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Születésének 85. és halálának 35. évfor-

dulója alkalmából avatták fel Huszárik 

Zoltán emléktábláját a filmrendező egy-

kori lakóházánál, a Columbus utca 38. 

alatt. Az emléktábla kihelyezését a Hu-

szárik Zoltán Alapítvány kezdeményez-

te, a megvalósításról pedig még tavaly 

döntött Zugló képviselő-testülete.

                            11. oldal

Huszárik-emléktábla
Óvodásoknak és alsó tagozatos diákok-

nak tartottak közbiztonsági napot az 

Aprófalva Óvodában. A szervezők azt 

mondják, fontos megismertetni a gye-

rekekkel a rájuk leselkedő veszélyeket 

és a rendőrség munkáját is. Ez kell ah-

hoz, hogy a gyerekekben tudatosuljon: 

a rendőrök segítenek, ha baj van.           

13. oldal

Biztonságra oktatnak

Zugló polgármesterének kezdemé-

nyezésére a Fővárosi Közgyűlés meg-

változtatja a parkolási rendeletét, 

aminek eredményeként egyszerűbb 

lesz a parkolás a kerületi lakosoknak, 

illetve a kerületben kedvezménnyel 

rendelkező gépkocsitulajdonosoknak.  

A jövőben a Hungária körúton élő 

autósok is igénybe vehetik Zugló 

parkolási kedvezményeit. A főváro-

si tulajdonú külső körúton Budapest 

eddig nem engedte a kerületi parko-

lási kedvezmények érvényesítését. 

Karácsony Gergely javaslatára azon-

ban – aki a zuglói képviselő-testület 

felhatalmazásával fordult a fővá-

roshoz – a közgyűlés feloldotta ezt  

a tilalmat. A testület elfogadta Zugló 

polgármesterének másik javaslatát 

is, így a kerületben a jövőben nem 

kell kirakni a parkolójegyet az autó 

szélvédője mögé. A fővárosban eddig 

nem működtek a zuglóiakhoz hason-

ló, klaviatúrás parkolóórák, amelyek 

szükségtelenné teszik a parkolócédu-

lák kihelyezését. Megszűnik a hétvé-

gi fizetőparkolás is a Városligetben.  

A Fővárosi Közgyűlés döntései lap-

zártakor még nem hatályosak. A ha-

tározatok hatályba lépéséről Zugló  

a főváros tájékoztatását várja.              

5. oldal

Változnak a fővárosi parkolási szabályok

A képviselő-testület éles vita után eluta-

sította a Csertő parki közösségi tér kiala-

kítására, valamint a közbeszerzési eljárás 

megindítására vonatkozó előterjesztést. 

A testület október 19-i rendes ülésén dön-

tés született arról, hogy 2018-ben nem 

lesznek új helyi adók, és változatlan ma-

rad a telek-adó és az idegenforgalmi adó 

mértéke.  A testület határozott a Zuglói 

Sport- és Rendezvényszervező Kft. rész-

vényeinek eladásából származó bevétel 

felhasználásáról, valamint köztéri szob-

rok állításáról is.                     5. oldal

Nem kezdik el a 
Csertő park felújítását



2  2017. november 2.    Zuglói LapokAktuális   Aktuális   

Közösen felújított 
tornaterem

Újabb helyszínnel bővülnek a BVSC-Zugló ké-

zilabdabázisai: a nyáron a zuglói önkormány-

zat támogatásával felújították a Szent István 

Gimnázium tornacsarnokát, az öltözőket és  

a kapcsolódó helyiségeket.

– Az önkormányzat továbbra is felelőssé-

get érez az iskolákért – mondta Karácsony 

Gergely polgármester az október 26-i átadón. 

– Iskoláinkban többségében zuglói gyerekek 

tanulnak, akiknek minden feltételt meg sze-

retnénk teremteni az eredményes tanulás-

hoz és sportoláshoz. Azért támogattuk közel  

50 millió forintos önrésszel ezt a beruházást, 

mert egy újabb nívós sportolási helyet tudtunk 

teremteni a gyerekeinknek. 

A 128,2 millió forintos beruházás során  

az összes nyílászárót kicserélték, új padló-

zatot tettek le, szigetelték az épületet, felújí-

tották az elektromos és fűtési rendszereket. 

Tavasszal megújul még a kültéri sportpálya is, 

ahol egy 22×42 méteres, öntött gumiborítású, 

kivilágított kézilabdapályát alakítanak ki.

Riersch Tamás

Az ünneplők a hagyományoknak meg-

felelően elsőként a Bosnyák téri Páduai 

Szent Antal-templom falán elhelyezett 

emléktáblát koszorúzták meg.  Az ön-

kormányzat nevében Karácsony Ger-

gely polgármester, Szabó Rebeka és 

Horváth Zsolt alpolgármesterek, míg az 

56-os Szövetség részéről Ivanovics Béla 

és Ivanovics Béláné helyezte el a meg-

emlékezés virágait.

A résztvevők ezt követően a Forrada-

lom terére vonultak, ahol Jordán Ta-

más Jászai- és Kossuth-díjas érdemes 

művész, Zugló díszpolgára József Attila 

Elégia című versét adta elő.

– Az ötvenhatos forradalomban min-

denki megtalálhatja a maga hőseit, de 

fontos, hogy senki ne akarja kitagad-

ni mások hőseit a közös panteonból – 

emelte ki beszédében Karácsony Ger-

gely polgármester, hozzátéve: a jövőt 

úgy kell építeni, a múltról pedig olyan 

módon kell megemlékezni, hogy abban 

mindenki megtalálhassa a számára fon-

tos, másokkal összekötő értékeket, ame-

lyekről a forradalom is szólt.

– Ötvenhatban három tendencia ke-

veredett, voltak, akik nyugati típusú 

polgári Magyarországot, voltak, akik 

egy reformszocialista országot akar-

tak, és megjelentek azok is, akik a Hor-

thy-rendszert akarták visszaállítani, de 

a lényeg az volt, hogy a nemzet nagy 

része egységesen azt mondta: elég volt 

– hangsúlyozta Sándor Iván József Atti-

la-, Márai Sándor- és Kossuth-díjas író, 

Zugló díszpolgára, hozzátéve: ez a nagy 

tanulsága ötvenhat októberének.

– 1956-ban a magyar nép a hazugság 

helyett az igazságot, az alávetettség 

helyett az önrendelkezést, a félelem 

helyett a tetteket választotta. Ma ismét 

döntés előtt állunk, és ezért újra bátor-

ságot kell merítenünk a forradalom em-

lékéből – hangoztatta Tóth Csaba, Zugló 

MSZP-s országgyűlési képviselője. 

A 1956-os forradalom és szabadság-

harc zuglói hőseinek és áldozatainak 

emlékművénél a polgármester és az 

országgyűlési képviselő után Szabó 

Rebeka, Hajdu Flórián és Horváth 

Zsolt alpolgármesterek koszorúztak. 

Ezt követően a pártok, a civil szerve-

zetek, az intézmények képviselői és 

magánszemélyek helyezték el a meg-

emlékezés virágait.             Papp Dezső

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója Zuglóban

Mindenki nyert az I. Amatőr Szenior Táncversenyen 

Kacsatánc, keringő, rock and roll, cha-cha-cha, slow-fox, foxtrott és tangó – 
ezekkel készültek az I. Amatőr Szenior Táncveseny indulói, akiket háromtagú zsű-
ri értékelt. Az október 26-án megrendezett programon csoportos tánc, valamint 
Tóth Éva és Leblanc Győző is szórakoztatta az érdeklődőket. 

A versenyre nyolc pár jelentkezett, akiket háromtagú zsűri (Keleti Andrea táncmű-
vész, Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok, Szegedi Judit szenioröröm-
tánc-oktató) bírált. A versenyzők produkciói előtt és után pedig csoportos bemu-
tatót is láthattak a nézők, akik nemcsak szórakoztak, hanem feladatot is kaptak, 
ugyanis meg kellett szavazniuk a közönségdíjat. A zsűri sokáig tanakodott, majd 
arra a döntésre jutottak, hogy nem osztanak helyezéseket: mint ahogyan Kele-
ti Andrea fogalmazott, nagyon-nagyon jók és még jobbak voltak a versenyzők.  
Minden páros oklevéllel és ajándékkosárral térhetett haza, többen aranyplakettet 
is kaptak.           (potos)

Az integráció egyik alapköve lehet 

Gy. Dobos Mariann Közösséget épí-

tünk című könyve. A vicces, szóra-

koztató, de tanulságos története-

ket is tartalmazó kötetet a Magyar 

Vakok és Gyengénlátók Közép-ma-

gyarországi Regionális Egyesülete 

(VGYKE) jelentette meg.

A könyv célja, hogy könnyed, laza stí-

lusban, tabuk nélkül adjon információt  

a látássérültek életéről. A VGYKE nemcsak 

azokat akarja megszólítani, akik érintet-

tek a témában, hanem a lehető legtöbb 

emberhez szeretne eljutni. Az egyesület 

ezért újszerű eszközökhöz nyúlt. 

– Ez egy bulvárkönyv sok képpel, vicces 

történettel. Gátlások nélkül dolgozza fel 

szervezetünk életét, a vak, látássérült 

emberek világát, ami nem más, mint 

a látó embereké. Mi nem egy külön vi-

lágban élünk, leírtuk, hogy mi is érhe-

tünk el kiemelkedő sikereket egy-egy 

területen, a mi határaink is végtelenek 

lehetnek – részletezte az október 26-i 

ünnepélyes bemutatón Fodor Ágnes,  

a VGYKE elnöke. 

A Zuglói Civil Házban megtartott progra-

mon Szabó Rebeka alpolgármester beszé-

dében azt mondta, büszke rá, hogy Zugló 

igazi befogadó kerület, s arra is, hogy az 

önkormányzat támogatta a könyv megje-

lenését, amely megmutatja, hogy igazán 

csak közösségben lehetnek boldogok 

az emberek, az pedig teljesen mindegy, 

hogy milyen képességeik vannak. 

A Közösséget építünk 1000 példány-

ban jelent meg, a kötet a kerület egyes 

intézményeiben ingyenesen elérhető,  

a tervek szerint jövőre hangoskönyv 

formában is kiadják.         Potos Rita

Tabuk nélkül a vakságról
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A Tízezer új fát Budapestre! program 

még 2016-ban indult el Tarlós István fő-

polgármester kezdeményezésére. Ennek 

keretében tavaly 1800, idén pedig már 

2600 facsemetét ültettek el Budapesten  

a Főkert Zrt. munkatársai. 

– A fővárosban jelenleg 995 105 fa van  

a Főkert gondozásában, így a program-

nak köszönhetően 2019-re ez a szám több 

mint 1 millió lesz – tudtuk meg Persányi 

Miklós miniszteri biztostól. – Ebben nin-

csenek benne a magánterületeken, az 

intézmények udvarain álló növények és 

a főváros területén található erdők sem. 

Azokkal együtt csaknem 9-10 millió fa él 

Budapesten.  

Persányi Miklós hozzátette: minden ke-

rület polgármesterét megkeresték, hogy 

felmérjék, az adott városrészben hány fát 

gondoznak. Kiderült, ebből a szempont-

ból Zugló az egyik leggazdagabb kerület. 

