglói villák és tulajdonosaik 

históriáját, a városrész ipartörté-

neti emlékeit, valamint a magyar 

néprajzi kultúra kerületi őrzőit 

bemutató kiállítás nyílt a Lipták 

Villában február 28-án. 

A Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely Emlékképek II. című kiállításának 

megnyitóján megjelenteket Garay Klára,  

a Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügy-

vezetője köszöntötte. 

Millisits Máté, a Samodai József Zuglói 

Helytörténeti Műhely vezetője beszédé-

ben a kiállítás fő elemeivel ismertette 

meg az érdeklődőket, a tárlat egyebek 

emellett fényképek, emléktárgyak, do-

kumentumok felhasználásával mutatja 

be a régi Zugló jeles személyiségeit, vil-

láit, ipartörténeti emlékeit. 

A rendezvényen levetítették a huszadik 

század fordulójának legkiválóbb zuglói 

építésze, Lajta Béla munkásságát bemutató 

filmet. A szervezők ezt követően ajándék-

csomaggal köszönték meg azok segítségét, 

akik emléktárgyaik felajánlásával hozzájá-

rultak a kiállítás megvalósításához. 

A megnyitón a Sebő-együttesből Sebő Fe-

renc, Perger László és Barvich Iván adott 

zuglói emlékeiket felidéző koncertet. 

Az Emlékképek II. című 

kiállítás március 26-ig 

tekinthető meg a Lipták 

Villában.                       PaD

Helytörténeti kiállítás a Lipták Villában

A kommunizmus  
áldozataira emlékeztek
Zugló önkormányzata Boldog Mesz-
lényi Zoltán Lajos római katolikus 
vértanú püspök Bosnyák téri emlék-
táblájának megkoszorúzásával emlé-
kezett az áldozatokra február 23-án.  
Szabó Rebeka és Hajdu Flórián al-
polgármester, Bitskey Bence ön-
kormányzati képviselő, Ámon Antal,  
a Politikai Foglyok Országos Szövet-
ségének elnökségi tagja, D. Szűcs  
Lászlóné, az 1956 Öröksége  
Alapítvány elnöke  
és a szervezet tag-
jai helyezték el az 
emlékezés virágait 
pénteken.

Potos Rita

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

Elnöki látogatás  
a parasport napján

Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai 

Bizottság brazil elnöke a Liszt Ferenc repülő-

térről egyenesen Zuglóba, a Mexikói úti Moz-

gásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Kollégiumba ment, 

ahol Locsmándi Alajos, az intézmény igazga-

tója vezetésével a mozgássérült gyerekek ma-

gyarországi helyzetével ismerkedett.

A magas rangú sportvezető az első ízben 

meghirdetett magyar parasport napjára érke-

zett hazánkba, és a zuglói látogatást követően 

maga is részt vett a Magyar Paralimpiai Bizott-

ság által szervezett nemzetközi konferencián. 

Korábban ilyen magas rangú sportvezető csak 

elvétve jutott el kerületünkbe – noha hajdaná-

ban néhány NOB-elnök azért megfordult az egy-

kori Népstadionban. Andrew Parsons látogatá-

sa ezúttal célirányos volt. A magyar parasport 

napja nem véletlenül február 22. lett. 1970-ben 

ugyanis éppen ezen a napon alakult meg az 

első magyar parasportklub, a Halassy Olivér 

SC, amely ma is a legfontosabb bázisa a ma-

gyar parasportnak. A sportegyesületet 48 éve  

a Mozgásjavító Intézet akkori vezetői és tanárai 

hozták létre, a klub székhelye és irodája mind 

a mai napig a kerületben, a Hungária körút  

110. szám alatt található. Az első sportágak az 

asztalitenisz, az íjászat, a sakk és az ülőröp-

labda voltak, melyekhez később az úszás,  

az atlétika, a teke és a kispályás labdarúgás 

is csatlakozott. A zuglói klub sportolói eddig 

13 paralimpiai arany-, 12 ezüst- és 19 bronzér-

met szereztek. Volt tehát mivel büszkélkednie 

a Mexikói úti intézménynek a magas rangú 

vendég előtt. 

Riersch Tamás

Tehetséges diákok

Aktuális   Aktuális   
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Átadták a szoborpályázat díjait

A Slachta Margit-emlékműre kiírt pá-

lyázatra 11 szoborterv ékezett. A győz-

tes alkotást Raffay Dávid szobrászmű-

vész készítette. A második díjat Böjte 

Horváth István, míg a harmadikat Bíró 

János szobrászművész vehette át.

A Pillangó parkban felállítandó Pillan-

gószoborra 25-en nyújtottak be tervet.  

Az első díjat Kelemen Zénó Munkácsy-dí-

jas szobrászművész kapta. A második 

helyen Szanyi Péter, a harmadikon pedig 

Böjte Horváth István alkotása végzett. 

Karácsony Gergely polgármester beszé-

dében kiemelte: az önkormányzat ebben 

a ciklusban három köztéri szobor megva-

lósítására írt ki nyílt és anonim pályáza-

tot. A nyilas terror áldozatainak emlékét 

megörökítő tervpályázat már tavaly le-

zárult. Vadász Bence Thököly úti, földbe 

süllyesztett mementója őszre készül el.

– Ha hiteles képet akarunk adni törté-

nelmünkről, akkor az áldozatok mellett 

azokról is meg kell emlékeznünk, akik  

a jó oldalon álltak, és mentették a rászo-

rulókat – fogalmazott Karácsony Ger-

gely, hozzátéve: az üldözötteket rendtár-

saival mentő Slachta Margit Thököly út 

91. szám előtt felállításra kerülő szobra 

a túloldali rossz pozitív kontrasztja lesz.  

A Pillangó parki szoborról szólva a pol-

gármester hangsúlyozta: a cél az volt, 

hogy a ciklus legnagyobb beruházásá-

val megújuló Pillangó park fogadóte-

rébe egy pillangót ábrázoló, könnyed, 

modern és szerethető alkotás kerüljön. 

Fitz Péter művészettörténész, a Főváro-

si Képtár volt igazgatója, a bírálóbizott-

ság tagja kijelentette: a Slachta-szobor 

kiválasztásában egyetértés volt a bizott-

ság tagjai között. A pillangószobor ese-

tében viszont Kelemen Zénó és Szanyi 

Péter ugyanannyi szavazatot kapott, így 

a végső döntést a képviselő-testületnek 

kellett meghoznia. 

Raffay Dávid lapunknak elmondta:  

a hely tette szükségessé, hogy az energi-

kusan mozgó nőalak mögött egy infor-

mációs fal legyen, amely interaktívvá 

teszi az alkotást. 

Kelemen Zénó azt emelte ki, hogy terve 

elkészítésekor nem konkrét pillangó-

ban gondolkozott, hanem egy könnyen 

felismerhető, szimbolikus figurában, 

amely időálló, modern anyagokból ké-

szíthető el. 

A kiállítás március 26-ig 

tekinthető meg.

Papp Dezső

Raffay Dávid Slachta Margit-emlékműve és Kelemen Zénó pillangója nyerte az önkormányzat szoborpályázatát. A díjakat a Zuglói Civil Házban 

adták át a legjobb pályaművek makettjeiből és tablóképeiből megrendezett kiállítás megnyitóján február 5-én.
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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 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Általános ügyfélfogadás 
(Pétervárad utca 2.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Pétervárad. u. 2., 
Bácskai u. 53.)

