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Zugló önkormányzata az elmúlt évek-

hez hasonlóan idén is igyekszik szeb-

bé tenni a kerületiek ünnepét. A nehéz 

helyzetben élő családoknak, időseknek 

összesen kétezer ajándékcsomagot osz-

tott ki, a rászoruló gyerekeknek pedig 

Mikulás-ünnepséget szervezett. A Bos-

nyák téri sokadalomban nemcsak a kor-

csolyapálya használható ingyenesen, 

de az adventi műsorok is térítésmen-

tesen látogathatók. Ugyanitt található 

a kerület adventi koszorúja, melynek 

első gyertyáját Karácsony Gergely pol-

gármester és Tóth Csaba, Zugló szocia-

lista országgyűlési képviselője közösen 

gyújtotta meg december 3-án. Amellett, 

hogy Zugló Angyalai is újra akcióba 

léptek, egyéb meglepetések is várták  

a kerületi gyerekeket, és a városrészben 

élő hajléktalanokról sem feledkeztek 

meg. A Meseház Óvodába járó kicsiket 

a zuglói Olajág Otthonok lakói lepték 

meg három hatalmas doboz játékkal.  

A két intézmény novemberben kötött 

egymással megállapodást, amelynek 

köszönhetően az Őrnagy utcai intéz-

mény középső-, illetve nagycsoportosai 

már többször meglátogatták az otthon-

ban élő időseket. A nyugdíjasok a közös 

játékot, éneklést, kézműveskedést akar-

ták meghálálni a két doboz építőjáték-

kal és a homokozós standdal.       3. oldal

Ünnepi készülődés gyertyagyújtással

December 11-étől már nem kell az au-

tók ablakába rakni a parkolócédulákat, 

és az 1-es övezetbe érvényes lakossági 

engedélyekkel már a Hungária körút ke-

rületi szakaszán is lehet parkolni. Ugyan-

csak december 11-étől lehet kiváltani 

a jövő évre érvényes várakozási enge-

délyeket a Nagy Lajos király úti ügyfél-

szolgálaton. Az ügyintézéshez érdemes 

előzetesen időpontot foglalni az ugyfel-

ablak.zugloiparkolas.hu oldalon. Az ün-

nepek alatt, december 23.−január 1. között  

a zuglói parkolási övezetek egyikében sem  

kell várakozási díjat fizetni.   13. oldal

Parkolási változások
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Kenderkiállítás a Civil Házban

Tapasztalatcsere 
a Mozgásjavítóban

Janár 2-ig tart nyitva a Sokoldalú kender című-

kiállítás a szántóföldi növény hagyományos fel-

dolgozásáról és hasznosításáról a Civil Házban. 

A tárlatnyitó előadáson kiderült, hogy a ruhaké-

szítésben és élelmezésben egyaránt fontos szere-

pet betöltő kultúrnövényhez számos szólásmon-

dás, mondóka, gyermekvers és népszokás fűződik, 

de a kenderhez köthető a fehérnép elnevezés is.

A kiállításon a kenderfeldolgozás hagyo-

mányos eszközei, köztük a kendertörő, a tiló, 

a gereben, a guzsaly, az orsó és a motolla is 

látható. A szerszámok mellett sorakozó tablók 

a kendermagból készíthető 

élelmiszerekkel ismertetik 

meg az érdeklődőket.   

                                         (potos)

Öt országból 13, sérült gyerekekkel foglalkozó 

szakember érkezett a Mozgásjavítóba,  ahol no-

vember 27-től december 1-jéig ismerkedtek az 

intézmény életével és a szakmai munkával. A há-

zigazdák egyebek mellett bemutatták azt, hogyan 

dolgoznak fel közösen egy mesét az ép és a moz-

gássérült óvodások, de a vendégek nemcsak sze-

mélői voltak az eseményeknek. Például bekötött 

szemmel haladtak át egy óriási pókhálón (képün-

kön), hogy aztán egy dobozból két egyforma tár-

gyat megtalálva térjenek vissza csapattársaikhoz. 

A résztvevők meglátogatták a Gyermekek Házát, 

jártak a Nem Adom Fel Kávézóban és a Suhanj! 

Alapítvány konditermében is.           PR

A horvát táncokkal ismerkedhet-

tek meg azok, akik december 7-én 

este részt vettek a nemzetiségi 

táncházsorozat idei utolsó ren-

dezvényén. A program a tervek 

szerint jövőre folytatódik.

A program a Horvát Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium Tam-

burancia csoportjának táncával kezdő-

dött, majd a közönségnek is megtanítot-

ták a lépéseket. A zenét a Babra zenekar 

szolgáltatta. A táncházsorozat egy évvel 

ezelőtt indult, összesen kilenc ren-

dezvényen táncolhattak a résztvevők  

a Zuglói Civil Házban.

A sorozatot az önkormányzat és a Kék 

Duna Forrás Közhasznú Egyesület szer-

vezte hagyományőrző, közösségépítő 

szándékkal. Az egyesület elnöke, Né-

metné Korom Edit szerint ezek az es-

ték jó alkalmat teremtettek arra, hogy  

a nemzetiségi óvodák, iskolák diákjai 

fellépjenek, a zuglóiak pedig megismer-

jék egymás kultúráját.

A kerület civil és nemzetiségi tanácsno-

ka elmondta, hogy a táncház jó példát 

mutat a hasznos időtöltésre is. – Zug-

lóban 11 nemzetiségi önkormányzat 

működik, fontos, hogy az itt élők megis-

merjék egymás szokásait, hagyománya-

it, táncait. A programot azért indítottuk, 

hogy közelebb hozzuk egymáshoz az 

embereket – tette hozzá Sokacz Anikó.

Potos Rita

Népszerű program lett a nemzetiségi táncházsorozat

Harmincnál is több óvodás kapott 
jutalmat a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola idei rajzpályázatán.  A  Játszó-
tér a víz alatt címmel kiírt versenyre 
15 óvodából 177 pályamű érkezett. 
Az első három helyezett, valamint  
a különdíjjal jutalmazott gyerekek 
oklevelet, illetve az önkormányzattól 
rajzeszközöket kap-
tak. Képünkön Pécsi 
Diána képviselő adja 
át az önkormányzat 
elismerését.          RT

Tizenharmadik alkalommal ren-

deztek német nyelvű vers- és pró-

zamondó versenyt a Zuglói Hajós 

Alfréd Magyar–Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskolában. 

18 iskola csaknem 60 diákja vett részt  

a versenyen, Zuglót a házigazda Hajós diák-

jain kívül a német nemzetiségi képzéséről 

ismert Móra Ferenc Általános Iskola nö-

vendékei képviselték. A verseny négy ka-

tegóriában – 5–6. évfolyam, vers és próza, 

illetve 7–8. évfolyam, vers és próza – zajlott. 

Az idei rendezvény azért volt különleges, 

mert éppen harminc éve 

indult a hazai középiskolai 

két tannyelvű képzés.  