– Ennek ellenére talán mi voltunk az 

elsők, akik lecsaptak a program által 

nyújtott lehetőségre, azért, hogy még 

több fát hozzunk a városrészbe – mond-

ta Karácsony Gergely polgármester. 

– Az üres fahelyeket már feltöltöttük, 

most a fasorok megújítása következik. 

A Főkert Zrt. munkatársai között külön 

faápoló és -gondozó szakemberek dol-

goznak. Céljuk, hogy minél tovább meg-

tartsanak egy-egy fát, de bizonyos idő 

után minden növény az élete végéhez ér. 

Ilyenkor egészségesebb, fiatalabb, job-

ban a környezethez illó egyedekre kell 

azokat cserélni. 

– Az ember a fát nem magának ülteti, ha-

nem a gyermekeinek és az unokáinak – tet-

te hozzá Szabó József, az idén 150 éves cég, 

a Főkert Zrt. vezérigazgatója –, ezért remé-

lem, évek múlva büszkék lesznek ránk. 

Az Egressy út Miskolci és Róna utca kö-

zötti szakaszán 109 fát érint a csere.  

A legtöbb, jelenleg itt álló fa csaknem 

hetvenéves, törzsük és gyökerük is beteg, 

korhadt. Sok közülük életveszélyes és in-

vazív – azaz egészségre káros, és az ősho-

nos fajtákat kiszorító – egyed. Helyettük 

összesen 170 darab új fát – magas kőrist, 

csörgőfát, platánt, oszlopos kínai nyárfát, 

pagodafát, illetve ezüst hársot – ültetnek 

el a Főkert Zrt. és a  Zuglói Városgazdál-

kodási Közszolgáltató Zrt. munkatársai 

közösen. Az új, földlabdás fák 16-18 centi 

törzsátmérőjű, 5–15 év közötti, előnevelt 

darabok, amelyeket daru emel majd  

a helyükre.

– Egységesítjük a fasort, és olyan fajokat 

hozunk az Egressy útra, amelyek bírják 

ezt a klímát, a városi levegőt, az autókat 

és az esetleges sózást is – magyarázta 

Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze, aki 

hozzátette, független szakértői bizottság 

vizsgálta meg az útszakaszon álló össze-

sen 360 darab fát. – Minden egyes beteg, 

cserére szoruló egyednél tábla jelzi az 

adatokat, illetve azt, hogy pontosan mi  

a baja az adott fának.   

Zugló Önkormányzata fontosnak tartja, 

hogy kellőképpen tájékoztassa a lakos-

ságot a hamarosan induló facsereprog-

ramról, ezért öt napon keresztül három 

különböző időpontban információs sé-

tákat szervezett. Ezenkívül – a néhány 

napon belül induló és december elejé-

ig tartó munkálatokkal kapcsolatban 

– minden adat megtalálható a viragzo.

zuglo.hu oldalon is. 

A cserére szoruló fákat általában a Fő-

kert Zrt. saját telephelyére szállítják, ahol 

aprítás után komposzt készül belőlük, de 

Karácsony Gergely polgármester kezde-

ményezi a fővárosnál, hogy az Egressy 

úti darabokat szociális alapon szétosztha-

tó tűzifának megkaphassa a kerület.

Forrai-Kiss Krisztina

Egységes lesz az Egressy úti fasor
Fókusz

Néhány napon belül megkezdődik az Egressy úti fák cseréje. A Tízezer új fát Budapestre! elnevezésű prog-

ram keretében a Miskolci és a Róna utca közötti szakaszon összesen 170 darab új facsemetét, köztük ma-

gas kőrist, csörgőfát, platánt, pagodafát, ezüst hársfát és oszlopos kínai nyárfát ültetnek el a szakemberek. 

Október utolsó hétvégéjének vihara után bizonyossá vált, hogy időszerű volt az 
Egressy úti facsereprogram elindítása. Az Egressy út–Róna utca kereszteződésé-
ben éppen egy olyan fa nem bírta az időjárás viszontagságait, amelyet szakértői 
vélemények alapján a napokban vágtak volna ki. A katasztrófavédelemhez több 
száz bejelentés érkezett a kidőlt fák és megrongálódott tetők miatt. A Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet és a zuglói polgárőrség tagjai folyamatosan járták a kerületet, 
a károk azonnali enyhítésében a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett.  
A kerületben számos gépjárművet megrongáltak a lehulló ágak, amelyek elektromos 
vezetékeket is elszakítottak. A vihar több kéményt is megrongált vagy ledöntött.

Tisztelt Zuglói Lakosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

2017. november 16-án, csütörtökön
17.00 és 19.00 óra között

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében
(1145 Budapest, Pétervárad u. 7-11.)

                                                 Karácsony Gergely
                                                                                                                 polgármester

Kérdéseiket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Bácskai utca 53. szám alatti 
ügyfélszolgálaton megtalálható nyomtatvány kitöltésével, postai úton (Polgármesteri Hi-
vatal, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), vagy a www.zuglo.hu honlapon található felület-
en keresztül tehetik fel.
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (08.00–12.00) 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 • okmanyiroda@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 8.00–18.00 PÉNTEK 8.00–15.00

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 Kor-
mányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügye-
inek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, 
hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti szü-
neteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére játszó-
sarkot 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 • PM

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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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Helyi adók

A képviselő-testület elfogadta a helyi 

adókról és a gépjárműadóról szóló tájé-

koztatót, majd úgy határozott, hogy 2018-

ban nem bővíti a helyi adók körét, a te-

lekadó, valamint az idegenforgalmi adó 

mértéke pedig változatlan marad.

Az ismertető szerint 2017-ben épít-

ményadóból 2,3 milliárd, idegenforgalmi 

adóból 130 millió, telekadóból 140 millió, 

iparűzési adóból 7,8 milliárd, gépjár-

műadóból pedig 320 millió forint bevéte-

le várható az önkormányzatnak. 

Ezen túlmenően a testület határozott  

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Non-profit Kft. tőkéjének leszállításáról, 

és arról is döntött, hogy az önkormányzat 

a társaság OTP-részvényeinek eladásából 

származó 385 millió forintot kizárólag ér-

tékteremtő sportcélú, szociális, valamint 

intézményi beruházás megvalósítására 

fordíthatja. Ez Hajdu Flórián alpolgár-

mester (MSZP) módosító indítványára 

került be a határozatba.

A vita során Várnai László képviselő 

(CivilZugló) felelőtlenségnek nevezte  

a részvények májusi eladását, mert azok 

árfolyama az elmúlt időszakban emelke-

dett, így becslése szerint öt hónap alatt az 

önkormányzatot mintegy 50 millió forint 

veszteség érte. 

Barta János képviselő (LMP) viszont úgy 

fogalmazott, hogy a részvények értékesí-

tésével az önkormányzat az utolsó csalá-

di ezüstöt is eladta, amit inkább általános 

tartaléknak kellett volna megtartani. 

Karácsony Gergely polgármester a képvi-

selők szavaira reagálva kihangsúlyozta: 

a részvények értékesítése a képviselő-tes-

tület felhatalmazásával történt, a koráb-

ban megállapítottnál magasabb, 9000 

forintos áron. A polgármester hozzátette: 

a részvények eladását helyesnek tartja,  

a befolyt összeget pedig értéktartó beru-

házásokra kell fordítani.  

Szoborállítás

A képviselők több köztéri szobor eme-

léséről is döntöttek. A határozat szerint 

a Pillangó című alkotás a Pillangó park-

ban, Slachta Margit szobra a Stefánia út 

91. szám előtt, Kesjár Csaba emlékműve  

a Varsó utcai teresedésben kerül felállí-

tásra. A testület elfogadta az MSZP-frak-

ció módosító indítványát, amely arra vo-

natkozott, hogy a Jerney utca 64–68. szám 

alatti közparkban Répásy Mihály-, míg  

a Zsivora parkban Zsivora György-emlék-

mű létesüljön. Arról is határozat született 

továbbá, hogy a Pillangó és a Slachta Mar-

git-szobor elkészítésére az önkormányzat 

nyílt, országos pályázatot írjon ki.  

A képviselők éles vita után elutasították 

a Csertő parki közösségi tér kialakítására, 

valamint a közbeszerzési eljárás megin-

dítására vonatkozó előterjesztést. 

Várnai László úgy vélte, hogy a felújítás 

első ütemében a Csertő parkban egy nem 

élhető, panel, retró hangulatú, a lakos-

ságnak nem tetsző rész jött létre, ahová 

egy oda nem illő szobrot helyeztek el. 

Hajdu Flórián arra kérte Várnai Lász-

lót, hogy fejezze be a hangulatkeltést, 

mert korábban ő is elfogadta az általa 

most kritizált rekonstrukciót.

Lévai Sándor képviselő (MSZP) amel-

lett érvelt, hogy a félbeszakadt mun-

kálatokat folytatni kell, mégpedig  

a korábban jóváhagyott elvek szerint.  

Barta János arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a klímaváltozással egyre mele-

gebb nyarak várhatók, ezért a tér hasz-

nálhatósága érdekében árnyékolókra 

lenne szükség. Szerinte a lakosság bevo-

násával új felújítási koncepciót kellene 

kidolgozni, amely már egy modernebb 

urbanisztikai felfogást képvisel. 

Karácsony Gergely arra kérte a képvi-

selőket, hogy támogassák a beterjesz-

tést, mert rossz irány megtestesítői 

mindazok, akik politikai megfontolás-

ból azt keresik, miként akadályozzanak 

meg egy kész tervekkel rendelkező be-

ruházást. 

A képviselő-testület meghosszabbítot-

ta – a területre vonatkozó szabályozási 

terv elfogadásáig, de legkésőbb 2018. 

december 31-ig – a millenniumi föld-

alatti vasút Mexikói úti végállomásánál 

lévő pavilonsor fennmaradását. 

Támogatás, együttműködés

A testület arról is határozott, hogy 

az önkormányzat a Zabszalma Ala-

pítvánnyal határozatlan időre szó-

ló haszonkölcsön-szerződést köt, így  

a szervezet a beteg gyerekeknek szóló 

komplex lovasterápiás fejlesztési prog-

ramját kerületi tulajdonú ingatlanon 

valósíthatja meg. 

A képviselő-testület afelől is döntött, 

hogy az önkormányzat kéri felvételét 

a Közösségi Szociális Szövetkezetbe, 

amely az adományboltokkal együtt-

működve segíti az állásukat vesztettek 

munkaerőpiacra való visszatérését. 

A képviselők határoztak még a Lelki 

Egészségvédő Alapítvány támogatásá-

ról is. A szervezet a szociálisan hátrá-

nyos helyzetű és munkanélküli zug-

lóiak számára önismereti csoportokat, 

tréningeket szervez problémáik megol-

dásának elősegítésére. 

A képviselő-testület tudomásul vette  

továbbá az Állami Számvevőszék 

Zuglói Filharmónia és a Zuglói Város-

gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. gaz-

dálkodását ellenőrző megállapításait,  

és jóváhagyta a jelentés alapján elké-

szült intézkedési tervet.  

         Papp Dezső

A testület leszavazta a Csertő park 
megújítására vonatkozó terveket
Zuglóban 2018-ban nem bővítik a helyi adók körét, a telek- és az idegenforgalmi adó pedig változatlan marad – 

egyebek mellett erről döntött a képviselő-testület október 19-i rendes ülésén. Határoztak a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Kft. részvényeinek eladásból származó bevétel felhasználásáról és köztéri szobrok állításáról is. 