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZERDA 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala – Kormányablak ügy-
félfogadási rendje

1145 Bp. XIV., 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. 

Tisztségviselők

Polgármester

Karácsony Gergely
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés  
a 06-1-872-9488-as telefonszámon,  
a http://www.zuglo.hu/karacsony-gergely-polgarmester/ címen,  
valamint jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri  
Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

Alpolgármesterek

Hajdu Flórián
fogadóórájára előzetes bejelentkezés az alpolgármesteri irodán, 
a  06-1-872-9457 telefonszámon.
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 14:00-15:00 óra, 
Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.  

Szabó Rebeka
soron következő fogadóórájára folyamatos bejelentkezés 
a 06-1-872-9488-as telefonszámon, 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen, valamint jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Rozgonyi Zoltán
fogadóórájára bejelentkezés a  rozgonyi@zuglo.hu e-mail címen és a 
http://www.zuglo.hu/rozgonyi-zoltan-2/ címen

Horváth Zsolt
Fogadóóra előzetes bejelentkezés alapján 
minden hónap első szerdáján 15-16 óráig a Thököly út 167-ben (DK iroda)
Email cím: horvath.zsolt@zuglo.hu 
Telefonszám: +3670-331-5525, 061- 872-9310

Jegyző

Makranczi László
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-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.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-426-2112 • e-mail: csekevanda@zuglo.hu

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-395-5557 • e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-512-6780 • e-mail: bitskey.bence@zuglo.hu

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-215-1245 • e-mail: kovacsbalazs@zuglo.hu

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-30-586-5559 • e-mail: erdos.dora@fidesz.hu

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon, vagy e-mailen történő előzetes egyeztetést követően. 
Telefon:  06-70-624-46-75 • e-mail: bihary@zuglo.hu

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-70-436-0775 • e-mail: pecsi.diana@zuglo.hu

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

Fidesz  Iroda, Bp., Cinkotai u. 92.
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Minden hónap első hétfő 17:00-20:00
Telefon: 06-30-987-4011 • e-mail:barabas08vk@gmail.com 

Szabó Rebeka • Párbeszéd

Polgármesteri Hivatal
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/szabo-rebeka-2/ címen.

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
Fogadóóra időpontja: Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0768

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

Rákosfalva Park 1-3 
Minden hónap első péntek 15:00-17:00
Telefon: 06-70-436-0776

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-978-3725, 06-70-436-0766 •  
e-mail:sogor.zuglo.mszp@gmail.com

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-250-6469 • e-mail: vargapdoktor@gmail.com

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

Kaffka Margit Általános Iskola, 1148. Kaffka Margit köz 2-6.
Minden hónap első csütörtök 17:00-18:00

Sylvester János Református Gimnázium, 1149 Pillangó park 3.
Minden hónap második kedd 17:00-18:00
Telefon: 06-70-436-0763
e-mail: levai.sandor@zuglo.hu

Listás képviselők
Barta János • LMP

Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-263-4961  
e-mail:barta.janos.lmp14@gmail.com 
http://zoldzuglo.blog.hu

Czeglédi János • Jobbik

Budapest, Komócsy u. 5.
Telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 
Telefon: 06-70-379-9102 • e-mail: czegledi.janos@jobbik.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
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Biztonságosabb és élhetőbb Törökőrt szeretnének

A problématérkép a lakossági véle-

mények alapján 2017 őszén készült el:  

a kerületrészben élők közlekedési prob-

lémáit feltáró tanulmány azt mutatja, 

hogy a lakók és az autósok között van  

a legnagyobb konfliktus. A csendes, zöld- 

övezeti utcában túl nagy az autóforga-

lom. Sokan arra kerülik el a dugókat, és 

gyakran balesetveszélyesen közlekednek,  

a gyerekeiket iskolába szállító szülők pe-

dig a kevés parkolóhely miatt sokszor sza-

bálytalanul állnak meg. Ezek a problémák 

két helyszínen, az Újvidék tér környékén 

és a Bölcsőde utcában mindennaposak, 

ezért a projekt szervezői a terület gond-

jaira keresik a megoldást az első közös-

ségi tervezésen. Május 21-én 16.30-tól az 

Arany János Általános Iskolába (Újvidék 

éter 3.) várják az érdeklődőket, hogy 

közlekedési szakértők közreműködé-

sével együtt dolgozzanak a kialakult 

helyzet megoldásán. Aki nem tud részt 

venni a találkozón, de véleménye van,  

a sunrise.mizuglonk.hu interaktív térké-

pes felületein, vagy a mizuglonk@zuglo.hu 

e-mail címre küldheti el javaslatait. 

A tanulmány a közösségi, a kerékpáros, 

a gyalogos és az autós-motoros közleke-

dés problémáira is felhívja a figyelmet. 

Sokan kiemelték a buszok, trolik, villa-

mosok nem megfelelő útvonalát, a Róna 

utca hiányzó közösségi közlekedését.  

A biciklisek megfelelő infrastruktúrát,  

a veszélyes szakaszok megszüntetését és 

tárolót szeretnének, a gyalogosok több 

zebrát kérnek, és a rossz állapotban 

lévő járdákat, a gyenge közvilágítást,  

az akadálymentesítés hiányát, valamint 

a koszos közterületeket hangsúlyozták. 

Az autós-motoros közlekedés kapcsán 

veszélyes kereszteződéseket említették  

a legtöbben, és amiatt is elégedetlenkedtek, 

hogy a kisebb utcákat tranzitútvonalként 

használják az autósok, de a kevés parkoló-

hely is gondot okoz.                   Potos Rita

Elkészült Törökőr közlekedési problématérképe, amelyből kiderül, hogy az Újvidék tér környékén, vala-

mint a Bölcsőde utcában mindennaposak a gondok: a lakók és az autósok között folyamatos a konfliktus.  

Az önkormányzat a Sunrise projekt keretében uniós támogatást nyert Törökőr mobilitási fejlesztéséhez  

– a szakemberek a lakossággal, a területen lévő intézményekkel, cégekkel együtt, közösségi tervezéssel 

keresnek megoldást a gondokra. 
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– Mióta él Zuglóban?

– Hivatalosan 2008 óta. Még a lakcímlé-

tesítésem is az olimpiához kötődik, 2008.

augusztus 8-án az okmányirodában pont 

akkor kaptam meg a lakcímkártyámat, ami-

kor a magyar csapat bevonult Pekingben. 

– Mikor kezdődött az olimpiák iránti 

rajongása?

– Kilencéves koromban, rendkívül nagy 

hatással volt rám az 1972-es müncheni 

olimpia. A szomszédunknak már volt tévé-

je, nála láttam a magyar sportolók sikereit. 

– Ezt követően kezdte gyűjteni az 

olimpiai relikviákat?

– Nem, az csak 1980-ban kezdődött, elő-

ször sportzászlókat gyűjtöttem. Édes-

apámmal Kazincbarcikán gyakran men-

tünk labdarúgó-mérkőzésre. Az egyik 

meccsen kaptam egy sportzászlót. Ez any-

nyira megtetszett, hogy ezután a rangadó-

kon rendszeresen mentem zászlót kérni. 

Később zászlóügyben levelezni kezdtem  

a hazai és külföldi sportegyesületekkel.

– Jelenleg hány zászlója van?

 – Tízezer darab. 

– Melyik volt az első olimpiai emlék-

tárgya?

– 1980-ban, az olimpia idején Moszkvá-

ban jártam. Ott kaptam az első olimpiai 

relikviámat, a sportesemény kabalafigu-

ráját, Misa mackót. Ezt követően kezd-

tem el az ötkarikás emléktárgyakat is 

gyűjteni. Azóta a moszkvai olimpiához 

köthető ereklyéim száma már megha-

ladja a 800-at.  

– Kollekciójában megtalálhatók a hon- 

védsport ereklyéi is. Mi motiválta 

ezek gyűjtését?

