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Idén arányaiban a köznevelési feladatok-

ra fordítja a legtöbb pénzt Zugló. Ebben 

az évben sem kell több adót fizetni a ke-

rületben: nem bővül a helyi adók köre, és 

nem emelkedik a már meglévők mértéke.  

A képviselő-testület december 21-én tar-

tott rendkívüli ülésén elfogadta a 2018. évi 

költségvetést, amely 28,5 milliárd forintos 

bevétellel és 29,4 milliárdos kiadással szá-

mol. A 900 millió forintos hiány pótlására 

a tavalyi működési kiadásokból megma-

radt egymilliárd forintos maradványt 

használja fel a kerület. Végeredményben 

így az egész évre 100 milliós többletet ter-

veztek, amiből Zugló az államháztartási 

előlegeket fizeti majd vissza. Az önkor-

mányzat 2018-ban soha nem látott össze-

get fordíthat felújításra és beruházásra. 

A költségvetésben az előbbire 2,5 milli-

árdot, az utóbbira pedig 1,6 milliárdot 

különítettek el. Ezen túlmenően a büdzsé-

ben felhalmozási kiadásokra 4,5 milliárd, 

míg finanszírozási kiadásokra 2,1 milli-

árd forint áll rendelkezésre.       3. oldal

A jövőbe fektet a kerület

A képviselő-testület december végi ülésén 

döntött arról, hogy kezdeményezi a fizető- 

parkolási övezetek bővítését. Az elfoga-

dott javaslat szerint három újabb zónában 

vezethetik be a fizetőparkolást: a Csömöri 

út – Lőcsei utca – Bosnyák utca – Fűrész 

utca – Szugló utca – Nagy Lajos király útja, 

továbbá a Mexikói út – Erzsébet királyné 

útja – Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész 

utca – Csömöri út – Thököly út, valamint 

a Mexikói út – Kacsóh Pongrác út – Kassai 

tér – Szikszó park – Lőcsei út – Erzsébet 

királyné útja által határolt területen kell 

majd fizetni a parkolásért.          
 5. oldal

Bővülhet a fizetőövezet

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOKAT KERESÜNK

A XIV. kerületi választási iroda a 2018. évi országgyűlési képviselő-választás sikeres lebonyolítása érdekében 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK jelentkezését várja. 

Ha Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási munkába  
és a kerületben lakcímmel rendelkezik, kérjük, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.

További információk a 14. oldalon
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Centenárium

Vietnami ajándékok 
a gondozottaknak

Idén 100 éves a Magyar Vakok és Gyengénlá-

tók Országos Szövetsége. A centenáriumi évet 

– amelynek fővédnőke Áder János köztársa-

sági elnök, nagykövetei pedig Szendi Szilvia 

és Peller Károly – Nagy Sándor, az MVGYOSZ 

elnöke nyitotta meg a Braille-írás világnapján, 

január 4-én. Angyal Gábor, a szövetség szak-

mai vezetője bejelentette, hogy az intézmény 

hangoskönyvtárát Bodor Tiborról, a 2000-ben 

elhunyt színművész-tanárról nevezik el.         Fkk

Egy komplett asztali számítógéppel, valamint 

édességeket és kozmetikumokat tartalmazó 

csomagokkal lepték meg a Patrónus Nappali 

Otthon gondozottjait a Magyarországi Viet-

namiak Egyesületének (MVE) és a vietnamiak 

zuglói közösségének tagjai. A társaság levél-

ben kereste meg Zugló Önkormányzatát, hogy  

250 ezer forint értékben szeretne karácsonyi 

ajándékkal kedveskedni a rászorulóknak. 

– A Zuglói Szociális Szolgáltató Központ-

tal való egyeztetés után esett a választásunk  

a Patrónus otthonra – mondta Szabó Rebeka 

alpolgármester, és az ajándékokat megkö-

szönve kiemelte, ritka kincs, ha egy közösség 

ennyire szívén viseli a környezetét, ahol él.

A vietnamiak nevében a 25 éve zuglói lakos 

Nguyen Duc Thuan, az MVE elnökségi tagja 

köszöntötte az otthon gondozottjait, akik saját 

készítésű kézműves ajándékokkal és verses 

műsorral hálálták meg a figyelmességet.   FKK

Vízkereszt, azaz január 6. után 

a Fővárosi Közterület-fenntartó 

Nonprofit Zrt. megkezdte a fe-

leslegessé vált fenyőfák begyűj-

tését és elszállítását. A lakosság 

ezúttal több lehetőség közül  

is választhat.

A kiszolgált karácsonyfákat egyrészt kite-

hetik a kukák mellé – kifejezetten ügyel-

ve arra, hogy ne akadályozzák a gyalogo-

sokat, a parkolást és az autók forgalmát –,  

vagy elvihetik a kijelölt gyűjtőhelyekre. 