                (riersch)

Németül szavaltak

Olvasóink az eddiginél több képet is 
láthatnak tudósításainkhoz: a cikkek 
online galériáit az írások mellett talál-
ható QR-kóddal érhetik el.
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Bosnyák téri sokadalom
Zugló főterén február 4-ig várja a látogató-

kat a vásár és az ingyenes korcsolyapálya, 

amely iskolai szünidőben hétvégi nyitva-

tartással (10–13, illetve 14–19 óra között) 

üzemel. A létesítmény körül a Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. munkatársai vi-

gyáznak a résztvevők biztonságára. A Bos-

nyák téri sokadalomban november utolsó 

hétvégéjén és advent első két vasárnapján 

színpadi műsorok, koncertek is szórakoz-

tatták az érdeklődőket, és elkészült a hely-

színen M. Tóth Zsolt jegesmedve alakú jég-

szobra is. Advent harmadik vasárnapján 

electro swing várja a közönséget. A főté-

ren állították fel Zugló csaknem 15 méter 

magas karácsonyfáját is, amely a gödöllői 

arborétumból érkezett. A fenyőt hatszáz 

méternyi LED-füzér és hatvan gömb dí-

szíti. Szintén a Bosnyák téren helyezték 

el a kerület adventi koszorúját, amelynek 

első gyertyáját Karácsony Gergely polgár-

mester és Tóth Csaba, Zugló szocialista 

országgyűlési képviselője, a másodikat pe-

dig Sokacz Anikó MSZP-s és Gyügyei Attila 

fideszes képviselő közösen gyújtotta meg.

Rászorulók ajándéka
A tavalyi évhez hasonlóan az önkor-

mányzat idén is összeállított kéte-

zer csomagot a rászorulók számára.  

Az egyenként csaknem tízkilós és tíze-

zer forint értékű csomagok tartós élel-

miszereket és karácsonyi édességeket 

tartalmaztak. Az ajándékok osztásá-

ban részt vett Szabó Rebeka szociális 

ügyekért is felelős alpolgármester, 

akitől megtudtuk, a nehéz helyzetben 

lévő gyerekeknek a Tükörkép Műhely 

munkatársa, Magdi is szervezett meg-

lepetést: több mint százan olyan aján-

dékot kapnak, amire régóta vágytak. 

Nehéz helyzetben élő gyerekeket vár-

tak a Zuglói Civil Házban megrende-

zett Mikulás–móka című rendezvény-

re is, amelyről Hevér László György,  

a szociális bizottság elnöke azt mond-

ta, hogy hagyományteremtő céllal 

szervezték meg. Zuglói Angyalai, akik 

tavaly csaknem 250 doboz ajándékot 

gyűjtöttek össze a kerületi gyerekek és 

idősek számára, idén is akcióba léptek. 

Ajándékokkal teli cipősdobozt decem-

ber 18-ig lehet leadni a Polgármesteri 

Hivatalban. A hajléktalanok karácso-

nyának szebbé tételéről a Myrai Vallá-

si Közhasznú Egyesület gondoskodott:  

a Cserei utcai melegedőbe szervezett 

Mikulás-ünnepségen osz-

tottak ajándékcsomago-

kat a fedél nélkül élőknek. 

FKK

Ünnepi készülődés
Fókusz
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

DÉLELŐTT (8.00–12.00) DÉLUTÁN (12.00–16.00)

HÉTFŐ —

Jogi Csoport kintlévő-
ség-kezelés 
12.00-15.30
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

Jogi Csoport 
kintlévőség-kezelés 
(felszólítással és felmondás-
sal kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

13.00–16.00, 204/B
Bérleménygazdálkodási 
ügyek (nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek, telkek)

13.00–16.00, 205. iroda.
Értékesítési ügyek
(nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, telkek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik  a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  épü-
letében a 2. emeleten, hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.  Pénztári 
nyitva tartás: hétfőn 12.00–15.30, szerdán 8–15.30, pénteken 8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 1 469 8100 • Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben sze-
mélyesen is fogadják az ügyfeleinket. Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében (1145. 
Budapest Pétervárad u.11-17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező űrlapot személyesen az 
ügyfélpultnál, elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az 
ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket.

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • 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: 2018. január 9. 
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.
Fogadóóra időpontja: 2018. január 9.
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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Készülünk a hideg hónapokra, a külön-

böző szervezetekkel, intézményekkel 

közösen, együttműködésben segítjük 

a hajléktalanokat – mondta Szabó Re-

beka alpolgármester. A szakemberek 

arra kérik a zuglóiakat, hogy ha haj-

léktalan, segítségre szoruló embert lát-

nak, hívják a Myrai Vallási Közhasznú 

Egyesület Utcai Szociális Szolgálatát 

a +36 70 333 6610-es telefonszámon, 

vagy a Menhely Alapítvány Diszpécser 

Szolgálatát, amely a +36 1 338 41 86-os 

számon érhető el. A zuglói polgárőrök 

ügyelete pedig a +36 1 211 22 33-on ér-

tesíthető. Ha pedig életveszélyes álla-

potban lévő embert találnak, azonnal 

riasszák a mentőket a 112-es segélyhí-

vó számon.

Szoros együttműködésben segítik a hajléktalanokat
Az önkormányzat és az érintett szervezetek hajléktalanügyi krízismegbeszélésen egyeztettek a fedél nélküliek téli ellátásáról. 

Folytatódik a téli gyermekétkeztetési program 

Több mint 120 gyerek ebédjét biztosítja az önkormányzat a téli szünetben.  

Az alacsony keresetű, rászoruló családban élő diákok december 22-én, az év 

utolsó tanítási napján vihetik haza a január 3-ig elegendő élelmiszercsomagot 

(levesporok, konzervek). A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos hely-

zetű gyerekeknek az állam biztosítja az ingyenes éteztetést, de a hétvégére és az 

ünnepnapokra ők is megkapják az önkormányzat csomagját.           

Melegedőhelyek  

és éjjeli menedékek:

• A Myrai Vallási Közhasznú 

Egyesület melegedője: Cserei 

utca 10. (novembertől április 

30-ig egész nap nyitva tart, ide 

adományokat is várnak – tartós 

élelmiszer, takaró, meleg ruha)

• A Myrai Vallási Közhasznú 

Egyesület Éjjeli Menedékhelye: 

Ilka utca 8. (17 órától 8 óráig)

• A Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat Vonat – Hajléktalanok 

Éjjeli Menedékhelye: Vágány 

utca 3. (17 órától 8 óráig, ka-

rácsony és szilveszter között 

egész nap nyitva tart)

Az oldalt összeállította: 

Potos Rita

A Zuglói Korcsolyapálya nyitvatartási ideje:

2017. december 24.: 9-13
2017. december 25., 26.: zárva
2017. december 27-30.: 9-19
2017. december 31.: 9-13
2018. január 1-2.: zárva

2018. január 3-február 4-ig:

hétköznap 8-15 óra között az iskolák,
16-19 óra között a lakosság részére.
Hétvégenként 10-13 és 14-19 óra között.
Bővebb információk a jégpályával kapcso-
latban: Markó István (+36 70 943 1332)
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– Gratulálok a díjhoz. De jól hallot-

tam, hogy azonnal viszonozták is az 

elismerést?

– Köszönjük a gratulációt. Egy ekkora – 

75 fős – kórust, ha már elvisz valahova 

az ember, akkor vétek lenne nem éne-

keltetni a gyerekeket. Ez persze vicc, 

hisz a szervezők kértek fel bennünket, 

hogy az ünnepség műsorában énekel-

jünk. A díjnak nagyon örültünk, óriási 

megtiszteltetés volt ezt átvenni, ha jól tu-

dom, korábban ez a szervezet még gye-

rekkórust nem jutalmazott Prima díjjal. 

Szeretném, ha leírná, hogy köszönettel 

tartozom az iskola vezetésének, minden 

segítő kollégának és Tóth Annamária ko-

rábbi alsós kórusvezetőnek, aki ennek  

a mostani kórusnak az énektudását 

megalapozta.