– Hivatásos katonatiszt voltam, annak 

idején magam is több katonai sportver-

senyen indultam. Ennél fogva kezdtem 

gyűjteni a magyar haderőhöz, illetve  

a Honvéd sportegyesülethez köthető 

emléktárgyakat. 

– Számos sporttörténeti írása jelent 

már meg.

– Ezeket hiánypótló célzattal írtam. 

Gyűjtés közben szembesültem azzal, 

hogy nincs összefoglaló mű a katona 

olimpikonokról. Ugyanez volt a hely-

zet a lovas olimpikonokkal is, aki je-

lentős részét korábban egyenruhá-

sok alkották. Ezért kutatni kezdtem… 

Most szintén ezért készítek átfogó ta-

nulmányt a Magyar Honvédség sport-

bajnokságairól. 

– Gyűjteménye mely darabjaira a leg-

büszkébb?

– A magyar olimpiai csapathoz kapcso-

lódókra. Kollekciómban megtalálható 

1936 óta valamennyi magyar olimpiai 

csapat- és szórójelvény. 

– Zuglói olimpikonoktól vannak-e em-

léktárgyai?

– Igen, legutóbb Gedó György olimpiai 

bajnok ökölvívótól kaptam egy aláírt 

fényképet.       Papp Dezső

Sportemlékek gyűjtője
A Zuglóban élő Győr Béla hazánk egyik legjelentősebb sportzászló-, olimpiairelikvia- és honvédsportemlék-

tárgy-magángyűjteményével rendelkezik. A Magyar Olimpiai Bizottság Emlék- és Hagyományőrző Albizottsá-

gának vezetője a gyűjtés mellett írt már monográfiát a katona-, illetve a lovas olimpikonokról, Zugló sporttörté-

netéről, jelenleg a Magyar Honvédség sportbajnokságairól készít átfogó tanulmányt. 

Interjú  
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Annak ellenére, hogy a főváros jelentős 

építési területtel rendelkezett, 1908-ig 

nem volt hajlandó parcellázni a házépí-

tést zászlójukra tűző különböző szerve-

zeteknek és magánkérelmezőknek. Ezt 

követően is csak az erős kapcsolati tőkével 

rendelkező bíráknak és ügyészeknek, va-

lamint a nagy létszámú és jól szervezett 

postai tisztviselőknek adott el a telkeiből. 

Változott a törvény

A Magyar Királyi Posta fővárosi tiszt-

viselőinek sikeres telekszerzése  

dr. Hennyey (Hager) Vilmos helyettes 

államtitkár, műegyetemi magántanár, 

posta- és távírda-főigazgató nevéhez 

fűződik. Hennyey hosszabb ideig volt 

a Magyar Posta Állami Személyzeté-

nek Segélyező és Nyugdíjpótló Egye-

sületének, a Posta- és Távírdaalkal-

mazottak Hitelegyesületének és az 

Otthon Házépítő Szövetségnek az elnöke.  

Ez utóbbi szerepében az ő hathatós köz-

reműködésével épültek fel előbb Budán 

a Csend utcában, majd Zuglóban a Ger-

vay és a Gyarmat utcában a postai tiszt-

viselőházak.  

Hennyey sikeréhez a törvényi változá-

sok is hozzájárultak, melyek nyomán 

könnyebben és kedvezőbb áron jut-

hattak kölcsönhöz az építkezők. Az új 

végrehajtási törvény ugyanis lehetővé 

tette, hogy az állami alkalmazottaknak 

folyósított, lakhatást támogató lakás-

pénzt házépítés céljára leköthessék. 

Ezen túlmenően a jelzálogjog telekköny-

vi bejegyzése jelentősen csökkentette  

a hitelt nyújtó bank kockázatát, ez pedig 

alacsonyabb kamatot eredményezett. 

Típustervek készültek

Hennyey közreműködésével az Otthon 

Házépítő Szövetségnek sikerült elérni, 

hogy Zuglóban a Hajtsár (Hajcsár) utca 

(ma Nagy Lajos király útja) és a Kör-

vasút sor közötti külterületen a fővá-

ros a szervezet tagjai számára telkeket 

parcellázzon, amelyekhez méltányos 

áron juthattak hozzá. 

A postástelep építése 1910-ben kezdődött 

és 1912-ig tartott.  Az eredeti elképzelés 

az volt, hogy száz emeletes ikerházat 

építenek. Az Otthon Házépítő Szövetség 

tagjai azonban ragaszkodtak a szabadon 

álló családi házakhoz. 

A 150–200 négyszögölös telkeken álló 

házakat Neuschloss-Knüsli Kornél mű-

építész tervezte, akinek egyik legismer-

tebb munkája az állatkerti elefántház.  

A postástelep típusterveinek elkészítése-

kor Neuschloss az egyre divatosabbá váló 

erdélyi építészet stílusjegyeit használta 

fel, amelyek főként a fa ereszkonzoloknál 

és a tetőidomoknál köszönnek vissza. 

A három-négyszobás, fürdőszobás, 

alápincézett épületek többsége tí-

pustervek alapján készült, azonban  

a tulajdonos igénye szerint az építész 

változtatott a homlokzat és a tető for-

máján, illetve a háznak tornácot vagy 

zárt verandát tervezett. A legnagyobb 

házak házmesterlakást is kaptak.

Az épülő postástelepet az egyesület el-

nökéről Hennyey-telepnek nevezték el, 

később Zuglóhenye néven is emlegették, 

de az idők folyamán mindkét név kiko-

pott a köztudatból. A Gyarmat utcával 

párhuzamos, új házak között futó utcát 

1911-ben Gervay Mihályról, az első or-

szágos posta-főigazgatóról, a levelezőla-

pok elterjesztőjéről nevezték el.

Közművesítés önerőből

A lakótelep-építés szervezési felada-

tait az egyesület főtitkára, Guth Pál 

postafelügyelő végezte. A kivitelezésre 

Fónagy Béla okleveles mérnök kapott 

megbízást, aki az építkezés alatt 300 

munkást foglalkoztatott.

A terület közművesítését az építtetőknek 

kellett finanszírozni, ami jelentős anya-

gi pluszterhet rótt a háztulajdonosokra. 

Az építkezésről a Pesti Napló 1910 au-

gusztusában így számolt be: „A postások 

nyugdíjpótló egyesülete által tagjai részére 

a Zuglóban épített családi házakból álló 

»Hennyey telep« építkezése már a befeje-

zéshez közeledik. A folyó évre tervezett 

50 ház nagy része tető alatt áll, és amint 

az út és csatornaépítés befejezést nyer,  

a folytatólagos rész építése is kezdetét ve-

szi. A Gyarmat utca mentén egy egész új 

kis városrész van keletkezőben, csupa 3–4 

szobás, kertes, ízléses kivitelű családi há-

zakból, melyeket a postások nyugdíjpótló 

egyesületének tagjai lakpénzük lekötésével 

szereztek meg korlátlan tulajdonukat képe-

ző örökös otthon gyanánt.”

A cikkből az is kiderül, hogy a postásházak 

építése jó hatással volt a környék fejlődé-

sére, mert az addig kihasználatlanul álló 

szomszédos telkeken is viharos gyorsa-

sággal épülni kezdtek az új házak, ezáltal 

pedig a postatisztviselők ingatlanjainak 

értéke is megnőtt.  

A postástelep házai ma is állnak, azon-

ban eredeti formájában már csak ke-

vés látható, mert a felújítások során 

közülük a legtöbbet átépítették.