Utóbbiból Zuglóban tizenkilenc pontot 

jelölt ki az FKF Zrt. A fenyőfák letehe-

tők a Rákosfalva parkban, az Ond vezér 

parkban, a Füredi parkban, az Álmos 

vezér terén, a Gvadányi utca nagy par-

kolójában, a Bánki Donát parkban, a Ke-

repesi út és a Bolgárkertész utca sarkán, 

a Wass Albert téren, a Pákozdi téren, 

a Kalapács utca és a Bagolyvár utca sar-

kán, a Szikszó parkban, a Balázs park-

ban, a Rákospatak parkban, a Sárrét 

parkban, az Írottkő parkban, a Csáktor-

nya parkban, az Újvidék téren, a Cinka 

Panna utcában és a  Limanova téren. 

A fákat először felaprítják, majd a Fővá-

rosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba 

szállítják. Mivel a fenyőfa a magas gyan-

tatartalma miatt kitűnő tüzelőanyag, az 

FKF Zrt. tájékoztatása szerint az elége-

téssel több tízezer budapesti háztartás 

számára biztosítanak fűtési gőzt és ára-

mot. Becslések alapján a karácsony utáni 

időszakban mintegy 500-600 ezer darab 

tűlevelű kerül ki az utcákra.     Forrai

Tizenkilenc helyen gyűjtik a leszedett karácsonyfákat

Elismerő oklevél a faállományért

A faállomány színvonalas fenntar-
tásáért kapott elismerő oklevelet 
Zugló. A Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Verseny zsűri-
jének legfőképpen a városrész fa-
sorai nyerték el tetszését. Megyeri 
Szabolcs főkertész azt mondta, 
az állomány ápolásában tavaly 
három nagy hőhullám jelentett 
komoly gondot, de a fákat a kör-
bebetonozás, valamint az elmúlt 
évtizedekben kiépített, a földben 
és a levegőben futó vezetékek is 
jelentősen károsítják.     (potos)

Egész napos játéktervezési ver-

senyt tartottak december 18-án  

a zuglói Neumann János Számítás-

technikai Szakgimnáziumban.

A kódok harca című játékban egy már 

létező számítógépes játékhoz kellett 

úgynevezett intelligenciát, azaz progra-

mot készíteniük a diákoknak. A program 

lényege, hogy ne ember, hanem maga  

a számítógép irányítsa a játékot. 

Répásné Babucs Hajnalka informatika-

tanártól megtudtuk, hogy eredetileg csak 

a 14. évfolyamos diákoknak és csak tíz 

csapatnak tervezték a versenyt, mely-

re végül, az alacsonyabb évfolyamok-

ról is, összesen 11 csapat jelentkezett.  

Az általuk délelőtt elkészített prog-

ramokat délután az iskola aulájában 

elhelyezett kivetítőkön látványosan 

megversenyeztették egymással – min-

denki játszott mindenkivel, ami összesen  

55 mérkőzést jelentett –, és ez alapján 

hirdettek végső győztest. A nyertesek az 

iskolával jó kapcsolatot ápoló számítás-

technikai cégek jóvoltából értékes tár-

gyjutalmakat kaptak. A kódok harca egy 

kísérlet volt arra, hogy a diákokat a szá-

mítógépes játékokon keresztül is moti-

válják a programozásra és a csapatmun-

kára. A kísérlet olyannyira sikerült, hogy 

a zuglói iskola hagyományt szeretne te-

remteni belőle. A jövőben azonban már 

nemcsak saját diákjaikra, 

hanem más informatikai 

iskolák csapataira is számí- 

tanának.              (riersch)

A kódok harca

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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Karácsony Gergely polgármester fel-

szólalásában kiemelte: a költségvetés 

biztosítja Zugló 2018. évi zavartalan 

működését. A büdzsé a korábbiaknál 

sokkal jelentősebb fejlesztési forrást 

tartalmaz. Ennek oka, hogy az elmúlt 

években az előző önkormányzattól örö-

költ beruházások befejezésére és az új 

beruházások megtervezésére koncent-

ráltak. Az előkészített tervek 2018-ban 

lépnek a megvalósítás szakaszába. 

A polgármester arról is beszélt, hogy 

a költségvetés tartalmazza azoknak  

a vállalásoknak a fedezetét is, ame-

lyek közös elhatározással születtek, 

és Zugló értékei lettek, köztük a szoci-

ális rendszer működtetésének, illetve  

a köztisztviselők és a szociális dolgo-

zók béremelésének a költségeit.

A főösszegek

A képviselő-testület Zugló 2018. évi 

bevételi és kiadási főösszegét egy- 

aránt 31,5 milliárd forintban állapí-

totta meg. A költségvetés 28,5 

milliárd forintos bevétellel és 

29,4 milliárdos kiadással szá-

mol. Ennek alapján a büdzsé 

hiánya 900 millió forint.  

A testület a büdzsé hiányának finan-

szírozását a 2017. évi működési célú 

egymilliárd forintos pénzmaradvány-

ból oldja meg. A szufficit felhasználá-

sával a 2018-as költségvetés 100 milli-

ós többlettel rendelkezik. Ez az összeg 

biztosítja az államháztartáson belüli 

megelőlegezések visszafizetését.