– A gödöllői kastély exkluzív környe-

zetet kínált a Kodály és más szerzők 

műveiből álló műsorukhoz. Önök 

azonban hozzá vannak szokva ezek-

hez a különleges helyszínekhez.

– A kórusunk fellépett már a Müpában,  

a Zeneakadémián, a Vigadóban és a Papp 

László Budapest Sportarénában is. A gö-

döllői kastélyban azonban most énekel-

tünk először. Január 14-én ismét a Müpába 

megyünk, ahol a Zuglói Filharmóniával 

és a Liszt Ferenc Általános Iskola gyerek-

kórusával közösen fogunk majd fellépni. 

Egy fellépést pedig a végére hagytam, mert 

idén szilveszterkor, pontosabban már 

újévkor is énekelni fogunk. Mága Zoltán ti-

zedik újévi koncertjén a Himnuszt énekel-

jük a Papp László sportarénában.

– Huszonegy éve vezeti a Hunyadi kó-

rusát, és ez alatt számtalan elismerés-

ben volt már részük. Melyek voltak  

a legkiemelkedőbbek?

– Első helyre a két évvel ezelőtt elnyert 

KÓTA-díjat helyezném, amelyet abban az 

évben egyetlen gyerekkórusként kaptunk 

meg, valamint nyolc alkalommal nyertük 

el az Év kórusa címet. Illetve kiemelném 

az olaszországi Cividale del Friuli nemzet-

közi ifjúsági zenei fesztiválját is, melyre 

kétszer is meghívták a kórusunkat. 

– Miben rejlik a kórus ereje?

– Egyrészt az iskola több mint hat-

vanesztendős zenei hagyományaiból 

fakad, hisz a mi ének-zene tagozatunk 

akkor Kodály Zoltán kezdeményezésé-

re indult el, és azóta is az emelt szintű 

ének-zene oktatás az iskola egyik fő 

profilja. Másrészt van egy nagy támoga-

tónk, a Záborszky Kálmán vezette Zuglói 

Filharmónia, amely rendszeres fellépési 

lehetőséget biztosít a számunkra rangos 

koncertjein. Zugló kivételesen szeren-

csés helyzetben van, mert olyan gazdag 

a zenei élete, hogy nemcsak művészi 

élményeket nyújt, hanem 

az oktatás-nevelésben is 

fontos eszköznek számít. 

Riersch Tamás

Príma lett a Hunyadi Nagykórusa
Hagyományosan november utolsó hétvégéjén adták át a Budapest – Pest megyei Regionális Prima Díjakat. 

A gödöllői kastélyban rendezett eseményen nagy megtiszteltetés érte a kerületet, mert a magyar zenemű-

vészet kategóriában a zuglói Hunyadi János Általános Iskola  Nagykórusa kapta a Prima különdíjat. A kórus 

vezetője, Igaliné Büttner Hedvig először vehetett át ilyen magas rangú elismerést.

Aktuális   Aktuális   



7Zuglói Lapok     2017. december 15.    Zuglói séták

A városligeti tavat a régi időkben sok 

fiatal kereste fel télen, hogy korcsolyáz-

zon, vagy csúszkáljon a jégen. Miután  

a hó leesett, vége lett a vidám szórako-

zásnak, mert szervezettség hiányában 

nem volt, aki a havat letakarítsa a jégről.

Korcsolyázóegylet

1869. december 2-án 18 sportkedvelő 

gyűlt össze a Duna-parti Steingasser 

(ma Petőfi) kávéház kártyatermében, 

akik Kresz Géza orvos vezetésével meg-

alakították a Pesti Korcsolyázó Egyletet. 

A testület célja a korcsolyázás népsze-

rűsítése és szervezetté tétele volt.

Megalakulását követően az Egylet Pest 

városa hozzájárulásával egy fabódét 

emelt a városligeti tó Stefánia út (ma 

Olof Palme sétány) felőli partján, a je-

lenlegi korcsolyacsarnok helyén, me-

lyet a szezon végén le kellett bontani.  

A kéthelyiséges építményben melegedő, 

csatoló, iroda és büfé volt. A kivitelezés 

és berendezés 935 koronába került. 

Kezdetben a hótól megtisztított kor-

csolyapályát csak férfiak használták, 

miután azonban báró Eötvös József 

megengedte két leányának, hogy kor-

csolyázzon, és ennek híre ment, egyre 

több leány és fiatalasszony jelent meg  

a jégen. Andrássy Manóné egy kintor-

nát ajándékozott az egyesületnek, amely  

a zenét szolgáltatta a korcsolyázóknak. 

A jégpálya üzemeltetése jövedelme-

zőnek bizonyult, a bevétel fedezte az 

indulás költségeit, sőt futotta a bódé ki-

bővítésére, és a következő szezonra egy 

katonazenekart is leszerződtettek.  

1872-ben az egylet a Budapesti Korcso-

lyázó Egylet (BKE) nevet vette fel. Ekkor 

már edzőt is alkalmaztak, korcsolyát 

kölcsönöztek, és elkerítették a jégpályát. 

Kisegítő jégpálya

1874. január 14-én tűz pusztította el  

a faépületet. A tűzeset után a főváros 20 

éves bérleti szerződést kötött a BKE-vel, 

és engedélyezte egy állandó kőépület 

létesítését, amelynek terveit Lechner 

Ödön építész készítette. Az eklektikus 

korcsolyacsarnokot 1875-ben építették 

fel. A munkálatok nem jelentettek anya-

gi megterhelést az Egyletnek, mert a ma-

gas tagdíjak fedeztek mindent kiadást. 

1878-ban villanyvilágítással látták el a pá-

lyát, így azt már este is lehetett használni. 

A korcsolyázás szempontjából gondot 

jelentett, hogy a tó kevésbé hideg időben 

csak lassan fagyott be, ezért 1887-ben  

a BKE a Városligetben a fővárostól bérbe 

vett egy 10 168 négyszögöles területet. Itt 

egy kisebb hidegben is gyorsan jegesedő 

kisegítőpályát létesítettek, amelynek ki-

szolgálására Hofhauser Antal tervei alap-

ján egy korcsolyaházat építtettek. 

A kisegítőpálya építése bölcs döntés-

nek bizonyult, 1888–1889 telén ugyanis  

a 46 korcsolyanapból mindössze kettőn 

lehetett a tavon korcsolyázni.

Fejlesztések

Mire lejárt a 20 éves bérleti idő, a BKE 

pályáit már 4000 tag és 6000 vendég 

használta. A főváros azzal a feltétellel 

kötött további 35 évre szerződést az egy-

lettel, hogy legalább 200 ezer koronát 

fordít a tóparti korcsolyacsarnok fejlesz-

tésére, és a bevételből részesedést kap.

A BKE 1893-ban id. Francsek Imre ter-

vei alapján átépíttette és kibővíttette  

a Lechner-féle épületet. 

A tó hínárosodása jelentősen rontotta  

a jég minőségét, ezért 1908–1909-ben 

115 ezer négyzetméteren lebetonozták 

a medret, így a pálya már világverse-

nyek rendezésére is alkalmas volt. 

A BKE már az első világháború előtt fog-

lalkozott a műjégpálya-építés gondolatá-

val, a megvalósítással azonban 1926-ig 

várni kellett. A fejlesztés során a kor-

csolyacsarnok ifj. Paulheim Ferenc ter-

vei alapján két toldalékszárnyat kapott. 

A tómeder betonjába pedig a fagyasz-

táshoz 62 kilométer hosszú, 4,2 centimé-

ter átmérőjű gázcsöveket ágyaztak be, 

nyolc-tíz centiméterre egymástól. 