Karácsony Gergely polgármester elmondta: a Zuglói Sport és Rendezvényszerve-
ző Non-profit Kft. törzstőkéjét képező OTP részvények még az 1990-es években 
kerültek az önkormányzat tulajdonába. A testület már korábban döntött a részvé-
nyek értékesítéséről. A 2017-es költségvetési rendelet azt írta elő, hogy a papírokat  
a 8900 forintos árfolyam elérésekor értékesíteni kell. A befolyó összeget pedig kizá-
rólag felhalmozásra lehet fordítani.

– Az eladás helyes és felelős döntés volt, mert az önkormányzat nem tőzsdézhet  
a zuglóiak pénzével – jelentette ki a polgármester. – Közismert, hogy a részvény 
nagyon kockázatos dolog, magasra szökhet az árfolyam, de nagyot is zuhanhat, 
ami aztán vagyonvesztéshez vezet. Az eladás – egyesek állításával ellentétben – 
nem titokban történ, hiszen erről a testület döntött – tette hozzá Karácsony Gergely. 

Zuglói kezdeményezésre változik 
a fővárosi parkolási rendelet

Zuglói kezdeményezésre változik  
a fővárosi parkolási rendelet A Fő-
városi Közgyűlés a parkolási rende-
letét megváltoztatva lehetővé tette, 
hogy a Hungária körúton élő autó-
sok is igénybe vehessék a kerület 
parkolási kedvezményeit. A testület 
elfogadta Karácsony Gergely pol-
gármester másik javaslatát is, így 
Zuglóban eltörölték azt a kötele-
zettséget, hogy a parkolójegyet az 
autóban ki kell tenni.

Mivel a Hungária körút fővárosi tu-
lajdonú, így eddig ott a Főváros nem
engedte a kerületi parkolási kedvez-
mények érvényesítést. A zuglói pol-
gármester javaslatára azonban – aki
a helyi képviselő-testület felhatal-
mazásával fordult a Fővároshoz –  
a közgyűlés feloldotta ezt a tilalmat.

Karácsony Gergely kezdeményezé-
sére a Fővárosi Közgyűlés törölte  
a parkolójegy kihelyezésének köte-
lezettségét is Zuglóban. A kerület 
esetében ez a fővárosi előírás ide-
jétmúlt volt, hiszen a központi rend-
szer a rendszám begépelésével au-
tomatikusan rögzítette az autót és  
a parkolás megkezdését is.

A Fővárosi Közgyűlés ezzel egy 
időben egyébként arról is döntött, 
hogy hétvégenként ingyenes lesz  
a parkolás a Városligetben. 

A Fővárosi Közgyűlés döntései lap-
zártakor még nem hatályosak. A ha-
tározatok hatályba lépéséről Zug-
ló a Főváros tájékoztatását várja.  
A lakosság teendőiől pedig azt köe-
tően a parkolás üzemeltetését vég-
ző ZKNP időben ad tájékoztatást.
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– Gratulálok a születésnapja alkalmá-

ból! Ilyenkor meg szokták kérdezni, 

hogy milyen érzés a tapasztalat eme 

újabb szintjére lépni.

– Milyen érzés? Nem igazán tudom, hisz 

nem érzem hetvenévesnek magamat. 

Tele vagyok energiával, sokat gyalogolok,  

a BVSC-be járok úszni, oda, ahol valamikor 

még Székely Éva tanított engem, és a kar-

mesteri pályafutásomat is folytatni szeret-

ném. Sok tervem van, például az is, hogy 

egyszer majd Zuglóban is vezényelhessek.

– Abban a kerületben, amely szűkebb 

szülőhazája, és amelyhez hetven éve ra-

gaszkodik?

– Ebben azért van egy kis csavar, én ugyan-

is a Thököly út–Dózsa György út sarkán 

található házban nőttem fel, amely épület 

még éppen a VII. kerülethez tartozik, de az 

ablakunk Zuglóra nézett. A nagyszüleim 

azonban még a lakótelep előtti Rákosfalván,  

az Álmos vezér úton laktak, ahova nagyon 

szerettem kijárni. Ez a rész az ötvenes évek-

ben egy vidéki kiruccanásnak számított.  

Aztán úgy alakult a családi helyzetünk, hogy 

hetedikes koromban magam is a nagyszü-

leimhez költöztem, és az iskolát az Álmos 

vezér téri általános iskolában fejeztem be. 

Felnőttként már ott éltem, ahol éppen dol-

goztam, ám mindig a Thököly úti lakásba 

tértem haza. Mikor pedig végleg Budapestre 

költöztem, egyértelmű volt, hogy Zuglóban 

– az Ilka utcában – telepszem le.

– A családot mint fontos kötődést említet-

te. A zene szeretetét is otthonról örökölte?

– A történetünket a dédnagyapámig tudom 

visszavezetni, aki kántor volt a Felvidéken. 

Ő még osztrák területen, a világhírű Anton 

Brucknertől tanult orgonálni. A nagyapám 

is kántorként kezdte, de ő énektanárrá ké-

pezte magát, az iskolában pedig kórust ala-

pított, melynek karvezetője lett. Édesapám, 

Cser Gusztáv útja is a Zeneakadémiára 

vezetett, ahol megismerkedett a később 

operaénekessé váló édesanyámmal. Ket-

tejük házasságából pedig csak zene iránt 

fogékony gyerekek születhettek. Hárman 

vagyunk fiútestvérek, és mindhárman 

zenével foglalkozunk. Az egyik testvérem 

vonós, a másik ütős hangszeren játszik, ját-

szott az Operaház zenekarában, én pedig 

kiskorom óta karmester akartam lenni.

– Az Operaház együttesének sokáig Ön volt 

a karmestere. A testvéreinek is vezényelt?

– Gyakran előfordult, hogy vezényeltem 

nekik, sőt olyan is volt, hogy ráadásképpen 

még az egyikük lánya táncolt a színpadon 

az Aida balettelőadásában. Igazi családi 

vállalkozás volt.

– Önnek is sikerült a gyermekeibe plán-

tálni a zene szeretetét?

– Mindkét fiam zenével foglalkozik. Kriszti-

án operaénekes, Ádám pedig karmester lett.

– A pályafutása alapján nemcsak Zugló-

ban, hanem néhány vidéki nagyváros-

ban is otthon érezheti magát.

– Szegeden és Pécsen mindenképpen. Mind-

két nagyvárosban éveket töltöttem el. Éle-

tem első karmesteri ténykedése a Szegedi 

Nemzeti Színházban volt, ahol a Don Carlos 

előadását vezényeltem. Felemelő érzés volt a 

közönség elé lépni. Még akkor is, ha az ügyelő 

elrontotta a függönyrendet, és emiatt egy rö-

vid időre meg kellett szakítanom az előadást.

– 2010-ben úgy döntött, hogy közel négy 

évtized után szakít a színházi munkával, 

és szabadúszóként folytatja a pályafutá-

sát. Sikerült megtalálnia a helyét?

– Öt évvel ezelőtt az öcsémmel és néhány 

zenészbarátommal közösen alapítottunk 

egy kamarazenekart Concerto Kamaraze-

nekar néven, mellyel hetente egyszer pró-

bálunk, és évi hat-hét alkalommal fel is 

lépünk. Elsősorban egyházi zenét játszunk, 

ezért a fellépéseink nagy része templomok-

ban zajlik, de szívesen játszunk világi zenét 

világi környezetben is. Sajnos eddig még 

nem adatott meg, hogy Zuglóban is bemu-

tatkozhassunk, ám remélhetőleg a tapasz-

talatszerzés következő időszakában erre 

még sor fog kerülni.              Riersch Tamás

Örökölt zeneszeretet
Cser Miklós zuglói karmester idén ünnepli hetvenedik születésnap-

ját. Az Operaház egykori karnagya 15 évet bátran letagadhatna a ko-

rából, ami az alábbi interjúból is kiderül.
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Az Országos Általános Kiállítás megren-

dezéséről szóló törvényt 1883 márciu-

sában szentesítette az uralkodó. Ezt kö-

vetően az Országos Kiállítási Bizottság 

tervpályázatot hirdetett a Városligetben 

megrendezésre kerülő expó épületeire. 

A pályázati kiírásban nem szerepelt az 

uralkodó számára létesítendő Királypa-

vilon, ennek ötlete csak 1884 tavaszán 

vetődött fel. Egyes források szerint  

a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ér-

tekezletén határozták el, hogy a buda-

pesti építő iparosok saját költségükön 

Királypavilont építenek. Más forrás sze-

rint viszont az építőmesterek szándékát 

ismerő Matlekovits Sándor államtitkár, 

az Országos Kiállítási Bizottság elnöke 

volt az építmény kezdeményezője. 

A Királypavilon helyét a kiállítás két 

legjelentősebb épülete, a főbejárattal 

szemben lévő Iparcsarnok és a kiállítási 

Műcsarnok (ma Olof Pame-ház) között 

jelölték ki, ahol több sétány is össze-

futott, s ahonnan a bemutató bármely 

pontja gyorsan elérhető volt. 

A terv elkészítésére Ybl Miklós építészt 

kérték fel, aki több tervváltozatot is  

készített. 

A királyi fogadóhely

A Királypavilonra az építési engedélyt 

1884. július 18-án adták ki. A kétbejá-

ratos épület kivitelezésében és beren-

dezésében a főváros építőiparának 

legjava vett részt. A pavilon három hó-

nap alatt készült el, és 15 ezer forintba 

került. Berendezésére mintegy 25 ezer 

forintot fordítottak.

A földszintes, de magas alépítmény mi-

att a környezetéből kiemelkedő pavilon 

központjában a négyszögletes szalon állt.  

A boltozatos nagytermet vörös tapéta bo-

rította, mennyezetét Feszty Árpád évsza-

kokat ábrázoló festménye díszítette.

A Stefánia út felőli bejárathoz hintóval 

érkező a szalont egy ovális előcsarnokon 

át érhette el, amelynek két szélén helyez-

kedtek el a mellékhelyiségek. A szemben 

lévő bejárat előtt terasz volt, amiről köz-

vetlenül lehetett a szalonba jutni. Innen 

rálátás nyílt a kiállítási területre. 

Az épületben külön terme volt a király-

nak és a királynénak. Erzsébet királyné 

kék és fehér színű szobáját budoárnak 

rendezték be, míg férje, Ferenc József 

királyét famennyezetű és faburkolatú 

dolgozószobának.

A Királypavilon Stefánia út felőli félkö-

ríves, timpanonos bejáratának ormán 

címerpajzs, csúcsán páncélból, fegy-

verekből és redőzött zászlókból össze-

állított diadaljelvény volt. A pavilon 

sarkait hasonló, de kisebb együttesek 

díszítették. 

A terasz felőli bejárat egy oszlopcsar-

nok mögött nyílt. Ennek két oldalán szé-

pen keretezett, egyenes ablakok voltak. 

Az épület főpárkánya fölött baluszter 

futott körbe. A pavilont felülről egy 

nyolcszögletű, ovális ablakokkal ellá-

tott, bordás kupolatető fedte. Ennek 

oldalain és sarkain ékes vázák álltak, 

csúcsán pedig összetett záródísz volt.