Bevételek 

A kerület jövedelme a korábbiakhoz 

hasonlóan 2018-ban is a központi 

támogatásból, az adó-, a működési,  

a felhalmozási és a finanszírozási be-

vételekből tevődik össze. A közpon-

ti költségvetésből Zugló 6,4 milliárd 

forintra számíthat. Az építmény-,  

a telek-, valamint az idegenforgal-

mi adókból 2,6 milliárdos bevétele 

származik. A helyi iparűzési adóból 

a fővárosi forrásmegosztási rendelet 

alapján 7,8 milliárd, míg a közterhek 

rendszerében sajátos helyet elfoglaló 

gépjárműadóból 3,4 milliárd forint az 

előirányzat. Az önkormány-

zat nem tervezi hosszú távú 

hitel felvételét, azonban a fi-

nanszírozási bevételek között számol 

a kétmilliárdos likviditási hitel átme-

neti igénybevételével és az egymilliár-

dos pénzmaradvánnyal is. A tervezet 

2018-ban 4,3 milliárd forintos felhal-

mozással kalkulál. 

A kerületi költségvetés 2018-ban 100,1 

milliós pályázati bevétellel számol-

hat, emellett a Zuglói Filharmónia 

79,9 millió forintos támogatást kap  

a központi költségvetésből. 

Hátrányosan érinti a költségvetést, 

hogy 2018-ban a fizetőparkolás 

az előzetes kalkulációkkal el-

lentétben nem termel jelentős bevételt, 

mert a Fővárosi Önkormányzat szom-

batra és vasárnapra mentesítette a Vá-

rosligetet a díjfizetéstől. Emellett a Li-

get környezetében tervezett átépítések 

várhatóan számos fizetős parkolóhely 

használatát ellehetetlenítik. Jelentős ér-

vágást jelent továbbá a kerületi büdzsé 

számára az is, hogy a köznevelési in-

tézmények állami működtetésbe voná-

sával szolidaritási hozzájárulás címén 

Zuglótól az állam előreláthatóan 519,8 

millió forintot von el. 

Kiadások

Zugló ráfordítási előirányzatának legna-

gyobb részét a működési kiadás teszi ki, 

amely 2018-ban 25,2 milliárd forint lesz. 

Ebbe a kategóriába tartoznak egyebek 

mellett a személyi juttatások, a dologi ki-

adások, illetve támogatások, valamint az 

ellátottak pénzbeli juttatásai is. 

A kerület 2018-ban köznevelési felada-

tokra 6, szociális ellátásra 3,6, település-

fejlesztésre és üzemeltetésre 5,5 milli-

árd, míg közművelődésre 455, sport- és 

ifjúsági célokra 600, illetve közbizton-

ságra 687 millió forintot használhat fel. 

Zugló önkormányzata 2018-ban soha 

nem látott összeget fordíthat felújí-

tásra és beruházásra. A büdzsében az 

utóbbira 1,6 milliárd, míg az előbbi-

re 2,5 milliárd van elkülönítve. Ezen 

túlmenően a büdzsében felhalmozási 

kiadásokra 4,5 milliárd, míg finanszí-

rozási kiadásokra 2,1 milliárd forint 

áll rendelkezésre.              Papp Dezső

Már decemberben meglett a 2018-as költségvetés
A képviselő-testület rendkívüli ülésen hagyta jóvá Zugló 2018. évi költségvetését. A 13 igen és 8 nem szavazattal elfogadott büdzsé 29,4 milliárd 

forintos bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. Zugló önkormányzata 2018-ban 4,1 milliárd forintot fordít felújításra és beruházásra úgy, hogy 

közben nem bővítik a helyi adók körét, a meglévő adók pedig változatlanok maradnak. 

A 2018. évi 
kiadások 
megoszlása 
(ezer Ft)
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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: 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.
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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A képviselők elfogadták a zuglói önkor-

mányzat tulajdonában és kezelésében 

lévő utak 2019-ig szóló felújítási, vala-

mint a kerület 2017–2020 közötti fej-

lesztési és felújítási tervét.

Útépítés és -felújítás

A beterjesztésből kiderült, hogy Zugló 

úthálózatának hossza 205,4 kilométer, 

melynek 83 százaléka a kerületi önkor-

mányzat tulajdonában van. 

Az önkormányzat kezelésében lévő köz-

utak kilenc százaléka jó, míg 79 százalé-

ka megfelelő műszaki állapotú, azonban 

négy százaléka teljes körű felújításra, 

nyolc százaléka pedig útépítésre szorul, 

ezért javításra és építésre a városrész 

két év alatt 500 millió forintot fordít. 

A tervek szerint az elkövetkezendő idő-

szakban teljesen felújítják a Gvadányi, 

a Bazsarózsa (Fischer István utca – Öv 

utca között), a Buzogány, a Csokor (Cso-

kor utca 10. – Örs vezér útja között), a Ho-

lics, a Kalocsai (Gvadányi utca – Cinkotai 

út között) és a Korong utcát, valamint  

a Cinkotai utat (Szugló utca – Németpró-

na utca között) és a Balázs park utat. 

Útépítést tervez az önkormányzat az Öv 

(Mogyoródi út – Nótárius utca között),  

a Kerékgyártó, a Németpróna (Verbó 

utca – Miskolci utca között), a Pöstyén,  

a Besenyő (Zászlós utca – Hungária Krt. 

között), a Rákosszeg (Ungvár utca – Do-

rozsmai utca között), a  Ráskai Lea (1–3. 

házszámok előtti zsákutca), a Teleki 

Blanka, a Tengerszem (Rákospatak utca – 

Szuglói körvasútsor) és a Xantus utcában, 

valamint a Szuglói körvasút soron (Komá-

romi út – Kacsóh Pongrác út, Lovász utca 

– Majolika utca,  Csömöri út – Mogyoródi 

út között) a Tatai úton, az Argentína téren, 

az Ungvár közben és az Örs vezér útján.         