A műjégpályát 1926. november 23-án 

nyitották meg. Ekkortól sorra rendez-

ték a városligeti tavon a korcsolya-, va-

lamint jégkorong- Európa- és -világbaj-

nokságokat. 

A jégpálya és a korcsolyacsarnok a má-

sodik világháború alatt súlyos sérülé-

seket szenvedett. A részleges újjáépítés 

1947-ben fejeződött be. 

Az elmúlt évtizedekben a létesítmény 

állapota folyamatosan romlott. A fő-

városi önkormányzat 2010–2011-ben 

a korcsolyacsarnokot eredeti formájá-

ban helyreállíttatta, a műjégpályát pe-

dig a kor színvonalának megfelelően 

modernizáltatta.                       Papp Dezső

Korcsolyaélet a Városligetben 
A Városligeti műjégpálya a fővárosi fiatalok egyik kedvenc téli szórakozóhelye. A létesítmény a korcsolyacsarnokkal együtt több szakaszban 

épült fel 1874 és 1926 között a Budapesti Korcsolyázó Egylet kezdeményezésére. 
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A család évek óta küzdött lakhatási 

problémával: átmeneti otthonokban 

éltek, legutóbb a József édesapjának ki-

utalt 25 négyzetméteres önkormányzati 

lakásba költözhettek, de a bérleti szer-

ződés lejárta után nem maradhattak ott. 

Több mint két éve állnak kapcsolatban 

az alapítvány munkatársaival, az új ott-

hon megteremtésében is ők segítettek. – 

Nagyon megkönnyebbültünk, most már 

biztonságban érezzük a gyerekeinket, 

biztos fedél van a fejünk felett – mondta 

a születése óta vak József, aki családjával 

november 7-én költözött be a lakásba.

Az önkormányzat és az alapítvány közöt-

ti megállapodás értelmében a szervezet 

vállalta, hogy felújít egy bérlakást, cserébe 

kiválaszthatták, hogy melyik zuglói család 

költözzön oda. Szabó Rebeka alpolgár-

mester az ünnepélyes átadón kiemelte, 

örül, hogy igazi közösségi együttműködés 

eredményeként kapott új otthont a család.

A Nyugodt Szív a Lakhatásért Alapítvány 

más szervezetektől és magánszemélyek-

től is kapott segítséget, felajánlást ahhoz, 

hogy minél előbb beköltözhessenek az 

új lakók – közölte Bod Judit, az alapít-

vány mentora. A pénteki átadón mások 

mellett részt vett Horváth Zsolt alpolgár-

mester és Hevér László György önkor-

mányzati képviselő, a szociális bizottság 

elnöke is.         Potos Rita

Új életet kezdhet a hattagú család
Huszonöt helyett már száz négyzetméteres, felújított önkormányzati bérlakásban él a Rácz család. József 

és Jennifer négy kiskorú gyermekükkel egy hónapja költöztek be a Hungária körúti lakásba, amely az ön-

kormányzat és a Nyugodt Szív a Lakhatásért Alapítvány együttműködésének köszönhetően újult meg.

Civil élet  

Fővárosi kitüntetés

Budapestért díjat kapott Rátonyi Gábor, 

Zugló korábbi polgármestere. Az egykori 

zuglói úszó, majd csepeli öttusázó, később 

a BVSC úszóedzője, szakosztályvezetője,  

a Budapesti Honvéd öttusaszakosztályá-

nak vezetője 1996-ban kapcsolódott be  

a zuglói közéletbe. Két ciklusban önkor-

mányzati képviselő, 2002–2006 között pol-

gármester, 2006–2010 között pedig fővárosi 

képviselő volt. Rátonyi Gábor kiemelkedő 

sportedzői, sportvezetői tevékenységéért, 

valamint társadalmi szerepvállalásáért ré-

szesült az elismerésben.     Riersch Tamás

Sportrelikviák

Az olimpiák történetéről tartott előadást Győr 

Béla, a Magyar Olimpiai Bizottság Emlék- és 

Hagyományőrző Albizottságának vezetője 

a Cserepesházban. Az ismertetőt követően 

a rendezvény résztvevői megtekinthették  

a Zuglóban élő sporttörténész olimpiai és 

honvédsport-relikviagyűjteményének legér-

dekesebb darabjait.                             PaD

Patak Parti Futó Party
Húsznál is több, piros ruhába öltö-

zött gyerek és felnőtt kocogott együtt 

december 5-én: az I. Patak Parti Futó 

Party reggel nyolckor startolt a Zug-

lói Civil Ház elől. A rövid zenés be-

melegítő után a résztvevők (a Móra 

Ferenc Általános Iskola 6. a osztálya 

és kísérő pedagógusai) a Rákos-pata-

kig futottak, majd vissza. A progra-

mot hagyományteremtő szándékkal 

a Művész Ifjak Stúdió és Kulturális 

Egyesültet szervezte, amelynek egyik 

tagja korábban egy másik kerület-

ben már elindította a programot. 

– Most már Zuglóban dolgozom, azt 

gondoltam, itt is népszerű lehetne – 

mondta az ötletgazda, Hermál Hen-

riett. A célban Sokacz Anikó civil és 

nemzetiségi tanácsnok köszöntötte 

a résztvevőket, akiknek átadta az 

önkormányzat ajándé-

kát is: a futók állatkerti 

belépőt és jegyzetfü-

zetet kaptak.  (potos)
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A Mályva téri óvoda és bölcsőde korsze-

rűsítésére az önkormányzat összesen 

187 millió forintot költ, mivel a Környe-

zeti és energiahatékonységi operatív 

programból nyert támogatás 64 millió 

forintos önrésszel egészül ki. Az 1987-

ben épült intézmény szerkezetileg jó 

állapotú, ám a külső hőszigetelés hiány-

zik, a nyílászárók többsége pedig régi, 

rossz állapotú.

Az elnyert támogatás most lehetővé te-

szi többek között a lapos tető, valamint 

a homlokzat és a lábazat szigetelését,  

a nyílászárók és radiátorok cseréjét, és 

még a napelemes rendszer telepítését is.  

Az átalakítás jövő év végére elkészül, így 

a következő karácsonyt már egy felújí-

tott épületben ünnepelhetik a gyerekek.

A most elnyert 123 millió forinttal 

együtt a zuglói önkormányzat Kará-

csony Gergely polgármestersége alatt 

csaknem 1 milliárd forintot nyert pá-

lyázatokon. Pályázati forrásból újult 

meg a Móra általános iskola, a Hunyadi 

iskola, a Mogyoródi Úti Sportpálya zöld-

felülete, pályázati forrás bevonásával 

szépül majd a Vezér út egy szakasza,  

a Széchenyi iskola homlokzata, és sike-

res pályázat biztosította sok kisgyerek 

ingyenes étkeztetését, az internetháló-

zat fejlesztését, valamint integrált ját-

szótér kialakítását Zuglóban.

Oktatás, nevelés

Megújul a Mályva óvoda és bölcsőde épülete
A zuglói önkormányzat 123 millió forintot nyert a Mályva Óvoda és Kerületi Vezető Bölcsőde épületenergetikai felújítására. Ezzel együtt már csak-

nem 1 milliárd forint pályázati pénz került Zuglóba ebben az önkormányzati ciklusban.