A bejáratok felett aranyozott betűkkel  

a „Budapesti iparosok a királynak,” il-

letve Ferenc József jelmondata, a „Viri-

bus unitis” fordítása, az „Egyesült erő-

vel” volt olvasható. 

A király nem használta

A király és családja az Országos Általános 

Kiállítás alatt alig használta a pavilont. 

Az 1885. május 2-án tartott megnyitóra 

az uralkodó és kísérete a Stefánia út felől 

hintón érkezett, majd az ovális előcsar-

nokon át bementek a szalonba. Az épü-

letben a vendégek csak néhány percet 

töltöttek, aztán a másik bejáraton a pavi-

lon elé vonultak, ahol a megnyitó zajlott. 

A király, a trónörökös pár, a főhercegek, 

az előkelőségek és a külföldi követek az 

épület lépcsőzetén és teraszszán foglal-

tak helyet. Innen mondta el a trónörökös 

és a király is a beszédét, majd körbejár-

ták a kiállítást. A mustra után Ferenc Jó-

zsef és Rudolf a szalonban társalogott az 

előkelőségekkel. Később megszemlélték  

a pavilon berendezését, amit ízlésesnek 

és csinosnak neveztek, aztán távoztak. 

A fél évig tartó kiállítás ideje alatt az ural-

kodó és a trónörökös többször is ellátoga-

tott a bemutatóra. Minden alkalommal  

a Királypavilonba érkeztek, de csak rövid 

időt töltöttek ott.

A kiállításra érkezőket nagyon érdekel-

te, hogy milyen belülről a Királypavilon, 

ezért Helfy Ignác országgyűlési képvise-

lő kezdeményezte, hogy az épületet nyis-

sák meg a látogatók előtt. Ezt kezdetben 

az Országos Bizottság ellenezte, de egy 

héttel a megnyitó után megadta a hozzá-

járulást. Az első napon olyan nagy volt 

a tolongás, hogy délben felfüggesztették 

a pavilonlátogatást. Később csökkentet-

ték a nyitvatartást, mert az indoklás sze-

rint a hatalmas tömeg miatt a bútorokat 

gyakran kellett tisztítani.

Új szerepben

A kiállítás után az Iparcsarnok,  

a Műcsarnok és a Királypavilon kivé-

telével a rendezvény valamennyi épü-

letét lebontották. A fővárosnak átadott 

Királypavilon kezdetben üresen állt, 

ablakait bedeszkázták. Később a Tör-

ténelmi Képcsarnok festményeinek 

és metszeteinek egy részét helyezték  

el benne. Ekkor a műtárgyak védelme 

érdekében berácsozták az ablakokat.

1895-ben a svájci származású cukrász-

mester Gerbeaud Emil 100 ezer koroná-

ból átalakíttatta az épületet, majd 1896-

ban hat esztendőre évi húsz aranyért 

bérbe vette a létesítményt, amely Royal 

Gerbeaud Pavilon néven kezdte meg 

működését. A kioszk felkapott hellyé 

vált, évtizedekig a budapesti korzó kö-

zönségének elegáns találkozóhelye volt.

A cukrászda 1944. július 2-ig üzemelt. 

Ezen a verőfényes vasárnapon olasz-

országi bázisaikról a szövetségesek 

620 B–17-es és B–24-es bombázót indí-

tottak magyarországi célpontok ellen.  

A fővárosra lecsapó repülőgépek az 

erős légvédelem miatt a Keleti, a Nyu-

gati, illetve a Rákosrendezői pályaud-

varnak szánt bombáik többségét az 

V., a VI., a VII., a XIII. és a XIV. kerület 

lakóházaira, üzemeire, valamint a sé-

tálókkal teli Városligetre szórták. A sok 

áldozattal járó támadás során végzetes 

találatot kapott a Gerbeaud Pavilon is. 

A háborút követően az egykori Király-

pavilon romjait elbontották, ma már  

a nyoma sem látszik.

Papp Dezső

Királyi fogadóhely a Városligetben
A Városligetben, a mai Olof Palme-ház mögött állt egykor a budapesti iparosok által építetett Királypavilon, amelynek teraszáról nyitotta meg 1885. 

május 2-án Ferenc József király és Rudolf trónörökös az Országos Általános Kiállítást. Az uralkodó és kísérete számára emelt épület a kiállítás 

után a főváros gondozásába került. A létesítményt 1895-ben a csokoládégyáros Gerbeaud Emil vette bérbe, aki itt nyitotta meg híres cukrászdáját. 

A Royal Gerbeaud Pavilon közel ötven évig fogadta a budapesti korzó közönségét, amikor 1944 júliusában egy légibomba romba döntötte.
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A roadshow első állomásán, a Kassai 

téri futtatónál Szabó Rebeka állatvéde-

lemért felelős alpolgármester és Csonka 

Berta, az EB OVO Egyesület elnöke vár-

ta a környékbeli kutyásokat.

– Elsősorban a gazdik véleményére 

vagyunk kíváncsiak, mi az, ami jól 

működik, mi az, ami kevésbé az adott 

futtatónál, de természetesen a lakók vé-

leményét is várjuk, főleg ahol a kutya-

futtató közel esik a házakhoz – mondta 

Szabó Rebeka.

A Kassai téren nincs ilyen probléma, 

viszont a megvilágítás és az ebek szepa-

rálása gondot okoz a gazdiknak.

– Jó lenne legalább egy lámpa a futtató 

mellé, mert este már alig látjuk, hová 

dobjuk a játékot, és a kutyapiszkot is 

nehéz megtalálni, összeszedni olyan-

kor. Örülnénk egy kútnak is, hogy itatni 

tudjuk a kutyákat, ha kimerülnek, de  

a legfontosabb a talaj rendezése len-

ne. Ha szárazság van, nagyon porzik, 

ha pedig esik az eső, az egész egy da-

gonya – magyarázta Czinege Krisztina, 

aki Bogi nevű kutyájával néha a Korong 

utcai futtatóra is átmegy. – Ott a terület 

méretével van probléma, és a lakókat 

is sokszor zavarja a zaj. Talán egy plexi 

eltakarná az utca forgalmát, hogy ne in-

gerelje ugatásra a kutyákat.

Soós Gyöngyi ritkán veszi igénybe  

a futtatókat Füge nevű kutyájával. Mint 

mondta, azért nem szoktak bemenni, 

mert kis kedvence ott unatkozik.  

– Kellene egy-két játék és egy elválasztó 

kerítés, hogy ha olyan kutyák vannak 

lent egyszerre, amelyek nem jönnek 

ki jól egymással, el lehessen különíteni 

őket – tette hozzá Füge gazdája.  

Zuglóban összesen 17 kutyafuttató van, 

ebből öt zárt. A szakemberek jövő tava-

szig mindet végigjárják, hogy begyűjtsék 

a fejlesztésekkel kapcsolatos ötleteket, il-

letve a futtatók házirendjére vonatkozó 

javaslatokat.  Ősszel még három állomá-

sa lesz a roadshownak: november 7-én 

a Korong utcai futtatónál, november 14-

én az Örs vezér terei, november 21-én 

pedig az Újvidék téri futtatónál várják  

a gazdikat és a környéken lakókat.

Forrai-Kiss Krisztina

Lámpát és kutat is szeretnének a Kassai térre
Kutyafuttató-roadshow indult Zuglóban. Az önkormányzatnak az a célja a programsorozattal, hogy a helyi 

közösségek véleményét meghallgatva felmérje a kutyafuttatókkal kapcsolatos igényeket. 
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A nagycsoportos óvodásoknak szer-

vezett ingyenes zenei tehetséggon-

dozó programon idén már 27 gyerek 

vehet részt. A kicsik játékos felada-

tok segítségével fejlődnek, s a ter-

vek szerint az utolsó órán közösen 

zenélnek majd, addigra megtanul-

nak hangszeren dallamot játszani. 

A szeptembertől decemberig tartó 

programon ritmus- és dallamhangsze-

rek is előkerülnek – előbbiek (például 

csörgődob) az ütemek megtanulását 

segítik, utóbbiak (például xilofon) a dal-

lamok elsajátításához járulnak hozzá.  

A péntek délutáni, két csoportra bontott 

foglalkozásokon a zenepedagógus nem 

használja az óvodai tananyagot, így 

nincs átfedés. A Cserepesházban tartott 

30 perces órákon már a köszönésnek is 

dallama és ritmusa van, amit a kicsik 

szabadon változtathatnak. – A gyere-

kek megtanulják a szolmizációs hangok 

jeleit, a testükön, valamint térben is el-

mutogatják a hangok egymáshoz való 

viszonyát, továbbá hallás- és mozgásfej-

lesztő játékokat játszunk – magyarázta 

Szedlacsek Katalin zenepedagógus, Ko-

kas Klára zene-mozgás programvezető. 

A szolmizálás, a tapsolás, a dobolás, 

az éneklés nem csak az ovisok zenei 

fejlődését segíti, a kicsik ritmusérzéké-

nek javulása az írást és az olvasást is  

megkönnyíti.           

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Idén is elindult a zenei tehetséggondozó

Ha sérült emberekkel találkoznak  

a kicsik, megváltoznak: másképp kez-

denek el gondolkodni. Ebben a korban 

a legfogékonyabbak, s egy ilyen prog-

ram után még empatikusabbak, tole-

ránsabbak lesznek, és ezt a gondolko-

dást viszik magukkal a felnőttéletükbe 

is – mondta a Zöld Lurkók Óvoda Kati-

ca csoportjának óvó nénije. A gyerekek 

kíváncsian érkeztek a programra, s él-

ményekkel telve tértek vissza az oviba, 

hiszen a Zuglói Civil Ház színházter-

mében nyolc állomáson szerezhettek 

tapasztalatokat. A szervezők interaktív 

foglalkozásokkal készültek: a kicsik azt 

mesélték, bekötötték a szemüket, s úgy 

játszottak. – Ki kellett találnunk, hogy 

motor vagy kocsi hangját halljuk, és  

A kockásfülű nyúl mesét is meghall-

gattuk, szagoltunk fűszereket, ka-

kaóport, kávéport, megtapogattuk és 

megkóstoltuk a gyümölcsöket – idézte 

fel a történteket Szabó Tamás a Ka-

tica csoportból. A kisfiú azt is elúj-

ságolta, hogy ott volt egy vakvezető 

kutya, aki a látássérülteket vezeti, és 

a Braille-írást is megmutatták nekik. 

Az érzékenyítő programot a Közös-

ség Lámpásai projekt keretein belül 

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Kö-

zép-magyarországi Regionális Egyesü-

lete (VGYKE) szervezte az önkormány-

zat támogatásával. A VGYKE zuglói 

közösségi civil szervezője, Kiss Márta 

azt mondta, az a céljuk, hogy megis-

mertessék a gyerekeket a látássérült 

emberek életével, a segítségnyújtás 

lehetőségeivel, s rámutassanak arra, 

hogy ha valaki elveszíti az egyik  

érzékszervét, hogyan támaszkodhat  

a többire. 

A gyerekeknek rajzpályázatot is hir-

dettek, amelynek témája a progra-

mon megszerzett élmények voltak.  

A versenyt Tas Alexandra nyerte (Na-

rancs Óvoda), a második Turi Kinga  

(Narancs Óvoda), a harmadik Máté 

Petra (Napsugár Óvoda) lett, Balassai 

Nóra (Zöld Lurkók Óvoda) pedig kü-

löndíjat kapott. 