Közterület-fejlesztés 

A fejlesztési és felújítási terv keretében az 

önkormányzat korlátolt sebességű öveze-

tet létesít a Hungária körút – Róna utca 

– Kerepesi út – Mogyoródi út, a Kacsóh 

Pongrác út – Nagy Lajos király útja – Róna 

utca – Erzsébet királyné útja – Amerikai 

út, valamint az Ungvár utca – Miskolci út – 

Erzsébet királyné útja – Szugló utca – Kör-

vasút által határolt területeken. 

Gyalogátkelő épül továbbá a Szervina 

utca – Bánki Donát utca kereszteződé-

sében, és megkezdődik az Örs vezér 

tere akadálymentesítése. 

A közterületek és parkok közül egyebek 

mellett az Egressy tér, a Csertő park,  

a Martinuzzi kert, a Pillangó park, a Rá-

kosfalva park, a Rákosmezei tér, a Varsó 

utca, az Örs vezér tere és a Rákos-pa-

tak-part megújulása várható. Emellett 

felújítják a Csertő parki orvosi rendelőt, 

valamint a Széchenyi István Általános 

Iskolát, míg a Munkácsy Mihály Általá-

nos Iskolát kibővítik. Fejlesztik továbbá 

az óvodai ellátást és a Zuglói Család- és 

Gyermekjóléti Központ helyiségeit. La-

kás- és helyiségfelújításra a tervek sze-

rint az önkormányzat 2019-ig több mint 

egymilliárd forintot fordít. Sportcélú 

fejlesztések lesznek a Mugyoródi úti 

sporttelepen, a Soltvadkerti Gyermek-

táborban, a Dr. Mező Ferenc, a Herman 

Ottó, a Jókai Mór általános iskolákban és 

a BVSC-nél. Az elkövetkezendő időszak-

ban a közbiztonság növelése érdekében 

tovább bővítik a térfigyelő rendszert. 

Fizetőparkolás

A képviselő-testület döntött arról is, hogy 

kezdeményezi a fizetőparkolási öveze-

tek bővítését (l. a térképet). Az elfogadott 

javaslat szerint a Csömöri út – Lőcsei utca 

– Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca 

– Nagy Lajos király útja, a Mexikói út – Er-

zsébet királyné útja – Lőcsei út – Telepes 

utca – Fűrész utca – Csömöri út – Thököly 

út, valamint a Mexikói út – Kacsóh Pong-

rác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei 

út – Erzsébet királyné útja által határolt 

területen kell majd fizetni a parkolásért.

A testület arról is határozott, hogy az 

Egészséges Budapest Program kereté-

ben az önkormányzat együttműködési 

megállapodást köt az Állami Egészség-

ügyi Ellátó Központtal az Uzsoki Utcai 

Kórház Korong utcai szakaszán parkolók 

építésére és a terület csapadékvíz-elve-

zetésének javítására.        Papp Dezső

Önkormányzat

Útépítések  és -felújítások kezdődhetnek
A kerület fejlesztési és felújítási tervének az elfogadása, az önkormányzati tulajdonú úthálózat rekonstrukciós 

programjának a jóváhagyása – egyebek mellett ezekről döntött Zugló képviselő-testülete a december 21-i 

ülésen. A képviselők határoztak az Egészséges Budapest Programmal kapcsolatos együttműködési megálla-

podásról, valamint a fizetőparkolási övezetek kibővítésének megindításáról is.

Búcsú Ocskay Rudolftól

Életének 76. évében elhunyt Ocskay Ru-

dolf igazságügyi munkavédelmi szakér-

tő, egykori zuglói önkormányzati képvi-

selő. Családja és barátai december 22-én 

búcsúztak tőle a Rákospalotai temetőben.

Ocskay Rudolf hosszan tartó betegség után, 

december 4-én halt meg. A rendszerváltást 

követően több cikluson át dolgozott önkor-

mányzati képviselőként a kerületben.      ZL

A képviselő-testület ülésének hiteles jegyzőkönyve a zuglo.hu honlap Önkormányzat / Képviselő-testületi ülések menüpontjában olvasható.
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Az ünnepek előtt

Decemberi utolsó számunk lapzár-

tája után még számos rendezvényt 

tartottak az ünnepi készülődés je-

gyében. A Civil Karácsonyon a ke-

rületi civil szervezetek képviselőit 

látták vendégül és szórakoztatták. 

A polgármestert hagyományosan  

a hivatalában keresték fel a Szent 

István végzősei, akik regöléssel te-

remtettek ünnepi hangulatot.

Ugyancsak a Szent István diákjai 

játszottak az Adventi Sokadalom-

ban, ahol december 

23-án gyújtották meg 

az adventi koszorú 

negyedik gyertyáját.     