Japánban virágzik  

a Mályva-módszer

December 7-én délelőtt a kerületi 

óvodapedagógiával ismerkedett 

15 japán óvodapedagógus a Zuglói 

Mályva óvodában. A tokiói Kodály 

Esztétikai Intézet és a zuglói óvo-

da kapcsolata régre nyúlik vissza,  

a japán pedagógusok már több-

ször ismerkedtek a Mályva-mód-

szer hatékonyságával és eredmé-

nyességével. 

A nyári napközis és soltvadker-

ti táborok maradandó élményt 

okoztak a zuglói gyerekeknek, 

legalábbis erről árulkodik az a 66 

rajz, melyek a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-Profit Kft. 

felhívására beérkeztek. 

Bár Zuglóban mindig is kiemelt helyet fog-

lalt el az oktatás, azért országos tanulmá-

nyi versenyt csak elvétve szoktak rendez-

ni a kerületben. Kivétel ez a német nyelvű 

vers- és prózamondó verseny, amelyet 

immár 13. éve rendez meg az Ungvár 

utcai iskola. Az intézmény vezetője az  

a Molnár Márta, aki egyben a Kétnyelvű 

Iskoláért Egyesület Általános Iskolai Né-

met Szekciójának is a vezetője. A német 

nyelvű vers- és prózamondó versenyt  

13 éve ez az egyesület kezdeményezte, és 

azóta folyamatosan a zuglói iskola vállalja 

a rendezést. Hogy ez mekkora munkával 

jár, azt az idei adatok is bizonyították:  

a december 8-i versenyre 18 iskola, 9 vi-

déki és 9 fővárosi intézmény 58 diákja 

nevezett. Zuglót a házigazda Hajós diák-

jain kívül a német nemzetiségi képzéséről 

ismert Móra Ferenc Általános Iskola nö-

vendékei képviselték. A verseny négy ka-

tegóriában – 5–6. évfolyam, vers és próza, 

illetve 7–8. évfolyam, vers és próza – zaj-

lott. A kerületi diákok közül Grenczer Pet-

ra, Hornyák Zsófia, Ambrus Kincső, Szabó 

Blanka (mind Zuglói Hajós), illetve Lehocz-

ki Márk (Móra) volt a díjazottak között.

Az idei versenynek azért volt jelentősége, 

mert éppen harmincesztendős a hazai 

középiskolai két tannyelvű képzés. De egy 

év múlva ismét jubileumi hangulatban 

szavalnak majd a diákok, akkor ugyanis 

a zuglói Hajós fogja ünnepelni a harminc 

évvel ezelőtti névválasztá-

sát, illetve az általános is-

kolai két tannyelvű képzés  

elindulását.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

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

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

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

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak 
és szociális ellátásainak szabályairól szóló 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban 
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 kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (142 500 Ft) 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 formanyomtatványon vagy 
letölthető a www.zuglo.hu honlapról. A fenti  határidőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 2017. november 1-je és 2018. már-
cius 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

2018-ban országgyűlési képviselőket választunk.

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a választási bizottságok, amelyeknek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, valamint a választási eredmény megállapítása.
Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően 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 jogviszonyban álló személy. Közalkalmazott-
ként közreműködhet a bizottság munkájában.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (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 jelentkezé-
sével 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 munkavégzés 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 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

HIRDETMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ  
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ALÁBBI INGATLANOKAT ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI
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Erzsébet királyné
útja 12/b. 1/1

29808/2/C/1.
29808/2/C/2.
29808/2/C/3. 

18
13
13

garázs részleges 2 800 000 Ft +
ÁFA 2017.12.11. 2018.01.09.

A tájékoztatás nem teljes körű! A Hirdetmény és az ahhoz csatolt szakvélemény  teljes terjedelmében megtekinthető a Zuglói Zrt. 
székházának hirdetőtábláján (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 11-17.), hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu/hirdetmények), va-
lamint az Önkormányzat ügyfélszolgálatán (Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 2.).
Az érvényes ajánlattétel feltétele (a havi bérleti díjra tett ajánlat és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezésén 
túl) a helyreállítási munkákra vonatkozó költségvetés benyújtása! Hirdetményekkel kapcsolatosan további felvilágosítás a 469-8156-os 
telefonszámon kérhető.
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A Városliget gondozásával meg-

bízott Főkert Zrt. felmérése sze-

rint a park fáinak 85 százaléka 

ápolásra szorul, 12 százaléka 

pedig egyenesen balesetve-

szélyes. Egy komplex ökológiai 

felmérés azt is kimutatta, hogy 

a közpark szegényes élővilága 

magán viseli a több évtizedes 

gondozatlanság nyomait. A Li-

get Budapest Projekt keretében 

megvalósuló, a teljes parkra 

kiterjedő megújításnál kiemel-

ten fontos szempont a baleset-

veszély kiküszöbölése, hogy  

a Városligetben álló fák ne ve-

szélyeztessék a park használó-

inak épségét.

A Liget Budapest Projekt megvaló-

sítása során Magyarország történe-

tének legnagyobb szabású kert- és 

tájépítészeti programját hajtják végre 

azzal a céllal, hogy az ország legré-

gebbi parkja, a sokak által pihenésre, 

sportolásra, kikapcsolódásra hasz-

nált Városliget újra élményt tudjon 

adni a látogatóinak. A park megújí-

tása során eltűnnek a feleslegesen 

nagy területet elfoglaló, töredezett 

útburkolatok, a használaton kívüli, 

leromlott állapotú épületek, a ligetet 

övező kősivatag parkolók, valamint 

az autóforgalom. Helyüket átveszik 

a szépen felújított zöldfelületek,  

a gyerekek igényei szerint létrehozott 

biztonságos játszóhelyek, a korszerű 

sportpályák, az újonnan megépített 

bicikliutak, és a kutyások számára 

kialakított élményparkok. 

A Liget megújításával megbízott Város-

liget Zrt. a Liget teljes zöldfelületéért fe-

lelős, így különös gondot kell fordítania 

a mintegy 7100 egyedet számláló faál-

lomány ápolására, táplálására, öntözé-

sére, a betegek szakszerű kezelésére, 

gondozására, szükségszerű ritkítására. 

Ahhoz, hogy ez a munka megalapozott 

lehessen, a park napi szintű gondo-

zását végző Főkert Zrt. összeállította  

a Városliget fakataszterét, a valaha volt 

legpontosabb és legrészletesebb álla-

potfelmérő leltárt az itteni fákról. 

A fák nyilvántartása mellett egészsé-

gük megőrzése érdekében különösen 

fontos, hogy elvégezzék az indokolt 

beavatkozásokat, ezért elengedhe-

tetlen a fák alapos, minden kertésze-

ti szempontra kiterjedő felmérése, 

amelynek alapján meghatározható a 

megfelelő kezelés. A Városliget Zrt. 

kertészeti és dendrológus szakem-

berek bevonásával kialakított egy 

többlépcsős vizsgálati rendszert, 

a Városligeti Faápolási Protokollt, 

amely a hatályos jogszabályokon 

alapul, de még azoknál is jóval szi-

gorúbb feltételeket tartalmaz. A vizs-

gálatot legalább ötéves szakmai ta-

pasztalattal rendelkező, a fa élettani 

és fizikai tulajdonságait jól ismerő, 

„fából olvasni tudó” szakemberek, 

dendrológusok végzik. A vizsgálatok 

lezárulta után, a folyamatban részt 

vevő összes szakértő véleményének 

figyelembevételével születik döntés  

a fa további sorsáról. 

Alapos előkészítő munka és kiterjedt 

társadalmi egyeztetést követően ok-

tóberben megkezdődött a Városliget 

100 hektáros parkját érintő kert- és 

tájépítészeti megújítás első üteme. 