A látássérültek mindennapjairól tanultak az ovisok

Oktatás, nevelés

A hallásukra, a szaglásukra és a tapintásukra is nagy szükségük volt azoknak a nagycsoportosoknak, akik részt vettek a Magyar Vakok és Gyen-

génlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete által megszervezett érzékenyítő programon. Öt zuglói óvodából több mint kétszáz gyerek-

nek készültek játékos feladatokkal, azokon keresztül ismertették meg a kicsikkel a látássérült emberek életét. 
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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 helyisé-
gek 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 hir-
detőtábláján, 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, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meg-
hirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hi-
vatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási 
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – Önrész-támogatás – 2017. címen pá-
lyázatot ír ki.

A támogatást kizárólag azon örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) 
alatt álló kerületi épületek tulajdonosai, jogszerű használó igényelhetik, akik Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt „Építészeti 
Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázaton indulnak.
A támogatás célja az örökségvédelem alatt álló kerületi épületek védettséget megalapozó értékei felújításának, helyreállításának 
elősegítése.
A támogatás kizárólag Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” pályázat önré-
szének biztosítására igényelhető.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mértéke nem haladhatja meg Budapest 
Főváros Önkormányzatához benyújtandó pályázatban vállalt önrész 50 %-át, és legfeljebb 3.000.000.- Ft lehet. A pályázat kere-
tösszege 6 millió Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. december 1. 11:30 óra.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati kiírással kapcsolatban Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 9336 vagy a 872 
9239 telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 és 12.30-16.30, péntek: 
8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk megmenteni ezzel is emelve Zugló 
presztízsét.

Tisztelettel:                        Karácsony Gergely
                                                                                          polgármester

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,  
kiírja a 2018. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni  kívánó fiatalok ( „B” típusú pályázat) számára.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. november 7.

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívások teljes terjedelmükben megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (ügyfélszol-
gálatán), illetve letölthetők a www.zuglo.hu és a www.zugloilapok.hu weboldalakról.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Horváth Andrea szociális csoport vezetőjénél.
Tel.: 872-91-34, e- mail: horvath.andrea@zuglo.hu

Budapest, 2017. október 2.

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támo-
gatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hóna-
pokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezonban történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, 
  azaz a 114 000 Ft-ot nem haladja meg,
- az alábbi ellátások valamelyikében részesül • a) öregségi nyugdíj, • b) rokkantsági ellátás, • c) házastársi pótlék, • d) rehabili- 
  tációs ellátás, • e) rokkantsági járadék vagy • f) korhatár alatti ellátás és 
- a háztartás nem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
- kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról 
  (a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő és a nyugdíjszelvény vagy banki    számlakivonat)

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.
A kérelem 2017. szeptember 1-jétől és 2017. október 31. napjáig nyújtható be az arra rendszeresített formanyomtat-
ványon vagy letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  határidőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. 
november 1-je és 2018. március 15-e közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától 
állapítható meg. 
A kérelmeket személyesen a Budapest XIV. kerület Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton illetve postai úton lehet 
benyújtani. 

                        Makranczi László
                                                                                                                                                             jegyző 

A BUDAPEST XIV. KERÜLET PILLANGÓ PARK TERÜLETÉN (HRSZ: 31911/19) 
FELÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ ’PILLANGÓ’ KÖZTÉRI SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉRE

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) országos, nyílt pályázatot ír ki a Budapest, XIV. 
kerület, Pillangó park önkormányzati tulajdonú közterületen (hrsz: 31911/19) felállításra kerülő, pillangót ábrázoló köztéri 
szobor elkészítésére. 
Az pályázat sikeres lebonyolítás esetén a pályamű tervezett felállítására 2018-ban kerül sor.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A megújított Pillangó parkban felállításra kerülő ’Pillangó’ szobor köszönti a parkba érkezőket, akikben ezáltal tudatosul, 
hogy hova érkeztek, hol vannak.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A Kiíró e műfajban referenciával rendelkező alkotók pályaműveit várja. 

A SZOBOR
A szobor a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően ábrázolja a pillangót. Az 
alkotással szemben nem elvárás az élethű ábrázolás. A Kiíró nyitott minden megoldásra.  

A SZOBOR KARAKTERE, ANYAGA 
A Kiíró a pályázóknak teljes tervezési szabadságot kíván biztosítani a koncepció kialakításában, ezért nem kívánja megha-
tározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem az alkotás karakterére, sem anyagára, sem választott technikájára vonatko-
zóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét, és örül a legújabb technikai innovációk alkalmazásának vagy 
az újrahasznosított anyagok megjelenésének. Megvalósulás esetén a szobor a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön 
gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. 

A SZOBOR KÖRNYEZETBE ILLESZTÉSE
A szobornak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölt területhez, figyelembe véve a tervezett térelemeket 
és a gyalogosforgalmat. A pályázatnak figyelembe kell vennie a környezet kialakítására vonatkozó kert és térrendezési 
javaslatot.  

A szobor elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 15 millió forintot, mely tartalmazza a 
műalkotás elhelyezésének költségét is. 

AZ ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK ÉRTÉKE: 
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 1 millió forint áll rendelkezésre.
I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó)
II. helyezett: 350.000,- Ft (nettó)
III. helyezett: 250.000,- Ft (nettó)

A nyertes pályamű alkotójával az Önkormányzat szerződést köt a megvalósításra.

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 
A pályázatokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 
III. emelet. 307-es irodájába kell személyesen eljuttatni. Ez történhet futár, vagy megbízott személy által is. 

Beadási határidő: 2018. január 3. (szerda) 16:00 óra

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ letölthető a www.zuglo.hu honlapról, vagy e-mailen megkérhető a barta@zuglo.hu e-mail 
címről.    

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Főépítészi Csoport, Barta Ferenc főépítész (Tel: +36-1-872-9336, e-mail: barta@zuglo.hu).  A pályázattal 
kapcsolatos kérdéseket a barta@zuglo.hu e-mail címre kell megküldeni.  

Budapest, 2017. október                     Karácsony Gergely 
                                                         polgármester

BUDAPEST XIV. KERÜLET STEFÁNIA ÚT 91. SZ. INGATLAN ELŐTTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ  
KÖZTERÜLETEN FELÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ SLACHTA MARGIT SZOBOR ELKÉSZÍTÉSÉRE

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) országos, nyílt pályázatot ír ki a Budapest XIV. 
kerület Stefánia út 91. sz. ingatlan előtti önkormányzati tulajdonú közterületen felállításra kerülő Slachta Margit szobor elkészíté-
sére. Sikeres pályázati lebonyolítás esetén a pályamű tervezett felállítására 2018. szeptember 18-án, Slachta Margit születésének 
évfordulója alkalmával kerül sor. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Slachta Margit életének, tevékenységének emléket állító, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri szobor elkészítése. A Kiíró 
szándéka, hogy Slachta Margit nevét és napjainkra is példamutató életútját a köztudatba emelje.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
A Kiíró e műfajban referenciával rendelkező alkotók pályaműveit várja. 

A SZOBOR
A szobor a szimbólumalkotás és térszervezés eszközeivel a 21. századi elvárásoknak megfelelően fejezze ki Slachta Margit szel-
lemiségét, méltó módon ábrázolja az életútjában és cselekedeteiben példát mutató nőt. 
A mű szóljon a mának, és szólítsa meg mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkat. Legyen interaktív, vonja be nézőjét, legyen 
képes „párbeszédbe lépni” az arra járókkal. 

A SZOBOR KARAKTERE, ANYAGA 
A Kiíró nem kívánja meghatározni milyen műfajú művek szülessenek. Sem a szobor karakterére, sem anyagára, sem választott 
technikájára vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét, valamint hogy megvalósulás esetén az alkotás 
a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. 

A SZOBOR KÖRNYEZETBE ILLESZTÉSE
A szobornak kapcsolódnia és integrálódnia kell a helyéül kijelölt területhez, figyelembe véve a meglévő térelemeket és a gyalo-
gosforgalmat. A pályázatnak megoldási javaslatot kell tennie az alkotás közvetlen környezetének – építészeti – kialakítására is. 
A tervezési feladat része a szobor megvilágítása, illetve egy tábla vagy felirat elhelyezése, mely tájékoztat Slachta Margitról és a 
szobor állíttatójáról.

A szobor elkészítésének teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg a nettó 15 millió forintot, mely tartalmazza a műalko-
tás elhelyezésének (alapozás, felállítás) költségét is.

AZ ODAÍTÉLENDŐ DÍJAK ÉRTÉKE: 
A pályázat díjazására mindösszesen nettó 1 millió forint áll rendelkezésre.
I. helyezett: 400.000,- Ft (nettó)
II. helyezett: 350.000,- Ft (nettó)
III. helyezett: 250.000,- Ft (nettó)

A nyertes pályamű alkotójával az Önkormányzat szerződést köt a megvalósításra.
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 
A pályázatokat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. III. 
emelet. 307-es irodájába kell személyesen eljuttatni. Ez történhet futár, vagy megbízott személy által is. 

Beadási határidő: 2018. január 05. (péntek) 13:00 óra  

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ letölthető a www.zuglo.hu honlapról, vagy e-mailen megkérhető a barta@zuglo.hu e-mail címről.    

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók részére felvilágosítást ad: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Főépítészi Csoport, Barta Ferenc főépítész (Tel: +36-1-872-9336, e-mail: barta@zuglo.hu).  A pályázattal kapcsolatos 
kérdéseket a barta@zuglo.hu e-mail címre kell megküldeni.  

Budapest, 2017. október                     Karácsony Gergely 
                                                         polgármester

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Helyi értékvédelmi támogatás – 2017. címen pályázatot ír ki a helyi (kerü-
leti) területi és egyedi védelem alatt álló épület védettséget megalapozó értékeinek felújítására, helyreállítására.
A Helyi értékvédelmi támogatás – 2017. pályázaton kizárólag a településkép védelméről szóló 38/2017. (IX. 25.) önkormány-
zati rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott, helyi területi és egyedi védelem alatt álló épületek tulajdonosai, közös 
képviselői indulhatnak.

A támogatás célja a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújításának, helyreállításának elősegítése (eredeti 
részek felújítása, helyreállítása). Ilyen építési munkák többek között:
- homlokzati, településképi meghatározó részek (mint tejes homlokzati felület, külső nyílászárók, korlátok, tető, előtető, 
kerítés) felújítása, helyreállítása;
- az épület megjelenését rontó épülettartozékok, berendezések (reklámok, gépészeti berendezések és vezetékek) megszün-
tetése, áthelyezése;
- belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépítészeti értékek (kapualj, lépcsőház, szobor, relief, csobogó, előkert) fel-
újítása, helyreállítása.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
A támogatást kizárólag a helyi védett épület védettséget megalapozó értékei felújítására, helyreállítására lehet felhasználni. A támo-
gatás az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák, 
továbbá tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.
A pályázat alapján egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a tervezett 
építési tevékenység kivitelezési költségének 50 %-át, és legfeljebb 2.000.000.- Ft lehet. A pályázat keretösszege 17 millió Ft.