Mozaik
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Malonyay Dezső író, újságíró, művé-

szettörténész és néprajzkutató 1905. 

július 3-án vásárolta meg az Izsó utca  

5. szám alatti 308 négyszögöles telket 

ocskói Ocskay Gusztávtól 25 256 koro-

náért, hogy azon Lajta Béla tervei alap-

ján villát emeljen. Az építéshez azonban 

nem volt tőkéje, ezért Lajta biztatására 

és közreműködésével a vásárlás után 

tíz nappal 75 ezer korona kölcsönt vett 

fel a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-

tól, amelyet száz félév alatt kellett tör-

lesztenie, 1837 koronás részletekben.

Az elképzelés

Lajta vélhetően még a telekvásárlás és 

a hitelfelvétel előtt, 1905 márciusában 

elkészítette Malonyaynak az egyszintes, 

tetőemeletes, kétlakásos, szecessziós 

épülettervét. Az egyik lakás kiadásra, 

míg a másik az építtetőnek készült.  

A bérlakás a földszinten volt. Malonyay 

ennek a bevételéből kívánta visszafizet-

ni a házépítésre felvett bankkölcsönt.

A földszinten és az emeleten egyaránt 

hat-hat szoba volt, azonos elrendezés-

ben. A villa középső tengelyében kapott 

helyet a hall és a nappali, amelyekhez 

veranda is tarozott. Az épület bal olda-

lán helyezkedett el a szalon, az ebédlő 

és a tálaló. A ház jobb oldalán volt a há-

lószoba, a fürdőszoba és a gyerekszoba. 

A tervező az alagsorban helyezte el  

a földszinti lakás konyháját és a cseléd-

szobát. Itt volt továbbá a ház mosó- és 

vasalóhelyisége, valamint a fa- és szén-

tároló is. 

A tetőemeleten volt az emeleti lakáshoz 

tartozó konyha és cselédszoba, vala-

mint Malonyay dolgozószobája, ahová 

a hallból vezetett lépcső. Mindkét lakás 

külön bejárattal rendelkezett. 

Eltértek a tervtől

Székesfőváros tanácsa 1905. szeptem-

ber 22-én adta ki a Lajta Béla által 

tervezett villa építésére az engedélyt.  

A munkálatok Csimár Károly építőmes-

ter vezetésével folytak. A tanács 1905 

novemberében pótlólag engedélyezte, 

hogy a vasbeton födém a Mátrai, Gfre-

rer és Grossmann cég eljárása szerint 

készüljön. 

A kivitelezés során jelentősen eltértek 

az engedélyezett építési tervtől. Az épít-

tető ugyanis a tervezés időszakában 

végzett gyűjtőmunkát Kalotaszegen  

a Magyar nép művészete című könyvé-

hez. Vélhetően az akkor szerzett erdélyi 

benyomások ösztönözték a változtatás-

ra. Malonyay később a módosíttatást 

úgy magyarázta, hogy angolos kényel-

mű, de magyaros formájú házat akart.  

Az épület 21,6x20,75 méteres alapte-

rülete ugyan nem változott, azonban 

a tervvel ellentétben a hálószobák 

mindkét szinten a bal, míg a szalonok 

és ebédlők a jobb oldalra kerültek.  

A tetőemelet beosztása is megváltozott. 

A középtengelyben lévő korábbi dolgo-

zószoba könyvtárrá lett átnevezve, és 

tőle jobbra egy dolgozószoba épült. 

A ház külseje is más lett. A létesítmény 

bal oldalán, a tetőemelet mellett egy  

a villa jellegét meghatározó tetőterasz 

épült. Így a ház két elkülönülő részből 

álló épületté alakult át, és elvesztette 

szecessziós vonásait. Jellemzőjévé vált 

viszont az aszimmetria, a magas, kon-

tyolt nyeregtető, valamint a sima fehér 

homlokzat és a helyenként vörösre fes-

tett gerendázat. 

A lakhatási engedély kiadását 1906 au-

gusztusában kérvényezte Csimár Ká-

roly, aki a beadványban jelezte, hogy 

a kivitelezés során eltértek az engedé-

lyezett tervtől, ezért kérte a módosított 

koncepció jóváhagyását. Az új villater-

vet 1906. október 13-án fogadta el Bu-

dapest Székesfőváros Tanácsa. 

Az épületen túl a ház berendezését 

is Lajta Béla tervezte. Ez lett az egyik 

legismertebb belső téralakítása, amely  

a századelő polgári értelmiségi jólété-

nek szimbólumává vált.

Tulajdonosváltás és átalakítás

Malonyay nem volt gazdag ember, így 

csak újabb bankkölcsönök felvéte-

lével tudta kifizetni az építőmestert.  

A 4000 koronára emelkedett törlesztő-

részletet viszont már nem fedezte  

a földszinti lakás bére, ezért 1909. jú-

nius 18-án Malonyay eladta az Izsó 

utca 5. szám alatti villáját gróf Haller 

Györgyné Bethlen Margit grófnőnek.

Malonyay jó üzletet csinált, a vevő  

200 ezer koronát fizetett a villáért, így  

a kiadásai levonása után 34 ezer koro-

na maradt a zsebében. 