Ennek keretében elkezdték a Vakok 

kertje, az új sportpályák és a kutya- 

élménypark teljes növény- és faál-

lományának megújítását, amelynek 

első lépéseként összesen 17 új, 

egészséges és ligethonos faegye-

det ültettek el, és amelyet további 

50 követ majd jövő márciusig. Ezzel 

párhuzamosan pedig eltávolítottak  

38 menthetetlenül beteg, balesetve-

szélyes vagy a ligetbe nem való, in-

vazív fajtájú faegyedet.

A fák eltávolítását megelőzte egy 

teljes körű, a Városligeti Faápolási 

Protokoll szerint végrehajtott vizs-

gálat, amelyből kiderült, hogy ezek 

a fák betegek, balesetveszélyesek, 

így kivágásra érettek. A Városlige-

ti Faápolási Protokoll alapján el-

készített vizsgálatok egyesével 

megtekinthetőek a Liget Budapest  

Projekt honlapján. 

Megújul a faállomány a Városligetben

Fizetett hirdetés

 Ültetik a fákat a parkmegújítás első ütemében a Városligetben.
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Zuglóban folyamatos – a lakosság 20 szá-

zalékát lefedő – figyelőszolgálat műkö-

dik. Négy gyermekorvos és tizenkét fel-

nőttháziorvos ad le adatokat a hozzájuk 

tartozó betegekről. Eszerint a december 

3-ával záruló héten 493 jelentett beteg 

gyermekből egy sem, míg az 1875 or-

vosnál jelentkezett felnőttből mindössze 

tíz produkált influenzaszerű tüneteket.

Dr. Kalmár Patrícia tiszti főorvos la-

punknak azt mondta, nem lehet tudni, 

hogy az adott évben kialakul-e egyálta-

lán járvány, mindenestre a jelenlegi ned-

ves, hideg idő kedvez a vírusnak. 

– Még érdemes beadatni az oltást, annál 

is inkább, mert minél többen veszik fel, 

annál kevésbé fog cirkulálni a közös-

ségen belül a betegség – magyarázta  

dr. Kalmár Patrícia. – A vakcina ösz-

szetételét minden évben változtatják  

az előző szezon tapasztalatai alapján. 

Idén a H1N1 Michigan, a H3N2 Hong-

kong és a B Brisbane típus ellen tartal-

maz védőanyagot, de ez nem jelenti azt, 

hogy ha másik típus támad, akkor ne 

lenne hatása. Így például az úgyneve-

zett ausztrál vírussal – amelynek tünetei 

megegyeznek az influenza általános tü-

neteivel – szemben is nyújt egyfajta vé-

delmet, egyebek mellett biztosítja, hogy 

a szövődmények ne legyenek súlyosak.  

Tavaly az 1 300 000 felnőtt- és a 4000 

ingyenes gyermekvakcinából mindösz-

szesen csak 700 000 darab fogyott el, 

de a szakember reméli, hogy idén fele-

lősségteljesebbek lesznek az emberek.  

A térítésmentes oltásra jogosultak körét 

egyébként nemrég kiterjesztették a pe-

dagógusokra is.  

Forrai-Kiss Krisztina

Sem Zuglóban, sem az ország más területén nincs még influenzajárvány, ezért dr. Kalmár Patrícia, a kerület tiszti főorvosa szerint még érdemes 

beoltatni magunkat. Az idei vakcina az ausztrál vírussal szemben is ad egyfajta védettséget. 

Még érdemes beadatni az oltást

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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 letölthetőek 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:

ÚT/UTCA HÁZSZÁM EMELET AJTÓ SZOBASZÁM ALAPTERÜLET KOMFORT- 
FOKOZAT BÉRLETI DÍJ A HELYREÁLLÍTÁS 

KÖLTSÉGE

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.  

TÁJÉKOZTATÁS

Munkaközi tájékoztató a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által határolt területre készülő kerületi építési szabályzatról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. ( III.16.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia út által 
határolt területre kerületi építési szabályzat készítése folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés alapján – tárgyalásos eljárás szerint történik.

A rendezés célja a Papp László Sportaréna környezetének rendezését biztosító településrendezési eszköz elkészítése. A rendezés várható hatása, hogy a Budapest XIV. kerület, Hungária körút 46. sz. alatti (32538/1 hrsz.-ú) ingatlanon új, korszerű épület 
létesül kereskedelmi-, szolgáltató-, parkoló- és irodafunkcióval, továbbá a tömegközlekedést igénybevevők átszállási lehetőségei racionalizálódnak.

A tárgyi kerületi építési szabályzat tervezete 2018. január 10-étől megtekinthető a www.zuglo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélszolgálati irodán és a főépítészi irodán.

A kerületi építési szabályzat tervezetére vonatkozó írásos véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. január 18-án 18:00-kor kerül megtartásra a Házasságkötő teremben (1145. Budapest, Pétervárad utca 2.).

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt kerületi építési szabályzat véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító 
okiratát és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.
                 Karácsony Gergely
                      polgármester
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Változások a zuglói parkolási rendszerben

2017. december 11-én lépett hatályba 

a Fővárosi Közgyűlés rendelete, mely-

nek értelmében a parkolóautomatáknál 

megváltott parkolójegyet már nem kell 

kirakni a jármű szélvédője mögé, továb-

bá az 1-es övezetre kiadott lakossági vá-

rakozási hozzájárulás birtokában már 

a Hungária körút zuglói szakaszán is 

igénybe vehető a parkolási kedvezmény. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

november végén életbe lépett rendelet-

módosításának köszönhetően kibővült 

a gyermekszállítási várakozási hozzájá-

rulásra jogosultak köre. A kedvezmény 

abban az esetben is igényelhető, ha  

a szülök az általános iskola 1–5. évfo-

lyamán tanuló gyermeket zuglói sport- 

egyesületbe szállítják. Az egyesületi tag-

ságot igazolni kell a kérelemhez, és meg 

kell jelölni a sportegyesület címét is.  

A hozzájárulás az adott tanévre érvényes. 

Fontos módosítás, hogy a sürgősségi 

betegellátást igénybe vevőket szállító 

járműre kiszabott pótdíj törölhető, ha 

bemutatják a kezelőorvos igazolását, 

és utólag megfizetik az igénybe vett 

várakozási időre eső várakozási díjat.  

A képviselő-testület döntött arról is, hogy 

a polgármester különleges, előre nem 

tervezhető, de méltányolható esetekben 

külön kérelem esetén felmentést adhat  

a parkolási pótdíj megfizetése alól.  

A képviselő-testület döntése nyomán 

az intézményi várakozási hozzájáru-

lás éves költségének megfizetése ne-

gyedéves részletekben is lehetséges.    

A 2017-es várakozási engedélyek 2018. 

január 31-ig érvényesek. A jövő évi ke-

rületi várakozási engedélyek kiváltása 

december 11-től intézhető a parkolási 

ügyfélszolgálaton, a Nagy Lajos király 

útja 73–77. szám alatt, hétfőn, kedden 

és csütörtökön 9–17, szerdán 9–18, 

valamint pénteken 9–16 óra között. 

Ügyfélszolgálati ügyintézéshez idő-

pont előzetesen az ugyfelablak.zug-

loiparkolas.hu honlapon igényelhető. 

A lakossági várakozási hozzájárulás 

egyébként a www.zugloiparkolas.hu 

oldalon az Ügyfélablak menüpont vá-

lasztásával elektronikusan is intézhető.