Papp Dezső

A Magyar Királyi Posta tisztviselőtelepe
A kerület egyik egyedi megjelenésű lakóövezete a Gervay és a Gyarmat utcai postástelep. A három-négyszobás családi házakat a Magyar Kirá-

lyi Posta fővárosi alkalmazottainak Otthon Házépítő Szövetsége építette 1910–12 között. A lakónegyedet az egyesület elnöke után Hennyey-te-

lepnek keresztelték el, de emlegették Zuglóhenye néven is. A postás-tisztviselőtelep házai ma is állnak, védettség hiányában azonban közülük 

csak néhány őrizte meg eredeti formáját. 
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Az Év embere díj ötletgazdája Rátonyi 

Gábor, a Szeretjük Zuglót Egyesület elnö-

ke volt, aki 2003-ban azért indította útjá-

ra ezt a kezdeményezést, mert kevesellte  

a kerületi tehetségeknek adható elisme-

réseket. Amikor ezt a díjat létrehozta, 

még nem volt díszpolgári cím a kerület-

ben. Ezt a hiányosságot szerette volna 

pótolni, illetve a helyi lokálpatriotizmust 

is erősíteni kívánta azzal, hogy olyan 

embereket terjesztett fel a díjra, akik 

példát mutattak a közösségünk számára.  

Az évek során neves művészek és sporto-

lók részesültek ebben a kitüntetésben, volt, 

aki többször is kiérdemelte ezt, a díjazot-

tak többsége magas rangú állami elisme-

réseket is átvehetett már, és többen Zugló  

díszpolgárának is vallhatják magukat. 

Ezt a hagyományt folytatta az idei ünnep-

ség is, melynek során két kiváló sportoló 

– egyikük a BVSC-Zuglót, a másikuk pedig 

a KSI SE-t képviselte – és egy zuglói peda-

gógus részesült elismerésben. 

– Az eddigi pályafutásomban valóban 

a tavalyi esztendő volt a csúcs – mond-

ta az első díjazott, Török Béla –, de re-

mélem, hogy itt nincs még megállás, 

és lesz majd lehetőségem ennél szebb 

sikert is ünnepelni.

– A tavalyi világbajnokság előtt közvet-

lenül született meg a második 

kisfiam, ami akkora lökést 

adott nekem, hogy Kairó-

ban a vébén gyakorlatilag 

10 centivel a föld felett 

repültem. Erre szükség is 

volt, mert a futásnál nagyon 

rossz és 

m é l y 

volt a talaj – emlékezett vissza a tavalyi 

világbajnokságra Kasza Róbert.

– Hogy mi a titok? Ugyanaz, mint a 

sportolóknál, a rengeteg munka, 

a sok gyakorlás, az alázat és a ta-

nulni vágyás – mondta a Hunyadi 

életműdíjjal jutalmazott kórusve-

zetője, Igaliné Büttner Hedvig.

A Columbus utcai Zeneházban rende-

zett díjátadó gálán a házigazda intéz-

mény ifjú tehetségei szolgáltatták az 

ünnepi műsort, a legnagyobb meglepe-

tésben pedig az életműdíjas karnagy-

vezető részesült, aki az elismerését  

a Hunyadi János Általános Is-

kola növendékeinek és 

pedagógusainak taps- 

orkánja közepette 

vehette át. 

Riersch Tamás

Átadták az Év embere elismeréseket
Két kerületi civil szervezet, a Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány és a Szeretjük Zuglót Egyesület idén február 28-án is Év embere 

díjjal jutalmazta azokat a zuglói sportolókat, művészeket, akik a teljesítményükkel kiérdemelték a zuglói közösség elismerését. Idén a díjat 

Török Béla világbajnoki ezüstérmes vízilabdázó, Kasza Róbert világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes öttusázó vehette át, Igaliné Büttner Hedvig,  

a Hunyadi János Általános Iskola regionális Prima díjjal és KÓTA-díjjal kitüntetett kórusának vezetője pedig az Év embere életműdíjban részesült.

Ebben az évben is egy magán-

személy és négy civil egyesület 

kapta a Zugló Civil Szervezete 

elismerést a civilek világnapja 

alkalmából megrendezett ünnep-

ségen. A március 5-i programon  

a Zuglói Civil Tanácsnok Elisme-

rő Díját is átadták.

A Családcentrum Alapítvány, a Zug Kö-

zösségi Kertekért Egyesület, a Zúgó Pa-

tak Egyesület, a Civil Zugló Egyesület és 

Sebestyén Lajosné, a Mozgássérültek 

Budapesti Egyesületének zuglói vezetője, 

és az Egyenlő Eséllyel Kulturális-Szoci-

ális-Hagyományőrző Alapítvány elnöke 

kapta meg idén a Zugló Civil Szervezete 

elismerést. Az emlékplakettel, oklevéllel 

és pénzjutalommal járó díjat az önkor-

mányzati képviselők, az intézményve-

zetők és a kerületben működő egyesüle-

tek javaslata, ajánlása alapján ítélte oda  

a képviselő-testület. 

A Zuglói Civil Tanácsnok Elismerő Díjat 

pedig Garay Klárának, a Zuglói Cserepes 

Kulturális Non-profit Kft. igazgatójának 

adományozta a kerület civil és nemze-

tiségi tanácsnoka. Sokacz Anikó szerint 

fontos, hogy elismerjék azok munkáját, 

akik sokat tesznek Zuglóért. – Az önkor-

mányzat ezekkel a díjakkal is szeretné 

kifejezni azt, hogy mennyire nélkülöz-

hetetlen a civilek munkája. Erős kapcsot 

képeznek a kerület vezetése és a társada-

lom között – fogalmazott a tanácsnok. 

A Zuglói Civil Házban megrendezett ün-

nepséget az Álmos Vezér Általános Iskola 

diákjainak műsora és Ronaldó bűvész in-

teraktív produkciója színesítette. 

Potos Rita

Idén is megköszönték a civilek munkáját 
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A metszés, a fatörzsek tisztogatá-

sa, az ősszel felásott fölt lazítása, 

gereblyézése, trágyázása, a fel-

halmozott komposzt szétterítése 

fontos részei az egész éves kert-

fenntartásnak. A tavaszi munká-

latokkal a rügyfakadás és a zöl-

dellés előtt végezni kell. 

A téli pihenő után márciusban kezdő-

dött a munka a ZUGkertben is. A 64, 

egyenként 10 négyzetméteres parcellát 

ősszel felásták, trágyázták, akik  

az ágyásukba zöldséget ültetnek, a hó-

napos retek, a zöldborsó magjait vetik 

el, hagymát duggatnak, a palántázást 

később, a melegebb idő beköszöntével 

kezdik. A tavaszi teendők a kerület zöld-

felületein sem maradnak el: Megyeri Sza-

bolcs, Zugló főkertésze azt kéri, senki se 

ijedjen meg akkor, ha azt látja, radikáli-

san visszanyírják a fákat, cserjéket, mert 

az a szakszerű ápolási munkák része, 

mint ahogyan a lemosó permetezés is. – 

Tájékoztató plakátokat fogunk kihelyez-

ni, és szívesen elmagyarázzuk azt is, hogy 

mit miért csinálunk. Sőt lehetőségeink-

hez mérten tanácsokkal segítünk azok-

nak a magánszemélyeknek, intézmé-

nyeknek, társasházaknak, akik, amelyek 

nem tudják, hogyan ápolják vagy tegyék 

szebbé a kertjüket – mondta a főkertész.                        

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Elkezdődnek a tavaszi kerti munkák 

Bálint gazda szerint kertészkedni azért 

is jó, mert kellemes körülmények kö-

zött változatos fizikai munkát végezhet 

az ember, ami legalább annyira fontos, 

mint a megtermesztett növények. A 99 

éves szakember mindenkit önellátásra 

biztatott. – A magaságy szinte minden-

hol egyszerűen megvalósítható. A kerete 

lehet egyszerű deszka, léc, de régi tégla 

is. Alulra a lassan korhadó anyagok, vas-

tag ágak, konyhai szerves hulladékok 

kerüljenek, majd a lehullott lomb, arra 

a friss komposzt, a tetejére pedig kerti 

föld – magyarázta. A közönség minden 

kérdésére válaszolt, és azt is elmondta, 

hogy még sosem főzött, de mindig fi-

gyelt arra, hogy változatosan étkezzen. 