A villa csak rövid ideig állt eredeti formá-

jában. A grófnő 1910-ben belső átalakí-

tásokat végeztetett az első emeleti lakás-

ban, majd 1912-ben Lux Kálmán tervei 

alapján beépíttette a nagy terasz egy ré-

szét. Ezzel a ház elvesztette azt a formá-

ját, amellyel felhívta magára a szakembe-

rek és a közvélemény figyelmét.

1929-ben a villát öröklő dr. Darányi Bé-

láné Haller Margit grófnő az épület bal-

oldali alagsorában garázst alakíttatott 

ki. Az utcai bejárattól pedig a kocsiszín-

be vezető rámpát építtetett. 1934-ben  

a házat központi fűtéssel látták el.

A második világháborút követően  

a villa állami tulajdonba került. Az el-

múlt évtizedekben a hallban válaszfa-

lat emeltek, és beépítették a tetőterasz 

maradékát.

1964-ben kezdte meg működését az 

Izsó utca 5. szám alatt a Német Szövet-

ségi Köztársaság kereskedelmi képvi-

selete. A diplomáciai kapcsolatok fel-

vétele után 1974-től 1990-ig itt volt az 

NSZK nagykövetsége. 1989 nyarán itt 

kaptak menedéket a keletnémet me-

nekültek. A Lajta Béla tervezte épület 

1992 óta a Budapesti Román Kulturális 

Intézetnek ad otthont.

Papp Dezső

A polgári jólét szimbóluma: Malonyay Dezső egykori villája
Az erdélyi építészet hatása számos múlt század eleji zuglói házon fellelhető. Ezek közé tartozott az Izsó utcában található, 1906–1907-ben 

épült Malonyay-villa, amely átadásakor csupán nyílászárókkal tagolt, nagy, sima fehér falfelületeivel inkább hasonlított egy parasztházhoz, mint  

az akkoriban uralkodó historikus építészeti alkotásokhoz. A villa 1909 után többször is gazdát cserélt. Az új tulajdonosok átépítették, így el-

vesztette azt a jellegzetes formáját, amellyel felhívta magára a figyelmet, s amiért Kós Károly az első olyan épületnek nevezte, amelyen hiteles 

módon jelentek meg az erdélyi építészet vonásai.
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A szavak helyett ritmusokkal 

alkotott szólánc, a közös ének-

lés és zenélés is része a Bethesda 

Gyermekkórház rehabilitációs 

osztályán alkalmazott csopor-

tos zeneterápiás foglalkozás-

nak. A központi idegrendszeri 

és égési sérült gyerekek felépü-

lésének egyik fontos eleme  

a zene, amit a mozgás és a be-

széd fejlesztésének szolgálatába  

állítanak.  

Gyakori, hogy a heti rendszerességgel 

megtartott foglalkozásokon a kicsik sza-

vak nélkül üzengetnek egymásnak, be-

széd helyett a ritmusokat (ti-ti, tá) hasz-

nálják. Ezzel a kis betegek memóriáját 

tesztelik és fejlesztik a szakemberek.  

A Korzenszky Klára klinikai szak-

pszichológus és Szegleti Gabriella 

neuropszichológus által tartott terá-

piák elengedhetetlen részei a játékos 

feladatok és a hangszerek, amelyek 

használata a figyelemre, a mozgás- 

koordinációra, a memóriára és a be-

szédkészségre is hat. – Ha a beszélni 

nem tudó gyerek megszólaltat egy do-

bot, akkor ő kezdetben úgy kommu-

nikál, a nehezen mozgó kicsik előbb 

kisebb, könnyebb csörgővel játszanak, 

később, ahogy fejlődnek, erősödnek, 

az eszköz is nagyobb lesz a kezükben 

– mondta Korzenszky Klára. A szak-

emberek mindig a betegek életkorá-

nak, fejlettségi szintjének és állapotá-

nak megfelelő módszert alkalmazzák  

a foglalkozásokon, hiszen a ritmus-

nak, a dallamnak, a hangszínnek kü-

lönös lelki és élettani hatásai vannak.  

Ellazíthatják az izmokat, segíthetik az 

érfalak kitágulását, csökkenthetik a vér-

nyomást, ugyanakkor a zene az ellenke-

zőjére is képes: izomfeszülést, szapora 

légzést, gyors szívritmust is okozhat. 

Alkalmanként pedig a mesék is szere-

pet kapnak a gyógyításban: a fantázia-

világgal dolgozó gyermekpszichodráma 

során a betegek egy-egy mesehőssel azo-

nosulnak, szerepbe bújva járják végig 

útjukat, és oldják meg a nehézségeiket.

A zene és a mesék segítségével otthon, 

a mindennapi életben is könnyedén 

fejleszthetők a gyerekek: az egyszerű 

gyerekdalok közös éneklése a szülők-

kel, nagyszülőkkel és a mondókázás 

(például a Süss fel, nap! című dalocs-

ka, vagy az Egyedem, begyedem, ken-

dertánc kezdetű mondóka) a ritmus és  

a dallam által támogatja a kognitív 

fejlődést. Ugyanakkor egy olyan mese 

kitalálása, lerajzolása, amelynek hőse-

ivel azonosulhatnak a kicsik, nagyban 

hozzájárul személyiségük fejlődéséhez  

és a gyógyuláshoz.