A parkolási ügyfélszolgálat 2017. de-

cember 23.–2018. január 1. között zár-

va lesz, de december 28-án csütörtökön 

10–14 óra között ügyeletet tart. 

Az év végi ünnepi időszakban, decem-

ber 23. és január 1. között egyébként 

Zuglóban a várakozási övezetek egyiké-

ben sem kell parkolási díjat fizetni.  

A képviselő-testület az elmúlt hóna-

pokban különös hangsúlyt fektetett 

arra, hogy a parkolási rendszer beve-

zetését követően óhatatlanul felszínre 

kerülő problémákat mielőbb orvosol-

ni lehessen. A lakossági visszajelzések 

alapján először szeptemberben mó-

dosított a testület a kerületi parkolási 

rendeleten, amikor Hajdu Flórián al-

polgármester (MSZP) terjesztette elő 

a parkolási kedvezmények kiterjesz-

tésére vonatkozó javaslatot. A képvi-

selők novemberben Karácsony Gergely 

polgármester és Hajdu Flórián alpol-

gármester javaslatára módosítottak 

a parkolási rendeleten.        ZKNP/ZL

Novemberben több ponton is módosították a XIV. kerületi parkolásra („járművel várakozás rendjére”) is vonatkozó 30/2010. (VI. 4.) fővárosi közgyűlési 

rendeletet, illetve a zuglói önkormányzat 26/2017. (VI. 26.) parkolási rendeletét is. Az alábbiakban összefoglaljuk a változásokat.

A képviselő-testület december 15-én dön-

tött arról, hogy új kamerákat telepítenek 

az 1. számú választókerületben a Hor-

váth Boldizsár utca–Uzsoki utca, Laky 

köz–Uzsoki utca, valamint az Erzsébet ki-

rályné útja–Róna utca kereszteződésébe, 

egy kamerát pedig áthelyeznek a Róna 

utca–Korong utca sarkára.

– A térfigyelő rendszer itteni bővítésével 

a választási ígéretemnek tettem eleget, 

hiszen ezen eszközök telepítésének ötle-

te még 2014-ben született meg. A kame-

rák felszerelését egy éve indítványoztam  

a testületnél, amely végül elfogadta ezt  

a csaknem 7,5 milliós beruházást. A la-

kosság is igényelte az új térfigyelőket, 

mert az elmúlt időszakban a környéken 

megszaporodtak a kisebb bűncselekmé-

nyek – mondta Cseke Vanda, a körzet kép-

viselője, aki Orosz János körzeti megbí-

zottal együtt gyakran járja be a területet.  

A fideszes képviselő hozzátette, az Uzsoki 

kórház oldalára telepített eszköz az in-

tézmény köré épített új parkolót is figyeli 

majd, míg egy másik kamera a Jókai isko-

la diákjaira vigyáz.

A 8. számú választókerületben a Rákospa-

tak utca–Szugló utca és a Csömöri út–Cin-

kotai út kereszteződésébe került új kamera, 

több mint 4 millió forint értékben. Előbbire 

a piac, utóbbira pedig a nagy átmenő forga-

lom miatt volt szükség. Barabás Ferenctől, 

a körzet fideszes képviselőjétől megtudtuk, 

a Telepes–Öv utca sarkán is folyamatban 

van egy térfigyelő telepítése.

A kameraátadáson részt vett Kovács-Csin-

csák László, a ZKNP ügyvezetője és Hajdu 

Flórián alpolgármester is, aki elmondta, 

néhány hónapon belül újabb eszközök-

kel bővül a rendszer.

– Az MSZP-frakció már eddig is nagyon 

sok kamera felszerelését kezdeményezte 

és támogatta, de újabb 43 eszköz telepí-

tése van még folyamatban – magyarázta 

az MSZP-s alpolgármester. – A rendőr-

ség éves beszámolója is azt támasztja 

alá, hogy azok a közbiztonsági intézke-

dések, amelyeket az elmúlt két évben  

a frakciónk kezdeményezett többségé-

ben Tóth Csaba országgyűlési képviselő 

ötletei és támogatása alapján, meghoz-

ták a gyümölcsüket. Az MSZP-frakció 

kezdeményezésére több prevenciós 

program is elindult Zuglóban, ebben 

a ciklusban kezdődött például Tóth 

Csaba országgyűlési képviselő ötlete 

alapján a Szomszédom  

a rendőr elnevezésű prog-

ram – tette hozzá az alpol-

gármester.        (forrai) 

Öt új kamerát telepítettek, egyet pedig indokoltabb területre helyeztek át, így már 176 kamerából álló térfigye-

lő rendszer működik Zuglóban.

Tovább bővült a térfigyelő kamerahálózat
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KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ VÁSÁROLOK 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
antik órákat, stb. Teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel: 06-20-
280-0151, email: herendi77@gmail.com

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben! 
HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol fest-
ményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és 
karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., por-
celánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerá-
miákat, bronz és ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 
forintig/grammig, háború előtti katonai kitüntetése-
ket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, 
borostyán és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 
ezer forintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 
22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! 
A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

JOZEF ANTIKVITÁS! Magas áron, készpénzes fel-
vásárlás: antik bútorokat, festményeket, asztali, fali- és 
zsebórákat, bronz-és ezüsttárgyakat, Herendi, Zsol-
nai, Hummel, Kovács Margit porcelánokat, kitünteté-
seket, képeslapot, régi pénzeket, borostyán-korall és 
antik ékszereket, régi bizsukat, lakberendezési tárgya-
kat és hagyatékot. Kiszállás és értékbecslés díjtalan! 
15. kerület, Páskomliget út 8. (Újpalotai vásárcsarnok-
kal szembe). Tel: 605-70-75, 06-30-9-210-915.

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.

EGYEDÜL VAN? Nincs kire számítania? Nincs 
pénz? Itt a megoldás! Életjáradék-eltartási szer-
ződést kötünk 50 év felett! Havi készpénzben biz-
tosítjuk életét! Nem kell mást tennie, csak minket 
megjelölni, mint örököst! Tel: 06-20-358-8217. 

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók felújí-
tása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifilmek 
digitalizálása. Tarjánfotó, 1145 Thököly út 150., 
Nyitva: 10-18h. Tel: 363-1170

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

Bármilyen Népstadion belépőjegyet és műsorfü-
zetet veszek, készpénzért! Tel.: 06-20/480-4556, 
e-mail: nepstadion2015@gmail.com

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTE-
LENÍTÉSE, javítása, csapok, szifonok, WC-csé-
szék, WC-tartályok cseréje javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Tel: 06-30-447-3603

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! Vízcsator-
na csere, lakásban és udvaron, kerti csapcsere 
ásással is. Csőfagyasztás. Tel:06-70-544-40-50.

VÍZSZIVÁRGÁS, CSŐREPEDÉS műszeres ke-
resése, javítása, kamerás csatornavizsgálat. Tel: 
06-30-914-35-88.

Önállóan, avagy ügyvédi közreműködéssel 
visszaigényelhetők a Lehel piaci parkolóból 
(balra kanyarodási tilalom) kihajtás esetén ki-
szabott 50.000,-Ft-os közigazgatási bírságok. 
Érdeklődés: 06702818108 telefonszámon.

KÖZÖSKÉPVISELET! TÁRSASHÁZKEZELÉS! 
Kérjen AJÁNLATOT! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-
93-94.