Mautner Zsófia karfiolkrémlevessel és 

kétféle salátával kínálta a résztvevőket. 

Az ételek olyan zöldségekből készül-

tek (uborka, sárgarépa, cékla, karfiol), 

amelyeket bárki megtermeszthet ott-

hon. Ezzel azt szerette volna megmu-

tatni, hogy nem kell túlbonyolítani az 

étkezést, egyszerűen, gyorsan is lehet 

finomat készíteni. 

A már hagyománnyá vált ingyenes 

magbörzén minden évben szakmai 

előadásokkal, magvásárral és -cserével, 

valamint gyereksarokkal várták az ér-

deklődőket a ZUG Közösségi Kertekért 

Egyesület tagjai. – Fontos, hogy még a sze-

zon előtt informálódhatnak, segítséget 

kaphatnak a kertbarátok. Büszke vagyok 

arra, hogy Bálint gazda 

idén is eljött hozzánk – 

mondta az egyesület alel-

nöke, Cserhalmi Marcell.

Bálint gazda tanácsai, Mautner Zsófia ételei a magbörzén
A szakmai előadás mellett Bálint György tanácsaival is gazdagod-

hattak az V. Zuglói Magbörze résztvevői március 3-án. A Cserepes-

házban megrendezett programon először vendégeskedett Mautner 

Zsófia gasztroblogger, aki friss zöldségekből készített ételekkel 

kínálta a jelenlévőket. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Részvétel a kerület költségvetésének tervezésében.
• Közreműködés a költségvetés testületi előterjesztések készítésében.
• Részvétel az önkormányzat éves költségvetési javaslatának elké-

szítésében.
• Költségvetési rendeletmódosítás-tervezet készítése.

• Gondoskodik a beszámolási kötelezettség betartásáról.
• Közreműködik a kerületi szintű költségvetési előirányzatok felhaszná-

lásáról szóló beszámoló előterjesztésének és rendelettervezetnek az 
előkészítésében.

• Előirányzat és a rendeletmódosítások nyilvántartásának vezetése.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaság-

tudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrá-
rmérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szak-
képesítés.

• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 

év).
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap 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: „költségvetési referens” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ÉLELMEZÉSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• 25 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (óvodák, szociális 

szolgáltató) és 20 iskola gyermek- és felnőtt étkeztetéséhez kapcsoló-
dó tevékenységek munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok: 
• Napi létszámadatok kezelése a nyilvántartó szoftverben (kigyűj-

tés, összesítés, továbbítás az étkeztető cég számára).
• Megrendelések elküldése az étkeztető cég felé, a teljesítésiga-

zolások kezelése (adatok kigyűjtése, összesítése, egyeztetése és 
elküldése) és a kapcsolódó számlákkal összefüggő ügyintézés.

• Webes befizetések nyomon követése, ellenőrzése.

• Különböző kimutatások készítése és leadása a társosztályok felé.
• Napi kapcsolattartás az intézmények ügyintézőivel és az étkezte-

tő cég munkatársával.
• Szülőktől érkező kérdések, kérések és panaszok kezelése.
• Egyéb adatrögzítési, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok.

Pályázati feltételek: 
• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; 

vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzse-
rasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

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

folytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• MultiSchool étkeztetési megrendelő program ismerete.
• Legalább 1 év hasonló szakterületen szerzett tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás, monotónia tűrés
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó, stresszkezelő képesség
• fejlett kommunikációs készség.

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok máso-

lata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon 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: ,,élelmezési ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KONTROLLER 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális 

és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési 
munkafolyamataiban való aktív részvétel.

Feladatok:
• Tervezés.
• Eredeti és módosított előirányzatok rögzítése.
• Előirányzat-átcsoportosítások elvégzése.
• Előirányzat-felhasználás követése, ellenőrzése.

• Pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.
• Adatszolgáltatás, jelentéskészítés.
• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési 

szervek munkatársaival.
Pályázati feltételek:
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai 

tapasztalat.
• Microsoft Excel táblázatkezelő haladó szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete..

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság
• nagyfokú elemzőkészség

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon 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: ,,kontroller pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) pénzügyi-pénzforgalmi munkafolyamataiban való aktív részvétel.
Feladatok:
• Beérkező számlák számszaki és formai ellenőrzése, utalványozási 

előtti érvényesítése.
• Beérkező számlák kontírozása és rögzítése az integrált pénzügyi 

nyilvántartási rendszerben. 

• Banki utalási csomagok előkészítése, az átutalások elindítása és 
ellenőrzése.

• A fentiek kapcsán felmerülő kérdések egyeztetése a költségvetési 
szervek munkatársaival.

Pályázati feltételek: 
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, 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, műszaki, logisztikai, menedzse-
rasszisztens szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőfokú végzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Legalább 4 év szakterületi tapasztalat.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat.

• Microsoft Excel táblázatkezelő felhasználói szintű ismerete.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.
• OTP Electra Terminál ismerete.

Elvárt személyes kompetenciák:
• pontosság, precizitás
• megbízhatóság

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másola-

ta.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy iga-

zolás az igénylésről.

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásban résztvevők megismerhetik.

• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 
vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 10.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap 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: ,,pénzügyi ügyintéző pályázat”;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as telefonszámon.

Az állások 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 állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.

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 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája 
megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, 
illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint 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, il-
letve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, ér-
tékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.
zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).
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A Bartl János utca – Miskolci út – Egressy 

út – Rákos-patak által határolt területen 

építkezést tervező GreenVillage Ingat-

lanfejlesztő Kft. és az F. Lloyd Ingatlan 

Kft. azt kérte az önkormányzattól, hogy 

járuljon hozzá a körzetre vonatkozó 

szabályzási terv módosításához, mert 

az engedélyezettől nagyobb alapterüle-

tű lakásokat szeretne építeni. 

Közös megegyezés

A városvezetés nyitott volt a kérelem-

re, azonban ennek kapcsán a korábban 

megkötött településrendezési szerződés 

módosítását indítványozta.

– A városvezetés támogatta a megállapo-

dás újratárgyalását, hogy a korábbiaknál 

jobb feltételeket érjen el a kerület szá-

mára – magyarázta Barta Ferenc, Zugló 

főépítésze. Hozzátette: ez azért volt fon-

tos, mert a Miskolci úttól a patakig nyú-

ló terület tulajdonosa a befektető, míg  

a patak a Fővárosi Önkormányzaté. Mi-

után ott Zuglónak nincs tulajdona, nem 

lett volna beleszólása a lakosság által 

igényelt patakpartrendezésbe.

– A településrendezési szerződés kö-

zös módosításával viszont megválto-

zott a helyzet – mondta a főépítész. 

Megjegyezte: az új megállapodás 

eredményeként a patakparton az Eg-

ressy út és a Bartl János utca között 

egy ötezer négyzetmétert meghaladó 

sáv jött létre, amelynek a rehabilitáci-

óját a befektető saját pénzén elvégzi, 

majd díjmentesen átadja az önkor-

mányzatnak, hogy a terület közpark-

ként működhessen.

Megváltozott élethelyzet 

– Fontos tudnivaló, hogy a szerződés-

módosítással sem a lakások száma, 

sem a beépítési százalék, sem pedig az 

épületek magassági értékei nem vál-

toznak – hangsúlyozta Barta Ferenc. – 

Az új megállapodással a lakások alap-

területe és a teremgarázsok mérete 

módosul – tette hozzá a főépítész.