Az Erzsébet királyné útja 89. szám alatt 

lévő szalon a Zuglói Család- és Gyermek-

jóléti Központ munkanélküli ügyfeleit 

segíti az álláskeresésben, de az ingyenes 

szolgáltatásokat a nehéz anyagi hely-

zetben lévő családokban élő gyerekek 

is igénybe vehetik. A Tükörkép Műhely-

ben dolgozó Rózsa Magdolna szociális 

munkás, fodrász-kozmetikus munká-

ja azonban többről szól, mint a puszta 

szépségápolás. – Az új frizura készítése, 

masszázs vagy körömfestés közben be-

szélgetünk a félelmeikről, kétségekről is. 

Próbálok megoldást találni a problémá-

ikra, igyekszem visszaadni a vendége-

im önbizalmát, önbecsülését – mondta 

Magdi, aki mára már híd szerepet tölt 

be a családsegítő munkatársai és a kü-

lönböző szervezetek között. A személyi-

ségi jogokat szem előtt tartva egy online 

táblázatban vezetik az adományigény-

léseket és a felajánlásokat, így könnyeb-

ben, gördülékenyebben támogathatják a 

hátrányos helyzetben lévőket. Egyebek 

mellett ruhákkal, cipőkkel, tartós élelmi-

szerekkel, tanszerekkel, táskákkal, szem-

üveggel segítettek már a rászorulóknak, 

de érkeztek olyan ajándékok is, mint  

a színház- és mozijegy vagy egy-egy 

kirándulás finanszírozása. Az összefo-

gás nagyságát jelzi, hogy karácsonykor  

130 gyerek álmát teljesítették, akik meg-

kapták a vágyott játékokat.

Magdi tapasztalatai szerint óriási szük-

ség van arra, hogy szépségápolással 

segítsék az embereket, ezért azon dol-

gozik, hogy egy alapítványt létrehozva 

támogathassák a nehéz helyzetben élő-

ket. Az önkormányzat által létrehozott 

Tükörkép Műhely szolgáltatásait a Zug-

lói Család- és Gyermekjóléti Központ-

ban kapott kuponnal, 

időpont-egyeztetés után 

vehetik igénybe a kerület-

ben élők. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Tükörkép Műhely – több mint szociális szépségszalon
A hajvágás, kozmetikai kezelés, masszázs, manikűr mellett lelki gondozást is kapnak a Tükörkép Műhely 

ügyfelei. Az egy éve nyílt szociális szépségszalon szolgáltatásait tavaly 334 vendég vette igénybe. 

Civil élet  

Az egyszerű gyerekdalok is segítik a gyógyulást  
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A szomszédok szerint „a szemét, az ege-

rek, a patkányok és a nyestek mellett  

a ház illegális lakói azok, akik legin-

kább irritálják a környezetet. Az épü-

letet minden este megszállják, au-

tók jönnek-mennek, hangoskodnak, 

zajonganak, és látható módon fém-

hulladékokkal üzletelnek. Ezenkívül 

télen-nyáron égetnek az épületben,  

a kéményekből kiáramló orrfacsaró füst 

és bűz miatt pedig már – az ott élők – 

szellőztetni sem tudnak.” A Zászlós utcai 

épület kiürítése, illetve környék rende-

zése miatt a lakók már az elmúlt ciklu-

sokban is többször megkeresték az ön-

kormányzatot. Karácsony Gergely zuglói 

polgármester másfél éve személyesen 

tájékozódott a Zászlós utcai helyzetről, 

majd ezt követően a Fővárosi Kormány-

hivatal segítségét kérte. Miután ugyanis 

az épület magántulajdonban volt, az 

önkormányzatnak nem voltak eszközei 

a probléma megoldásához. A polgár-

mester azt szerette volna elérni, hogy a 

kormányhivatal nyilvánítsa életveszé-

lyesnek a leromlott állapotú épületet, és 

egyben kötelezze az ingatlan tulajdono-

sait a ház lebontására. 

– A kormányhivataltól – mivel az nem lát-

ta indokoltnak az életveszélyre való hivat-

kozást –  elutasító válasz érkezett, amely 

ellen nem volt semmilyen jogorvoslati 

lehetőségünk – mondta a polgármester. 

– Mivel a környéken lakók 2016 októberé-

ben egy több mint száz aláírást tartalmazó 

petíciót nyújtottak át nekünk, mindenkép-

pen megoldást kellett találnunk  a helyzet-

re. Felkértem a kerület jegyzőjét,  hogy a 

rendelkezésére álló hatósági eszközökkel 

lépjen fel az ügy megoldása érdekében.

Tavaly év végén végül jelentős elmoz-

dulás történt az évtizedes patthely-

zetből. Az önkormányzatnak ugyanis 

sikerült kapcsolatba lépnie a tulajdo-

nosokkal, és meg tudott egyezni velük 

a bontásról. Ez alapján a kerület jegy-

zője mint elsőfokú építéshatóság,  

az ingatlanra azonnal bontási engedélyt 

adott ki, amely 2017. november 23-án 

jogerőre emelkedett és ezzel végrehajt-

hatóvá vált. A bontás december 18-án 

kezdődött, és öt napig tartott, a bontási 

törmeléket pedig januárban aprítják. 