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

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

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

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol jó álla-
potú könyveket, könyvtárakat, könyvhagyatékot, 
antikváriát. Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70 (szer-
dánként), 06-20-916-57-66, web: www.vertesian-
tikvarium.hu

Angol, orosz korrepetálás, tanítás. Egyénre sza-
bott, célirányos, eredményes. Telefon: 06-20-28-
19-317.

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

GYÓGYPEDIKŰR! MANIKŰR, BENŐTTKÖRÖM, 
tyúkszem eltávolítása, cukorbeteg lábak kezelése. 
Házhoz megyek! Hétköznap és hétvégén! 18 ÉVES 
szakmai gyakorlattal. Tel: 06-70-678-3207

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, RE-
FLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyógyító, 
cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 11. Minden be-
tegséget gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-0821

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

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete recepci-
óst keres adminisztrációs és ügyfélszolgálati fel-
adatokra középiskolai érettségivel és angol nyelv 
alapfokú ismeretével. Önéletrajzát várjuk a titkar-
sag@mkfe.hu email címre. 

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén 
is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcse-
re garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 
06-70-519-2470 Email: szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, kar-
bantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 06-30-857-
26-53

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Állás

Régiség

EgyébDUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszüntetése. 
Mosdók, WC tartályok cseréje. Csatorna kame-
rázás. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-
491-5089 

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kira-
katok üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszi-
getelő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9777-150

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését és szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos Tel: 
06-70-550-0269

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

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

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KISZÁLLÁS-
SAL, garanciával a hét minden napján. Tel:405-
3553, 06-20-9344-874

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakásfelújí-
tás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! 
www.burkolomester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputelefon 
telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szerelése, 
villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZ-
VEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel: 
260-48-70, 06-20-979-0624. 

ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! Zárnyitás, zár-
szerelés azonnal. Rácsok,  kapuk, kerítések, galé-
riák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-
299-12-11

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanci-
ával! Tel: 419-82-64, 06-70-211-77-60

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁ-
ZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, parket-
tajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, csempé-
zés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, kőműves-, 
lakatos- és asztalosmunkák, takarítás garanciá-
val. Halász Tibor, Tel:202-2505, 06-30-251-3800 

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

tással. Tel: 06-30-422-1739

Nyugdíjasoknak ingyenes INTERNET 
HASZNÁLATOT oktat a DélUtán Alapítvány 
a Radnóti Gimnáziumban hétfőn és szerda 

délután. Jelentkezés: 06-30-377-90-30, 
munkanap 14 és 17 óra között.

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

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors  
ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel.  

Igény szerint kartondobozok.  
10%-os hétvégi kedvezmény.  

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI  
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi 
gépekkel, csapok javítása, cseréje, 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

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

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.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS
munkakör betöltésére

Feladatok:
• Részvétel a kerület költségvetésének tervezésében.
• Közreműködés a költségvetés testületi előterjesztések készítésében.
• Részvétel az önkormányzat éves költségvetési javaslatának elkészítésében.
• Költségvetési rendeletmódosítás-tervezet készítése.
• Gondoskodik a beszámolási kötelezettség betartásáról.
• Közreműködik a kerületi szintű költségvetési előirányzatok felhasználásáról szóló beszámoló előterjesztésének  
   és rendelettervezetnek az előkészítésében.
• Előirányzat és a rendeletmódosítások nyilvántartásának vezetése.
Pályázati feltételek:
•  Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser,  
    gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudo- 
    mányi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1 év).
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
•  megbízhatóság
• precizitás, pontosság
• önállóság
• elemzőkészség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal. Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik.
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban  
   végzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás  
  céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

Illetmény és juttatások: 
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képvi-
selő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban ta-
lálható űrlap felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció 
megjelölésével.
vagy
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borí-
tékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „költségvetési referens” pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Eleonóra csoportvezető nyújt az 1/872-9248-as 
telefonszámon.

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 küzdősportokon belül már nemcsak  

a tradicionális sportágak, mint a birkó-

zás, a cselgáncs, a karate vagy az ököl-

vívás hódítanak (szerencsére ezekben  

a sportágakban is számtalan jó zuglói 

sportoló van), hanem az olyan „újdon-

ságnak” számító küzdősportágak is, mint 

a ketrecharc vagy mondjuk a thai boksz. 

Nos, kedves zuglói sportrajongók, van egy 

jó hírem: a kerületünk immár ez utóbbi 

sportágakban is rendelkezik világbajno-

kokkal. Köszönhetően egy kicsi, de annál 

hatékonyabb egyesületnek, a Fűrész ut-

cában (az Erzsébet királyné útja sarkán) 

található Perfect Fight Clubnak, ahol 

Nagy Balázs (Kalács) a mester, akinek  

a kezei közül egyre több eredményes 

sportoló kerül ki.

– Az első nagy sikerünket a 23 esztendős 

Bereczki Dominik aratta, aki nyáron profi 

világbajnoki címet szerzett Svájcban K–1-

ben. Ráadásul úgy, hogy a világbajnoki 

öv megszerzéséhez egy hazai sportolót 

kellett legyőznie. Dominik nem melles-

leg tavaly thai-boxban is Európa-bajno-

ki bronzérmes volt. Őt követte fiatal te-

hetségünk, a 17 esztendős Szána Patrik, 

aki nemrég thai bokszban és K–1-ben 

is korosztályos világbajnoki címet szer-

zett.  Ő is rendelkezik már vébééremmel, 

de ez volt az eddigi legnagyobb sikere.

Bereczki Dominik ökölvívóként kezdte  

pályafutását, míg a fiatal Patrik előbb  

a labdarúgásba kóstolt bele. Majd mind-

ketten a küzdősport mellett, később pe-

dig Nagy Balázs edzőtermében kötöttek 

ki. A 2017-es esztendő kiváló eredményei 

után edző és csapata már előretekint. 

2018-ban ugyanis Mexikóban amatőr fel-

nőtt-világbajnokságot rendeznek. Hogy 

Dominikkal vagy nélküle, az most még 

bizonytalan, lehet, hogy az újdonsült 

zuglói profi világbajnok kihagyja majd 

az amatőrök versenyét. Patrik viszont 

szinte biztos, hogy ott lesz a júniusi prá-

gai felnőtt és junior Európa-bajnokságon, 

illetve augusztusban a bangkoki ifjúsági 

világbajnokságon is. Újdonsült zuglói vi-

lágbajnokunknak ez lesz az utolsó junior 

éve, ezért szeretne jó eredménnyel bú-

csúzni a korosztálytól.       

Riersch Tamás

Zugló egy igazi sportváros, amely bővelkedik nagy klubokban, és a magyar sport kiválóságai közül is többen a kerületben telepedtek le. De Zugló azért 

is sportváros, mert tartja a lépést a kor kihívásaival. Ma már nemcsak a labdarúgókért, a pólósokért, a vívókért és az öttusázókért rajonganak a fiatalok, 

hanem az extrém és a küzdősportk legjobbjaiért is. 

A küzdősportok kerületi bajnokai

Sport
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APRÓHIRDETÉSI 
IDŐPONTOK
Apróhirdetést feladni az utolsó számba 
és a 2018-as évre december 13-ig van 
lehetőség az alábbi időpontokban:

hétfőnként  12.00-16.00-ig
szerdánként  9.00-12.00-ig

AZ EZT KÖVETŐ ELSŐ HIRDETÉSI 
ALKALOM: 
2018. január 3, szerda
9.00-12.00 között.

Hirdetést továbbra is személyesen, kész-
pénzzel, a Zuglói Lapok szerkesztőségében 
(Pétervárad utca 3,) tudnak feladni. 