Barta Ferenc kifejtette: a területre vo-

natkozó övezeti paramétereket még 

2003-ban állapították meg. Akkor erre 

a helyre egészségügyi központot tervez-

tek, a lakások és intézmények arány-

száma ennek megfelelően lett megál-

lapítva. Időközben Zugló a területet 

értékesítette, amelyen az új tulajdonos 

ingatlanfejlesztésbe kezdett. 

– A jelenlegi helyzetben a korábbi mu-

tatók már nem életszerűek, ezért szük-

ségessé vált a módosítás – húzta alá  

a főépítész, kiemelve: az önkormány-

zatnak nem áll módjában a terület 

megszerzése és a lakosság elképzelése 

szerinti közparkká alakítása. 

Kölcsönös érdekek 

A revitalizációs sáv megvalósítására 

az önkormányzat garanciákat is ma-

gában foglaló településrendezési szer-

ződést kötött a fejlesztővel. 

– A szerződés megalapozására kert- és táj-

építészek bevonásával egy koncepcionális 

terv készült – közölte Barta Ferenc, megje-

gyezve: a szakemberek egy négy és tíz mé-

ter közötti, változó szélességű, erősen cak-

kozott sávon olyan környezetet alakítottak 

ki, amely megfelelhet az önkormányzat 

igényeinek és a lakosság elvárásainak is. 

– Kezdetben a beruházóval két-kétezer- 

ötszáz négyzetméteres rehabilitációs 

sávban gondolkoztunk, amely végül 

valamivel több mint ötezer négyzet-

méteres lett – magyarázta a főépítész. 

– Figyelembe véve a lehetőségeket, ösz-

szességében mindenki jól járt! Az ön-

kormányzat sokkal nagyobb területet 

kapott, ahol a patak zuglói szakaszán el-

sőként megvalósulhat a régóta tervezett 

revitalizáció. A beruházó számára pedig 

a lakások értékesítése vált könnyebbé, 

mert a rendezett patakpart sokkal von-

zóbbá teszi az eladásra kínált ingatlano-

kat – fűzte hozzá Barta Ferenc.  

A főváros nem gördít akadályt

A főváros már korábban elkészítette  

a Rákos-patak egészére vonatkozó re-

kultivációs tervét. Ez magában foglalja 

a patakmeder valamennyi módosulá-

sát, köztük a burkolat- és a szélességi 

változásokat, valamint a lépcsősítést is.  

A kivitelezés több ütemben realizálódhat.

– Jelenleg Zuglóban az Egressy út – Bartl 

János utca, valamint az Egressy út – Mo-

gyoródi út közötti partszakasz tervezése 

folyik – tájékoztatott a főépítész, nyoma-

tékosítva: a megvalósítási terv összhang-

ban van a főváros szándékával. 

– A tervezők többször is egyeztettek  

a Fővárosi Önkormányzattal és a Fővá-

rosi Csatornázási Művekkel. A főváros, 

mint a patak tulajdonosa, nem gördít 

akadályt a kivitelezés elé, de nem szá-

míthatunk az anyagi támogatására – 

fejtette ki Barta Ferenc. 

Mit kap Zugló?

Az új szerződés szerint a beruházó 320 

millió forintot fordít a Rákos-patak önkor-

mányzattal egyeztetett revitalizációjára, 

és a patak menti 5080 m2-es sáv tulajdon-

jogát térítésmentesen átadja a kerületnek. 

Ez várhatóan 2019 végéig valósul meg. 

A beruházó a patak rehabilitációján fe-

lül még azt is vállalta, hogy két csoport 

befogadására alkalmas bölcsődét épít 

a Bartl János utcánál. 

A koncepció szerint a rehabilitációt kö-

vetően az említett partszakaszon futó 

sétány halad végig. A Sárkányos játszó-

térrel szemben híd köti majd össze a két 

partot. A lakások felőli hídfő mindkét 

oldalán kiülési lehetőséget is biztosító 

lépcsős partszakasz épül. Ezen túlmenő-

en lesz fitneszpálya, mobil napozóágyas 

terület, játszóhely, kitekintő támfal kor-

láttal, a meder oldalában vízlépcső, vala-

mint egy 470 m2-es tó vízjátékkal.  Emel-

lett fák, cserjék és pergolák díszítik majd 

a területet.        Papp Dezső

Kezdődhet a Rákos-patak revitalizációja
Hamarosan a sportolást, a pihenést és a szabadidő eltöltését szolgáló közterületté válhat a Rákos-patak Egressy út – Bartl János utca közötti 

szakaszának egy változó szélességű sávja. Közös megegyezéssel módosították ugyanis az önkormányzat, valamint a GreenVillage Ingatlanfej-

lesztő Kft. és az F. Lloyd Ingatlan Kft. között létrejött, a Bartl János utca – Miskolci út – Egressy út – Rákos-patak által határolt területre tervezett 

beruházás településrendezési szerződését. 

Piukovics Istvántól, az F. Lloyd Ingatlan Kft. projektmenedzserétől megtudtuk: a befektetési területen hét különböző alapterületű, négy- és ötemeletes épületet emelnek, 
amelyekben 450 lakás létesül. A házak magassága 13–16 méter között változik. A lakások 52–118 m2 közöttiek lesznek. Az otthonok erkéllyel, vagy terasszal épülnek.  
A projektmenedzser azt is elmondta, hogy a házak földszintjének 10 százalékán üzlethelyiségeket alakítanak ki. Ezeket főként a közúttal és patakkal határos részekre pozíci-
onálják. Piukovics István arról is beszélt, hogy a fejlesztés három ütemben valósul meg és a tervek szerint három évig tart. A patak rekultivációja az első ütemben végzik el. 

Aktuális
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A lehangoltság, a kedvetlenség, a fára-

dékonyság ellen az egyik jól bevált mód-

szer a D-vitamin szedése. A bőr által elő-

állított, jól raktározódó, zsírban oldódó 

vitaminból naponta 2000 nemzetközi 

egység szedése ajánlott. – Igazából nem 

szájon át kellene pótolni a D-vitamint, 

de napfénymentes időszakban nem 

tudjuk máshogy. A készítmény szedése 

a gyerekeknek, felnőtteknek, egészsé-

geseknek, betegeknek egyaránt fontos.  

Az immunrendszerre is kedvező hatással 

van, valamint fertőző és egyes autoim-

mun- betegségek ellen is védelmet nyújt 

– mondta dr. Hintalan Kornél háziorvos. 

A tavaszi fáradtság azonban nem csak 

a vitaminkészlet csökkenésével ma-

gyarázható. A hosszú ideig tartó hideg,  

a korai sötétedés miatt a legtöbb ember 

lehangoltabb, komorabb lesz, és a télen 

fogyasztott nehéz ételek sem tesznek 

jót a közérzetnek. – Ilyenkor hasznos 

lehet egy pár napos diéta, de a legjobb 

az arany középút, vagyis a vegyes, vál-

tozatos, mértékletes étkezés. Az egyre 

későbbi sötétedés miatt úgy érezhet-

jük, több minden belefér a napjainkba, 

így könnyebben rávesszük magunkat  

a sportolásra is – fogalmazott a háziorvos. 

Az enyhülő idő miatt a szabadtéri mozgás 

is könnyebbé válik, hiszen nem kell annyi-

ra felöltözni, és a bőrnek sem árt a száraz, 

hideg időjárás.                  Potos Rita

A D-vitamin pótlása, a változatos és mértékletes étkezés, a mozgás jó eséllyel eltűnteti a hosszú, hideg és fényszegény tél miatt kialakult tavaszi fáradtságot. 