A pályázat beérkezési határideje: 2017. december 1. 11:30 óra.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.zuglo.hu honlapon, illetve a pályázati kiírással kapcsolatban Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja konzultációs lehetőséget biztosít telefonon a 872 
9336 vagy a 872 9239 telefonszámon, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 12.30-18.00, szerda: 8.15-12.00 és 
12.30-16.30, péntek: 8.15-11.30) a Polgármesteri Hivatalban (Pétervárad utca 2.).

Bízom benne, hogy a pályázati lehetőséget kihasználva minél több építészeti értéket tudunk megmenteni ezzel is emelve 
Zugló presztízsét.
Tisztelettel:         Karácsony Gergely
                                                                 polgármester
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– Luther Márton nem akart kilépni  

a katolikus egyházból, annak a Biblia ta-

nítása szerinti működését szerette volna 

visszaállítani – mondta Tamásy Tamás, 

hozzátéve: Luther azért is emelt szót  

a búcsúlevelek miatt, mert úgy vélte: bűn-

bocsánatot nem pénzért, hanem a Szentí-

rásban foglaltak alapján lehet nyerni.

– A reformáció nagy jelentőségű eredmé-

nye, hogy Luther az addig csak héberül, 

görögül és fordításban latinul olvasható 

Bibliát németre fordította – magyarázta  

a lelkész, megjegyezve: ennek az ered-

ménye, hogy 1590-ben Károlyi Gáspár 

fordításában magyarul is megjelenhetett  

a Biblia. Ugyancsak a reformációs törek-

vés kihatása Luther máig érvényben lévő 

kiátkozása, majd hogy halála után követői 

megalapították az evangélikus egyházat.

– Zuglóban az első evangélikus isten-

tiszteletet 1933 karácsonyán tartották 

az Angol utcai iskola tornatermében 

– elevenítette fel a kezdeteket Tamásy 

tiszteletes. Hozzáfűzte: két évvel később 

alakult meg a Zuglói Evangélikus Temp-

lomépítő Egyesület. 

A templom alapkőletétele 1942. októ-

ber 11-én volt. Az épülő létesítményt a 

második világháború alatt több találat 

is érte. Az államosítás fenyegette szerke-

zetkész templomra a gyülekezet 1950-ben 

kapta meg a használatbavételi engedélyt.  

Az első istentisztelet május 7-én, az ideigle-

nes felszentelés május 14-én volt. A teljesen 

elkészült templomot dr. Harmati Béla püs-

pök 1997. november 30-án szentelte fel. 

Zuglóban korábban volt egy lutherá-

nus szeretetház, amely 1942-től 1972-ig 

funkcionált. Ennek helyén nyílt meg az 

Evangélikus Teológiai Akadémia, amely 

1998 óta Evangélikus Hittudományi 

Egyetem. A tanintézet új épülete 1989-

ben készült el. A volt szeretetház ma 

kollégiumként működik.

– A teológiai akadémia 1984-ben a Veszt-

fáliai Evangélikus Tartományi Egyháztól 

kapott ajándékba egy új orgonát, amely 

a templomunkban lett elhelyezve – fűzte 

hozzá Tamásy Tamás lelkész.

Papp Dezső

Ötszáz éves a reformáció
1517. október 31-én tette közzé Wittenbergben Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95 tételből álló vitairatát, amely a reformáció kezdetét je-

lentette. Az évforduló kapcsán a reformáció jelentőségéről, a zuglói evangélikus gyülekezetről és a kerületben működő Evangélikus Hittudományi 

Egyetemről beszélgettünk Tamásy Tamással, a Zuglói Evangélikus Gyülekezet lelkészével. 

Születésének 85. és halálának 35. 

évfordulója alkalmából emlék-

táblát avattak Huszárik Zoltán 

filmrendező egykori lakóházánál,  

a Columbus utca 38. alatt. Az ün-

nepségen a művész lánya, Huszá-

rik Kata és a színművésznő édes-

anyja, Nagy Anna is részt vett. 

Az emléktábla kihelyezését a Huszárik 

Zoltán Alapítvány kezdeményezte, és 

a megvalósításról még tavaly döntött 

Zugló képviselő-testülete.

– A magyar nemzeti kulturális örökség 

ezen a környéken sűrűsödik, hiszen 

itt számos művész élt, József Attilától, 

Hamvas Bélán és például Zelk Zoltánon 

keresztül Zsütiig, valamint Huszárik Zol-

tánig – mondta beszédében Karácsony 

Gergely polgármester. – A mi felada-

tunk, hogy ezeket a felejthetetlen művé-

szeket valóban felejthetetlenné tegyük.  

Nagy Anna színésznő, Huszárik egyet-

len lányának, Katának az édesanyja  

a mai napig a Columbus utcai házban él.

– Ha végigmegyek ezen az úton, sok ház 

falán olvashatom az adott épület történe-

tét, jellemzőit – tette hozzá Nagy Anna. 

– Régóta szerettük volna, és nagyon örü-

lünk annak, hogy most már ezen a házon 

is látszik, ki lakott benne. Huszárik Zol-

tán nemcsak itt élt, de itt is halt meg.

Az emléktábla avatóünnepségén az 

alapítvány képviselői mellett részt vett 

Horváth Zsolt alpolgármester és Cse-

ke Vanda önkormányzati képviselő is.  

A filmrendezőről Gelencsér Gábor  

filmtörténész emlékezett meg néhány 

gondolattal.         Fkk

Felavatták Huszárik Zoltán emléktábláját 

Kultúra

Arany Jánosra  
emlékeztek

Arany János levelezéseibe nyerhetett betekin-

tést a közönség a Zuglói Örmény Önkormányzat 

és a Rákos Mezeje Egyesület Rákóczi Szövetség 

által szervezett irodalmi esten, amellyel a költő 

200. születésnapját ünnepelték.        (PR)

Ünnepi koncert
A reformáció 500. évfordulója alkalmából a Zuglói Evangélikus Egyházközség 
Lőcsei úti templomában ünnepi koncertet tartottak. Az eseményen Záborszky 
Kálmán karnagy vezényletével a Zuglói Filharmónia egyebek mellett Bach G-dúr 
prelúdiumát és Mendelssohn Reformáció című szimfóniáját szólaltatta meg.  
A gyülekezet orgonistája, Kéménczy Antal pedig többek között Bach-orgonamű-
veket adott elő. A koncerten megjelenteket Tamásy Tamás lelkész köszöntötte.
Az előadáson jelen volt Zugló polgármestere, Karácsony Gergely is.   

Jubileumi kiállítás

A reformáció 500. évfordulójára a Zuglói Evangélikus Gyülekezet gyülekeze-
ti termében a reformációval és Luther Mártonnal kapcsolatos kiállítás nyílt. 
A tárlaton számos eredeti és hasonmás kiadású Biblia, imakönyv, emlék-
tárgy, Luther- ábrázolás, képzőművészeti alkotás, textilkép és gyermekrajz 
tekinthető meg.

– A kiállítás a zuglói gyülekezet egyik presbitere, Sólyom Irén kezdeményezésére jött 
létre – tájékoztatott dr. Pintér János, a gyülekezet tagja, a Nemzeti Múzeum nyugal-
mazott főigazgató-helyettese. 

A bemutatott darabokat a gyülekezet tagjai bocsátották rendelkezésre, illetve a tár-
laton szereplő rajzokat a hitoktatók biztatására zuglói általános iskolások készítették.
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Illedelmesen köszönve léptek be  

a nyolcadikos diákok az Uzsoki Utcai 

Kórház aulájába. Az első meglepetés 

ekkor érte a gyerekeket, ugyanis a fő-

nővérek, ápolók, orvosok azonnal rá-

juk szóltak: „Itt nincs jónapotozás, szia 

van. Kollégák között ez a szokás, és re-

méljük, mi azok leszünk!”

A program elején a szakemberek rö-

viden tájékoztatták a fiatalokat az 

egészségügyi szakképzés rendszeréről 

és a különféle szakterületen dolgozók 

feladatairól. Ezután a diákokat hatfős 

csoportokra osztották, és különböző 

sorrend szerint vitték őket körbe az iz-

galmas helyszínek, feladatok és gépek 

között. „Kicsi” nővér, azaz Szegediné 

Kis Krisztina, a tüdőgyógyászati osztály 

vezető ápolója a műtő felé indult a men-

toráltjaival. Útközben elmesélte, hogy 16 

éves kora óta dolgozik az intézményben,

és ma már lánya is a kollégái között van.

– Imádom a munkámat, ezért nem szere-

tem, ha sajnálnak a fizetésem miatt. Az a 

lényeg, hogy az osztályunk folyosója tele 

van köszönőlevelekkel – lelkesítette a fi-

atalokat, mielőtt a csapat megérkezett a

műtökhöz, ahová egy nagy, ragacsos láb-

törlőn át vezetett az út.

Bukodi Edit műtősnő pillanatok alatt 

szétosztotta a lábzsákokat, a hajhálókat,

a maszkokat és műtősruhákat. Miután 

egy infralámpa segítségével megnézték, 

kinek mennyi „láthatatlan” kosz van  

a kezén, elmagyarázták a gyerekeknek 

a helyes kézmosás technikáját, ami töre-

déke volt annak, ahogy egy műtéthez be

kell mosakodni. Miközben Edit megmu-

tatta a nyolcperces speciális technikát is, 

csendben megjegyezte: „Ha nyugdíjba 

megyek, az lesz az első, hogy kifestem  

a körmöm.” A lányok ugyanis az éksze-

rek és a lakkok viseléséről érdeklődtek, 

bár sok idejük nem volt ezeken gon-

dolkodni, mert a következő pillanatban 

már az akut bélelzáródással operált be-

teg kötötte le a figyelmüket. Edit folya-

matosan kérdezgette a csapatot, nincs-e 

valaki rosszul, de a gyerekek annyira lel-

kesek voltak, hogy a következő állomá-

son, a sebészeti vizsgálóban néhányan 

már maguk végezték saját vércsoportjuk 

meghatározását is. Az onkológiai osztály 

sugárbiztos bunkerében pedig ki sem  fogy- 

tak a kérdésekből. A kobaltágyút, majd  

a sugárterápiás gépet Vadon Viki, a Móra 

Ferenc iskola nyolcadikosa például olyan 

érdeklődéssel és biztonsággal kezelte, 

hogy a nővérek összesúgtak a háta mö-

gött: „Ő biztosan egészségügyis lesz”.

A program egyik leghasznosabb mo-

mentumaként Fábián Katalin az újra-

élesztés pontos technikáját tanította 

meg a diákoknak, és egy bábu segítségé-

vel be is gyakoroltatta velük az életmen-

tő mozdulatokat. A rendezvény végén  

a gyerekek ajándékokat kaptak, illetve 

hazavihettek egy névre szóló ígérvényt 

is, amelyben a kórház vállalta a részt 

vevő tanulók 50 órás közösségi szolgá-

latát és szakmai vizsgákra való felkészí-

tését is, amennyiben szakirányú intéz-

ményben tanulnak tovább. 

Forrai-Kiss Krisztina

Idén szervezett először nyílt napot az Uzsoki Utcai Kórház. A Hi-

vatásunk éjszakája című rendezvény célja az volt, hogy megszólít-

sák és az egészségügy számára megnyerjék a Z generáció tagjait.  

A többórás programot úgy állították össze, hogy a pályaválasztás előtt 

álló korosztály számára kellően izgalmas legyen: a fiatalok egyebek 

mellett megnézhettek egy valódi műtétet, megtanultak bemosakodni, 

újraéleszteni, és jártak a kórház sugárbiztos bunkerében is.

Diákok a műtőben

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

2018-ban országgyűlési képviselőket választunk.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata, a választá-
sok tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, valamint a választási eredmény megállapítása.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat meg-
előzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.
Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási 
munkába és a kerületben lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.
A szavazatszámláló bizottságnak az a XIV. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet 
a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.
A választási bizottságnak nem lehet a tagja, ha máshol már tag, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll, valamely 
pártnak a tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, vagy 
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban álló személy. Közalkalmazottként közreműködhet a bizottság munkájában.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán (Bp. XIV. Pétervárad u. 2.) vagy letölthető a www.zuglo.hu oldalról.
A kitöltött adatlapot kérjük 2018. január 15-éig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegyzői asszisztens részére eljuttatni postai úton a 
Polgármesteri Hivatal címére, vagy ügyfélszolgálatunkon (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) leadni. A szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezésével kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 872-9171-es telefonszámon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A tagok 
a megválasztásukat követően esküt / fogadalmat tesznek.
A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig 
a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában.
A szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi mun-
kavégzés alól mentesülnek.
Kérem a tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!

Tegyünk együtt a választások törvényes lebonyolításáért!

Budapest, 2017.                       Makranczi László s.k.
                                                                                                                                                                                         OEVI vezető 

ÜRES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA FELÚJÍTÁSI, 
KORSZERŰSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA MELLETT

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata polgármestere pályázatot ír ki üres önkormányzati tulajdonú lakások 
bérbeadására szociális alapon, felújítási, korszerűsítési kötelezettség vállalása mellett.

Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Telefonszám: 06-1/872-9251

A pályázati kiírás részletes tartalma, illetve a pályázathoz kötelezően benyújtandó formanyomtatványok és dokumentumok letölt-
hetőek a www.zuglo.hu internetes portálról, vagy az Ügyfélszolgálaton elhelyezett, papír alapú tájékoztatóból megismerhetőek. 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:1145 Budapest, Pétervárad utca 2.; 

Félfogadási idő: H: 8.15 – 12.00 – 12.30 -17.00; K-CS:  8.15 – 12.00 – 12.30 – 15.30; Sz: 8.15 -12.00 – 12.30 – 16.00; P: 8.15 – 11.30

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18. (Hétfő) 12:00

A pályázatok benyújtásának módja: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon), személyesen 
vagy meghatalmazott útján a Polgármesteri Hivatal Lakás Osztályának ügyfélszolgálatán, vagy postai úton lehet (postacím: 1590 
Budapest, Pf.: 180). A borítékon kérjük feltüntetni: „Szociális korszerűsítési pályázat”

A pályázatra kijelölt lakások:
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Hermina út 3. 1 14 1,5 41,5 m2 összkomfortos 14.982 Ft 762.000 Ft

Ilka utca 13 1 27 1 32,1 m2 komfortos 9.245 Ft 510.000 Ft

Vezér út 71/D 6 24 3 68 összkomfortos 24.548 Ft 538.000 Ft

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázaton részt vevők a döntésről írásban kapnak értesítést a Polgármesteri 
Hivataltól az elbírálást követő harminc napon belül.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse és egyik 
pályázóval se kössön szerződést.  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető 
helyiségek listája
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Erzsébet királyné útja 23. 31568 14 m2 garázs 12.100,- Ft + ÁFA /hó 2017.10.26. 2017.11.10.

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik Ajánlattevővel 
se kössön szerződést!
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 44/2015. (X. 21.) rendelete 7.§ (4) bekezdése értelmében:
„(4) Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésétől számított 15 napon belül lehet.
Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell a havi bérleti díjra tett ajánlat összegét és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység 
pontos megnevezését.
(5) Amennyiben 15 napon belül nem érkezik a helyiség bérbe vételére ajánlat, a helyiség a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság döntése alap-
ján bérbe adható az első olyan jelentkező részére, aki a bérleti díj hirdetményben meghatározott alsó határát elérő ajánlatot tesz.
(8) A szakbizottságok javaslata alapján a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság eltérhet a meghirdetett bérleti díj mértékétől a következők 
szerint:
a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot adó művelődési, sport, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, egyházi, művészeti, egyéb társa-
dalmi, közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat és a feladat ellátására a szervezet együttműködési megállapodást köt az önkormány-
zattal, a bérleti díj realitás vizsgálat alapján megállapított bérleti díj maximum 30%-kal mérsékelhető, kivéve a b) pontban meghatározott esetet.
b) Közhasznú szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezet számára közhasznú feladatával megegyező célra legalább 1 éve üresen álló 
helyiség esetén, maximum 70%-os bérleti díj kedvezmény biztosítható azon szervezetnek, amely a közhasznú feladat ellátására együttműködési 
megállapodást köt az önkormányzattal, és az együttműködési megállapodásban a támogatás (bérleti díjkedvezmény) összegéhez mérten az 
önkormányzat vagy a kerületi lakosok részére kölcsönös előnyt biztosít. A bérleti díjkedvezmény legfeljebb az együttműködési megállapodás 
időtartamára szól.”
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (X.21.) rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról 11.§ (1) bekezdése szerint:
„A szerződéskötéskor a bérlőnek óvadékot kell fizetnie, melynek mértéke háromhavi bérleti díjjal azonos összeg.”
Ajánlatot tenni a „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitöltésével lehet. Az Ajánlattevők ajánlataikat írásban, zárt, megcí-
mezetlen, feladót, cégjelzés vagy más jelet nem tartalmazó borítékban nyújthatják be, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: 
„AJÁNLATTÉTEL HIRDETMÉNYRE”. Ettől eltérő ajánlatot a Zuglói Zrt. nem vesz át. Az ajánlattételhez szükséges „Kérelem Bejelentő Űrlap” 
formanyomtatvány személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.), vagy 
letölthető a http://www.zugloizrt.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ honlapról.
A bérlemények megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel a 469-8156-os telefonszámon.
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2017. november 10. 13:00 óra.
A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, a 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu).
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Óvodákban, iskolákban is oktathatják a bűnmegelőzést

– Tavaly is rendeztünk egy ilyen köz-

biztonsági napot, ám azt a rossz időjá-

rás miatt csak az épületen belül tudtuk 

megtartani. Az meg kevésbé látványos 

a gyerekeknek – mondta Kuzma Orso-

lya óvodavezető.

Idén azonban szerencséje volt az intéz-

ménynek, mert az időjárás lehetővé tette 

a program látványosabb részének a be-

mutatását is. A kerületi rendőrök például 

egy komplett közlekedési pályával érkez-

tek, a Szomjoltóság tűzoltó-pedagógusai 

egy retró tűzoltóval, sok-sok felszerelés-

sel és látványos feladatokkal érkeztek, 

de nagy sikere volt a sebességmérőnek, 

valamint a programhoz idén csatlakozott 

Dogisland kutyakiképzőnek, azon belül 

pedig Freddynek és Bessynek, s két terá-

piás kutyának.

– Nemcsak óvodákba, hanem iskolákba, 

sőt középiskolákba is elmegyünk – mond-

ta Sebőkné Barad Márta körzeti megbízott,  

a zuglói rendőrkapitányság bűnmegelő-

zési előadója. – Leggyakrabban az általá-

nos iskolák felsős diákjaival találkozunk, 

akiknek az internet veszélyeiről, az isko-

lán belüli erőszakról és általánosságban a 

bűnmegelőzésről tartunk előadást. A leg-

népszerűbb időszak az április és a május.  

Ha korábban hívnak bennünket, akkor an-

nak általában valamilyen aktualitása is van. 

A bűnmegelőzési előadó szerint ezeknek a 

programoknak kettős a célja: egyrészt fel-

hívják a gyerekek figyelmét a rájuk lesel-

kedő veszélyekre, másrészt a rendőrség 

munkáját is megismertetik velük.

– Fontos, hogy bízzanak a rendőrökben, 

hogy elhiggyék, hogy ha kérik, akkor se-

gítünk nekik. 

A bűnmegelőzésben nemcsak a fiata-

lok, hanem gyakran a felnőttek is se-

gítségre szorulnak. A kerületi rendőrök 

szívesen tartanak előadást, felkészítést 

a szülőknek és a pedagógusoknak is, 

mely lehetőséggel már több zuglói okta-

tási intézményben éltek. 

A rendőrség azonban nemcsak „házhoz 

megy”, hanem olykor a saját kapuit is 

megnyitja a fiatalok előtt. Tavasszal – 

2018-ban áprilisában – egy hét erejéig 

például nyitva lesz a kapitányság Ste-

fánia úti épülete, ahol előzetes egyez-

tetés alapján fogadják majd az iskolai 

csoportokat. A diákok 45 perces képzést 

kapnak a rendőri munkából, ez alatt  

a helyszínelőktől kezdve az előállítóig 

bejárhatják az épületet.

Riersch Tamás

Közbiztonsági napot tartottak október 19-én az Aprófalva Óvodában. Az eseményen – a két intézmény együttműködésének keretében – a szomszé-

dos Kaffka Margit Általános Iskola alsó tagozatos diákjai is részt vettek. A zuglói óvodának könnyű dolga volt, hisz egy kerületi polgárőr házaspárnak, 

Németh Attilának és Némethné Szabó Andreának köszönhetően már csak egy kész programnak kellett helyet biztosítani.
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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. 

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

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

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi munkakörök-
re munkavállalókat keres:

- 1 fő kertész
- 1 fő villanyszerelő
- 1 fő víz, gáz, fűtésszerelő
 Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) a godo.

hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.

Pultos hölgyet keresünk! A családias Baktanya Borozó-
ba (Egressy út 145.) fix és teljesítménybérezéssel! Jelent-
kezés: +36 30 634 6880

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

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

VÁRJUK ZUGLÓI ANTIKVITÁS üzletünkbe! Készpénzért vá-
sárolunk antik, modern festményeket, bútorokat, ezüst tárgya-
kat, kerámiákat: Gorka Géza, Kovács Margit, keleti tárgyakat, 
régi borostyánokat, katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, 
Meiseni. 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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, teljes hagyatékot, díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! HUN-
GÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol festményeket, antik 
bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsol-
nay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hum-
mel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat, háború 
előtti katonai kitüntetéseket, levelezőlapokat, képeslapo-
kat, hagyatékokat, borostyán és koráll ékszereket-10 ezer-
től akár 300 ezer forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazo-
narany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! A 
Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

FIGYELEM, FIGYELEM! Arany, ezüst régiség, borostyán 
és brilles ékszer, óra felvásárlás azonnal, készpénzben! 
Cím: 13. kerület, Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 
06-70-884-40-84. Maximális diszkréció!

ARANY, EZÜST, borostyán,festmény, bútor, szobrok 
és régi pénzek FELVÁSÁRLÁSA azonnal, készpénzben. 
Teljes körű ügyintézés üzletünkben vagy akár önnél teljes 
diszkréció. Cím: Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 
06-70-884-40-84.

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújítása, át-
alakítása. Negatívok, videók , mozifilmek digitalizálása. Tar-
jánfotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

KARÁCSONYI ELŐAKCIÓ! Gyermek-és családi soroza-
tokból októberben és novemberben 10% ENGEDMÉNY 
+ ajándék album. Bejelentkezés: 36-31-170.  Tarjánfotó, 
1145 Thököly út 150.