A D-vitamin segít elűzni a tavaszi fáradtságot 
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Jelenleg 176 kamera figyeli Zugló legf-

rekventáltabb területeit, mely eszközök 

képei a Laky Adolf utcai térfigyelő köz-

pontba futnak. Ahol a ZKNP munkatár-

sai 24 órában figyelik azokat, s ha szük-

séges, akkor vagy a rendészeket, vagy  

a rendőröket értesítik. A figyelmük 

azonban eddig az asztalukon levő mo-

nitorokra irányult. Mostantól kezdve 

viszont egy egész monitorfal a rendelke-

zésükre áll, így a jövőben sokkal aprólé-

kosabb képet kaphatnak arról, hogy mi 

történik a zuglói közterületeken. 

– Nagyon büszkék lehetünk a közbiz-

tonsági hálónkra, amelynek abban 

is komoly szerepe van, hogy a kerü-

letben jelentős mértékben csökkent 

a bűncselekmények száma – mond-

ta Karácsony Gergely polgármester 

a február 20-i monitorfal-átadáson. 

A zuglói önkormányzat évről évre je-

lentős összeggel támogatja ezt a bi-

zonyos közbiztonsági hálót, a közel-

jövőben pedig újabb fejlesztésekre 

készül. Pár héten belül ugyanis újabb 

41 kamerát adnak át (a Füredi utcai 

lakótelep rekonstrukciójának máso-

dik ütemének keretében például 19-et 

helyeznek majd el a panelházak kör-

nyékén), illetve még ebben az évben  

a Padlizsán utcai rendészeti központ-

ban is egy, a Laky Adolf utcaihoz ha-

sonló monitorfalat terveznek.    

Riersch Tamás

Közbiztonság

Jobban látható közterületek
 A zuglói nyomozók elfogtak 

egy férfit, aki ellen lopás miatt indí-

tottak eljárást, és akit emellett még 

több bűncselekménnyel is gyanú-

sítanak. A férfi először egy zuglói 

lakatlan épületről feszítette le a bá-

doglemezeket és a csatornát. Majd 

egy XIII. kerületi családi ház kerí-

téslécét is eltörte, és az ingatlanra 

bejutva onnan három gépkocsi-ak-

kumulátort tulajdonított el. A férfi 

Újpesten is „bemutatkozott”, on-

nan egy törött gépkocsit vett „köl-

csön”, amely járművet saját célra 

használta, majd visszavitte azt  

a parkolóhelyére, ám úgy hagyta 

ott az autót, hogy többek között az 

akkumulátorát meg a tetőcsomag-

tartóját is magával vitte.

 Február közepén a hajnali órák-

ban egy motorost akartak igazol-

tatni a rendőrök a Bosnyák térnél, 

de a motoros a rendőri jelzésnek 

nem engedelmeskedve továbbhaj-

tott. A járőrök utánamentek, majd 

megállították a motorost, akit aztán 

igazoltattak és megszondáztattak. 

Ez utóbbi vizsgálat alkohol fo-

gyasztását mutatta ki, ezért a férfit 

előállították a zuglói kapitányságra. 

Bűnügy

Új monitorfalat adott át Karácsony Gergely polgármester és Hajdú Flórián alpolgármester a Zuglói Közbizton-

sági Non-profit Kft. (ZKNP) Laky Adolf utcai épületében. A hat darab, egyenként 49 colos monitor segítségé-

vel a ZKNP munkatársai a jövőben hatékonyabban tarthatják majd szemmel a zuglói közterületeket. 
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Könyvmolyok új-és használt magyar nyelvű könyveket 
vesznek. Tel: 06-20-47-74-118.

Olasz nyelvoktatás, korrepetálás tapasztalt szaktanártól- 
Egyéni szintre szabott órák igényeseknek. Tel: +3620330-
2226. E-mail: colinaster@gmail.com

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szakszerű 
kezelése. TALPMASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is me-
gyek! Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos rendel hétfő-szerda 
délután, kedd-csütörtök délelőtt. Címe: 1148 EGRESSY 
ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 06-1-252-8234

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, aller-
giamentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, 
Rákospatak utca. Tel: 06-20-531-4161.

Sorsfeladatok, jövőbeni lehetőségek Püthagoraszi és kab-
balisztikus módszerekkel. Személyiség-és kapcsolati elemzés. 
Numerológus, elemző közgazdász. Tel: 06-70-521-70-73. 

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb na-
gyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-294-22-27 

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi munkakörök-
re munkavállalókat keres:
• 1 fő kertész • 1 fő villanyszerelő • 1 fő víz, gáz, fűtéssze-
relő • festő • kőműves • friss diplomás vagy diploma előtt 
álló építészmérnök
Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) a  godo.
hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.

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

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! HUN-
GÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, an-
tik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, 
Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 100 
forinttól 600 forintig/grammig, háború előtti katonai kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, 
borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer 
forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forin-
tig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 
percre.  Tel: 06-20-358-8217.

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol színhá-
zak részére bútorokat, festményeket, órákat, ólomkristá-
lyokat, hangszereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, 
bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, könyveket, 
keleti tárgyakat, játékokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, 
hagyatékokat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. 
Tel: 06-30-419-27-13. 

19-20. SZÁZADI magyar és külföldi művészek FESTMÉ-
NYEIT keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befekte-
tők részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 
3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00 Email:  nemes.
gyula@nemesgaleria.hu

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát tekint-
se meg az interneten (35 éves gyakorlattal). Készpénzért 
vásárolok: tört és fazon aranyat, ezüstöt, brilles ékszere-
ket, kar-zsebórákat, borostyánt, Herendi porcelánt, fest-
ményt, antik bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el hozzánk, 
vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. Üzlet telefon: 
1-316-3651. 06-30-944-7935. Gyűjtők gyűjteményét vá-
sárolom.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK bú-
torokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, antik 
órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként legmaga-
sabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-280-0151, email: 
herendi77@gmail.com

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, átala-
kítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálása. Műter-
münkben AZONNAL elkészülnek az igazolványképek, portrék. 
Színes és fekete-fehér nyomtatás. Tarján fotó, 1145 Thököly út 
150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

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

Életjáradéki szerződést kötne idős személlyel lakásért ott-la-
kás nélkül ügyvédcsalád gyermeke részére. Készpénz vagy 
megállapodás szerint. 06-30-822-80-50.

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit más nem vállal, mi 
elvégezzük. Kőműves, burkoló, festő, asztalos, víz-, gáz-, 
villanyszerelő szakemberek állnak rendelkezésre. Konyhák, 
fürdőszobák felújítását vállaljuk. Képek, karnisok, bútorok 
szerelése, fürdőkád cseréje kabinra. Tel: 06-30-457-2666, 
06-20-514-7876 

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepítés, 
beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, bojlerjaví-
tás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624. 

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zárnyi-
tás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, készítése, 
egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

INGATLANFELÚJÍTÁS! Társasházak, családi házak, ingatla-
nok külső-és belső teljes körű felújítása. Hőszigetelés, vízszi-
getelési munkák. Garanciával, reális áron. www.telekrendezes.
hu. Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák, intézmények, lépcsőhá-
zak teljes körű takarítása. Reális áron. www.telekrendezes.hu. 
Tel:06-1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ, KAPUTELEFON azon-
nali kezdéssel, garanciával. Kiss István Tel: 06-20-9608-141

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, ja-
vítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok cseréje ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

Társasházkezelés! Szeretne egy jó közös képviselőt? Kérjen 
ajánlatot! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94, 06-1-200-49-72.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, tapétázást, lami-
nált parketta lerakást, parkettajavítást, csiszolást, csempézést, 
burkolást, kisebb munkákat is vállalok. Tel: 06-30-99-07-423.