Segítsen kibővíteni a focigyűjteményemet! Meccs- mű-
sorfüzeteket és belépőjegyeket veszek minden korszak-
ból, készpénzért! Tel.: 06-20/480-4556, e-mail: nepstadi-
on2015@gmail.com

SZÉP KILÁTÁSSAL ELADÓ egy 40m2, fiatalos, ameri-
kai konyhás, teremgarázsos, tárolós, 1,5 szobás, II. eme-
leti, lakóparki lakás, 2006-ban épült a Szőnyi úton. Pad-
lótól-plafonig érő redőnyös, szúnyoghálóval, riasztóval 
felszerelt, ablakai zöldre néznek, 4 m2 erkélyéről a Budai 
hegyekbe gyönyörködhet. Közös költség 11.500 Ft. Ár: 
25,5 millió forint. Tel: 06-70-944-15-95. 

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

ANTIKVÁRIUMUNK  készpénzért vásárol régi és új köny-
veket, könyvtárakat, vitrintárgyakat, plakátot, képeslapot, 
hanglemezt, CD-t, DVD-t.  Tel.:06-20-922-0001, 266-3277.

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó állapotú 
könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, antikváriát. 
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként), 06-20-
916-57-66, web: www.vertesiantikvarium.hu

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól. Házhoz 
megyek! Tel: 06-20-959-0134

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Állás

Régiség

Egyéb

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

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 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. (Fo-
garasi sarok) 

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

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁSSAL, ga-
ranciával a hét minden napján. Tel:405-3553, 06-20-
9344-874

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, 
villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, 
határidőre, garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-
20-961-6153

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon telepí-
tés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, villanytűzhely, 
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624

ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zárnyitás, zárszerelés 
azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galériák 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

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉ-
SE, javítása, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. 
Tel: 06-30-447-3603

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsatorna csere, 
lakásban és udvaron, kerti csapcsere ásással is. Csőfa-
gyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres keresése, ja-
vítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 06-30-914-35-88.

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, 
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak ked-
vezménnyel. Takarítással és bútormozga-

tással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzés-

sel. Igény szerint kartondobozok.  
10%-os hétvégi kedvezmény.  

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

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… 
szerelése, javítása, garanciával! AJÁNDÉK 
SZÚNYOGHÁLÓ minden megrendeléshez! 

Zuglói redőnyös. Tel.: 06-70-341-9489, 
06-20-341-0043 

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 
gépekkel, csapok javítása, cseréje, csőrepe-
dés, duguláselhárítás azonnal. Minden ami 
javítás,szerelés, csere! 45 éves tapasztalat-
tal, garanciával. Kis munkákat is elvállalok! 

Ingyenes kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószer-
víz. Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

Antik és régi tárgyakat, bútorokat, festmé-
nyeket, régi pénzeket- papírt is, kitünteté-

seket, borostyánt, ezüst-és arany tárgyakat, 
különösen magas áron, porcelánt, dísz-
tárgyakat, csillárokat, zongora, pianínó, 
régi órákat, karórákat, hagyatékot, stb. 

készpénzért magas áron felvásárol Thököly 
út 114./B. szám alatti galéria, Amerikai út 

közelében. Tel: 06-70-425-56-69.

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Ingatlan

Könyv

Oktatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BÉRLEMÉNYGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításával kapcsolatos feladatok.
• Lakások bérbeadási folyamatának előkészítése, lebonyolítása.
• Lakbér-felülvizsgálatok elvégzése.
• Értékesítésre kijelölt lakásokkal kapcsolatos feladatok.

Alkalmazási feltételek:
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Vagyongazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.
• Közigazgatásban szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:
• Magas szintű együttműködési, kapcsolatteremtő készség.
• Ügyfélcentrikus hozzáállás.
• Döntésképesség.
• Kiváló kommunikációs készség írásban és szóban.
• Precíz munkavégzés.

Illetmény és juttatások:
A juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI. 18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.

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 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: 2017. november 15.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt 
borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző 
pályázat”;
vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. - zárt 
borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,bérleménygazdálkodási ügyintéző pályázat”;
vagy
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért 
adatok és dokumentumok feltöltésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bottyán Tünde Gyöngyvér nyújt a +36/1 872 9312-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.
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– A döntésed végleges?

– Mindenképpen. 25 évet töltöttem el az 

élsportban, bevallom, kicsit már elfárad-

tam, az edzések sokkal jobban fájnak, 

mint a fiataloknak. Kor szerint még be-

lefért volna egy újabb olimpia, de úgy 

érzem, hogy most már a civil életemre is 

készülnöm kell.

– De a pólóval nem szakítottál végleg?

– A vízilabdát nem hagytam abba,  

a BVSC-vel egyéves megállapodást kötöt-

tünk. Azaz ebben a szezonban még segí-

teni fogom a csapatot, csak kevesebbet 

fogok edzeni. Ez egy próbaév lesz, hogy 

miként működik ebben a formában a do-

log. Majd a bajnokság végén újraértékel-

jük a helyzetet, és döntünk a folytatásról.

– Szerencsére a civil elfoglaltságod 

nem szólított messzire a medencétől.

– Az egyesületemtől, a BVSC-Zuglótól 

kaptam egy rendkívül vonzó állásajánla-

tot.  Uszodai menedzserként alkalmaztak  

a Szőnyi úton, mely passzol a végzettsé-

gemhez. Jelenleg tanulom, hogy miként 

kell egy uszodát üzemeltetni, és nagyon 

élvezem ezt az új kihívást.

– Miközben a többiek edzenek?

– Kapok is zrikát eleget a lányoktól, amikor 

végigmegyek a medence szélén, ám sze-

rencsére ez egy nagyon összetartó társa-

ság, és mindenki elfogadja ezt a helyzetet. 

– Gondolom, ez azért is van így, mert 

felnéznek rád a többiek.

– Lehet, de ezt inkább tőlük kellene meg-

kérdezni. Én mindig a csapatért küzdöt-

tem, remélem, a példám a fiatalok szá-

mára is kellő motivációt jelent.

– Az eredményeid kellő motivációt je-

lenthetnek.

– Mondhatnám, jókor voltam jó helyen. Fi-

atal koromban 10 évig úsztam a TFSE szí-

neiben. Voltak jó eredményeim, de tíz év 

után éreztem, hogy nem tudok már annyit 

fejlődni, amennyi a nemzetközi szinthez 

elegendő lenne. Ezért váltani akartam. 

Szerencsémre Györe Lajos lecsábított  

a BVSC-be, és volt türelme ahhoz, hogy 

hónapokon át tanítson a labda kezelésére. 

Nekem akkoriban már az is élményt jelen-

tett, hogy a heti tíz úszóedzés helyett csak 

napi egy edzésünk volt. 2005-ban pedig 

kint lehettem a juniorválogatottal a világ-

bajnokságon, igaz, akkor még egy percet 

sem játszottam. Ennek ellenére ismét sze-

rencsém volt, mert Faragó Tamás akkori 

felnőtt szövetségi kapitány látott bennem 

fantáziát, és behívott a keretbe. 

– Innen pedig ismerős a történet: vi-

lág- és Európa-bajnok lettél, három 

olimpián is tagja voltál a negyedik he-

lyezett csapatnak. Magyar bajnok, ma-

gyar kupagyőztes, európai Szuperku-

pa-győztes voltál, játszottál itthon és 

Olaszországban is. Mi más ez, ha nem 

egy sikertörténet?

– A legnagyobb sikeremnek azt tartom, 

hogy amióta Faragó Tamás behívott  

a válogatottba, egyszer sem maradtam ki 

a keretből. Bárki volt is a szövetségi kapi-

tány,  mindig számított a játékomra. 

– Számon tartod a válogatottságaidat?

– Pontos számot most nem tudok, de az 

biztos, hogy a riói olimpiai bronzmeccs 

volt a 300. mérkőzésem, azóta pedig már 

több mint húsz mérkőzést játszottunk. 

– Legszebb élményed?

– A világ- és az Európa-bajnoki győze-

lem mindenképpen az volt, de ideso-

rolnám a legutóbbi hazai vizes vébét 

is. Bár csak ötödikek lettünk, a hangu-

lat fantasztikus volt. Az olimpiák? Kint 

lenni mindig nagyszerű élmény volt, de 

háromszor negyediknek lenni, hát, az 

nem annyira felemelő érzés. Minden- 

esetre a pekingi első meccsem, a hol-

landok ellen, máig emlékezetes maradt 

a számomra. Első olimpiám volt, és any-

nyira izgultam, hogy a labda majd ki-

esett a kezemből.

– Zárásképpen kijelenthetjük, hogy itt-

hon vagy Zuglóban?

– A BVSC-ben kezdődött a vízilabdás 

pályafutásom, és bár volt néhány ál-

lomás az életemben, most már úgy 

tűnik, itt is fogom befejezni az aktív 

sportolást. De pontosan így szép és ke-

rek a történet.

Menedzser lett a bajnok
A budapesti vizes világbajnokságot követően Takács Orsolya világ- 

és Európa-bajnok vízilabdázó lemondta a válogatottságot. A döntés-

ről, illetve a jövőjéről régi-új munkahelyén, a BVSC-Zugló uszodájá-

ban kérdeztük.

Immár ötödik éve rendeznek  

a zuglói Németh Imre Általános 

Iskolában tanórák közti sport-

ágválasztókat. A programok lé-

nyege, hogy egy bizonyos napon 

– általában ősszel, de van, amikor 

tavasszal is – a ki- és becsöngeté-

sek között bemutatókat tartanak 

az iskola zsibongójában. 

A sportágakat a diákok is kipróbálhat-

ják. Korábban ily módon volt vendég  

a Lengyel utcai intézményben a capoei-

ra, a vívás, a lövészet, a torna, a tánc szá-

mos műfaja, a karate és a labdarúgás is. 

Idén október 25-én rendezték a szüne-

tes sportágválaszót, melyre két sportág,  

a cselgáncs és a kötélugrás kapott meghí-

vót. Az előbbit Páncél Gábor mesteredző 

vezetésével a KSI SE nemzetközi hírű 

cselgáncsosai képviselték, a kötélugrós 

csapat pedig Szentendréről érkezett, és 

olyan tinédzserkorú lányokból állt, akik 

a magyar ugróköteles-válogatott tag-

jaként a nyári portugáliai Európa-baj-

nokságon két aranyérmet szereztek. 

Az október 25-i szünetekből a Németh 

Imrében igazságosan elosztva kettő  

a cselgáncsról, kettő pedig az ugróköte-

lezésről szólt.

Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Mozgalmas iskolai szünetek Idén is lesz  
hol sportolni

Ebben az évben is folytatódik a zuglói önkor-

mányzat „Nyitott tornaterem” programja. Ahogy 

azt Lévai Sándortól, a Köznevelési, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság elnökétől megtudtuk, 

idén november 4. és december 17. között szom-

batonként 9–14 óra között lesz nyitva a Móra 

Ferenc Általános Iskola és a Kaffka Margit Álta-

lános Iskola tornaterme a sportolni vágyó zuglói 

lakosok előtt. A két intézményben egyaránt biz-

tosítják majd az öltözködési és a sportolási lehe-

tőségeket, illetve szükség esetén még sportsze-

reket is lehet majd kölcsönözni.
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