Csapok, WC-k, bojlerek, szerelvényezés. Nyomó- és csator-
navezeték csere földmunkával, lakások részleges és teljes felújí-
tását vállaljuk korrekt árakkal Garanciával! Tel.: 06-20/249-0470

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

 Leányfalu központjában kétszintes SORHÁZAS nyaralónkat 
elcserélnénk Bosnyák tér környéki teraszos lakásra. Tel: 06-20-356-
59-62.

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvege-
zése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, 
kémény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan 
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-734-0411 

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szigete-
lését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 
06-70-550-0269

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Tel: 2212-392, 06-20-553-
8582. XIV. ker. Nagy Lajos király útja 43/B. (Fogarasi sarok) 

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZO-
LÁS, PARKETTALERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsiszo-
lás, vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciával. 
Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS munkát: ajtó- ablakillesz-
tést, zárszerelést, küszöbkészítést, szigetelést, mázolást, pántok, 
zsanérok cseréjét! Szigeti László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703 

KÁRPITOS BÚTOROK FELÚJÍTÁSA, bőrgarnitúra is. Asztalos-
munkával, széles szövetválasztékkal. Konyha- és beépített szek-
rények méretre készítése. Tel.: 06-1-416-7412;  06-30-940-63-42

Ezermester lakásszerviz! Falfúrás, bútorszerelés, vízszerelés, 
villanyszerelés, mindennemű szerelés, javítás! Lakáskarbantar-
tás! 06-30-960-4525, www.999mester.hu

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, parkettacsiszo-
lás, laminált lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával, referenci-
ával. Tel.: 06-30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, parkettázást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarí-
tással és bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSSZOLGÁ-
LAT! 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

KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELT KÉMÉNY építés, 
kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény 

ügyintézés.  
Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-680-6814.

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel. 
Igény szerint kartondobozok. 10%-os hétvégi 

kedvezmény. Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542 ÉLETJÁRADÉK! Anyagi segítségre szoruló nyug-
díjasokkal, mint zuglói  

magánszemély, ügyvéd által elkészített életjára-
déki szerződést kötnénk.  

Elérhetőségem: 06-20-777-25-67

Tiszta szellemmel kötnék ügyvéd által elkészített 
életjáradéki szerződést idős hölggyel, úrral vagy 

esetleg házaspárral, akik egyedüliek. 
Tel: 06-30-498-30-05. 

Tiszta szellemmel kötnék ügyvéd által elkészített 
életjáradéki szerződést idős hölggyel, úrral vagy 

esetleg házaspárral, akik egyedüliek. 
Tel: 06-70-882-77-17.

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

Oktatás
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KÖNYVELŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Bankszámlák könyvelése. • Egyéb gazdasági események könyvelése integrált pénzügyi rendszerben.
Pályázati feltételek:
• Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség 

és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).

• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon 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: ,,könyvelő pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berecz Valéria Csoportvezető nyújt a 1/872-9297-es telefonszámon..
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ (PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT)
munkakör betöltésére

Feladatkör: 
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Utalványozás előtti érvényesítés.

• Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységek ellátása.

Pályázati feltételek:  
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármér-
nöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, 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, műszaki, logisztikai, menedzse-
rasszisztens szakképesítés.

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

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).
• Forrás SQL pénzügyi integrált pénzügyi rendszer ismerete.

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

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

egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 

elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba 

vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének 
megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti 
egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található 
űrlap 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: „pénzügyi ügyintéző (Pénzügyi, Költségvetési Csoport)” pályázat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
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A phjongcshangi téli olimpián sporttör-

ténelmi tettet végrehajtva aranyérmes 

rövid pályás magyar férfi gyorskor-

csolyaváltó két tagja ugyanis az iskola 

közösségéből került ki. Az olimpián  

a váltóarany mellett egyéniben két ötö-

dik és egy nyolcadik helyezést elérő Liu 

Shaolin Sándor két éve érettségizett, 

míg szintén olimpiai bajnok öccse, Liu 

Shaoang még csak idén fejezi be a kö-

zépiskolai tanulmányait. A két – immár 

nagy – bajnok első útja az olimpiáról 

hazaérkezve érthető módon az Őrnagy 

utcai iskolába vezetett, ahol a tornater-

met zsúfolásig megtöltő gyereksereg 

előtt számoltak be ötkarikás élményeik-

ről. Ez egyébként azért is nagy szó, mert 

hiába nyertek olimpiai bajnoki címet, 

szó sincs pihenésről, március 16–18. 

között ugyanis már Montrealban,  

a világbajnokságon kell szerepelniük, 

ahol valószínűleg mindenki őket akarja 

majd legyőzni. 

Zúgott a „Szép volt, fiúk!”, 

amikor Sándor és Ádó, 

illetve edzőjük, Bán-

hidi Ákos a zuglói tor-

naterembe beléptek. 

Olyan nagy volt a hangzavar, hogy az ün-

nepeltek sokáig szóhoz sem tudtak jutni.

– Fantasztikus olimpia volt, főleg így, hogy 

a végén sikerült feltennünk az i-re a pon-

tot – mondta Liu Shaolin Sándor.  

– Nagyon jó érzés, hogy itthon 

ennyi embernek tudtunk 

örömet szerezni. 

– Minden olimpia 

más, és minden 

olimpia fantaszti-

kus, amit csak akkor 

érez az ember, ha 

ott van, ha átéli  

a pillanatait – tette hozzá Liu Shaoang, 

akinek Phjongcshang volt az első fel-

nőttolimpiája, de 2016-ban, Lilleham-

merben már nyert egy bronzérmet  

a Téli Ifjúsági Olimpián. – Már az is 

nagy dolog, ha valaki kint tud lenni egy 

olimpián, hát még az, ha onnan olimpi-

ai bajnokként térhet haza.

– Nagyon büszke va-

gyok, hogy olyan fia-

talemberekkel lehet-

tem ott az olimpián, 

mint Sanyiék (illetve 

a másik két fiú, Knoch 

Viktor és Burján Csaba), 

akik nemcsak spor-

tolóként, hanem 

sportemberként 

is kivívták  

a világ tiszteletét – mondta Bánhidi Ákos.

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang feb-

ruár 28-án egyaránt otthagyta a kézje-

gyét az Őrnagy utcában, mely „nyom” 

bekerült a többi csanádis nagy bajnok 

kézjegyei közé.

2014-ben, a szocsi téli olimpiát köve-

tően még csak Liu Shaolin Sándor volt 

a vendége a Csanádi sportfórumának. 

Akkor még Shaoang ugyanúgy a né-

zőtéren ült, mint a többi diák. Ma már 

mindketten olimpiai bajnokok, de a 

történetnek még koránt sincs vége, hisz  

a nézőtéren ott ült a harmadik Liu, 

Léna is, aki szintén korcsolyázik. Így 

van esély arra, hogy négy év múlva,  

a pekingi olimpiát követően már három 

Liu testvér lesz a zuglói iskola vendége.

Riersch Tamás

Olimpiai élménybeszámoló az iskolatársaknak
Nincs még egy iskola, amelyik annyi olimpiai bajnokot, olimpikont adott volna a magyar sportnak, mint a zuglói Csanádi gimnázium és általános 

iskola, amely intézmény ma már azzal a különlegességgel is büszkélkedhet, hogy nemcsak a leendő nagy bajnokok képzésében vesz részt, hanem 

jelenlegi diákjai közül is képes „nemzeti hőst” kinevelni.
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Tankolás után csodálja meg egyedül-
állóan széles választékunkat, hasz- 
nálja ki alacsony árainkat és vigye 
haza a tavasz szépséges virágait!
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