Az ingatlan hasznosításáról egyelőre 

nincs információnk, de a környékbeliek 

már annak is örülnek, hogy a korábbi 

problémák megszűnnek.

– A bontást az egész környék ünnepként 

fogta fel, mindenki az utcán volt, az in-

gatlan környéke zarándokhellyé vált – 

mondta egy lakó, aki az egyik elszenve-

dője volt a korábbi áldatlan állapotoknak. 

– Köszönettel tartozunk az önkormány-

zatnak, mert ennél szebb 

karácsonyi ajándékot nem 

is kaphattunk volna – tette 

hozzá Breyer Gábor.

 Az oldalt összeállította: Riersch Tamás

Aktuális   

Karácsonyra megoldódott a Zászlós utcai épület ügye
Zugló egyik legzűrösebb helye sokáig egy Zászlós utcában található ingatlan volt. A Zászlós utca 7. szám alatt korábban egy elektromos alkat-

részeket gyártó üzem működött, amelynek megszűnését követően az üressé vált épületbe ismeretlenek költöztek be, akik életmódjukkal éveken 

keresztül jelentős mértékben zavarták a környéken lakók életét.

A Budapesti Polgárőr Szövet-

ség (BPSZ) az előző tanévben egy 

Magyarországon egyedülálló cy-

bermegfélemlítés elleni mintap-

rogramot indított. A „Behálózva” 

program elsődleges célkitűzése 

volt, hogy ráirányítsa a figyelmet 

a minden harmadik gyermeket 

érintő probléma jelentőségére,  

az online technológiák és mobilesz-

közök felelős és biztonságos hasz-

nálatára, illetve segítséget nyújtson 

ahhoz, hogy a cybermegfélemlítés a 

diákok, a szülők és a pedagógusok 

együttes bevonásával megelőzhető-

vé és kezelhetővé váljon.

A kutatások szerint a cybermegfélemlítés 

nagyobb fájdalmat tud okozni a fiatalok-

nak, mint ha fizikailag bántalmaznák őket. 

A program kidolgozói először egy zuglói 

iskolában, az Álmos Vezér Gimnázium 

és Általános Iskolában tesztelték a prog-

ramot. Steiner Attila, a BPSZ alelnöke 

elmondta, a program tesztelése során az 

volt a tapasztalatuk, hogy főleg a 9–15 

éves (felsős) korosztály érintett a cyber-

megfélemlítés terén. A „Behálózva” prog-

ramot a zuglói önkormányzat 480 ezer 

forinttal támogatta. Ebből valósult meg 

az a két élménynap is, melyet a BPSZ 

munkatársai a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács segítségével rendeztek december 

közepén. A felsősök filmek, szituációs 

játékok segítségével, illetve szakembe-

rek irányításával modellezhették azokat 

a helyzeteket, amikor támadás éri őket, 

majd ezt követően a program szervezői 

az iskola pedagógusainak is továbbkép-

zést tartottak arról, hogy miként szűrhe-

tik ki a cybermegfélemlítés miatt sérült 

gyerekeket, és miként tudnak közössé-

gen belüli problémákat feldolgozni.

A „Behálózva” program tavaly ezzel  

a két élménynappal zárult, de a szerve-

zők idén más intézményekben is foly-

tatni szeretnék a cybermegfélemlítés 

elleni missziójukat.

Cél: megelőzni a nagyobb fájdalmat

December 22-én Horváth Zsolt alpolgármester sajtótájékoztatót tartott a bon-
tás helyszínén. Tájékoztatása szerint az épület tulajdonosainak nem állt szándé-
kában lebontani az egykori üzemet. Igaz, arról se nagyon tudtak, hogy mi történik  
az ingatlanukban. A bontás kivitelezője szerint az egykori gyárépület egy-két éven 
belül összedőlt volna, olyan rossz állapotban volt. A Zászlós utcai ingatlanon hat haj-
léktalan életmódot folytató személy élt, akiket a Myrai Szent Miklós Keresztény Egy-
ház segítségével sikerült átmeneti szálláson elhelyezni. Az épület bontásakor egyéb-
ként közel száz köbméter hulladékot kellett az ingatlanról eltakarítani.
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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 el-
bírálásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 14.
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 feltöl-
tésével.
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 kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ENERGETIKAI REFERENS 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó szakági tervek megren-

delése, engedélyeztetése. Szakterületét érintő közbeszerzési eljárások 
műszaki tartalmának előkészítése, közreműködés a beérkezett ajánla-
tok kiértékelésében.

• Szakági beruházási, átalakítási, felújítási igények véleményezése, javas-
lat készítése.

• Elvégzett munkák teljesítésének igazolása, a számlák kifizetésének 
előkészítése.

• A létesítmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése, 
valamint részvétel az energetikai stratégia elkészítésében, végrehajtá-
sában..

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

ságtudományi szakképzettség.
• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.

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

tása.
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Építészmérnök szakképzettség. • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség

• kommunikációs készség írásban és szóban
• szakmai ismeret.

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 el-

bírálásban résztvevők megismerhetik.

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

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 el-
bírálásban résztvevők megismerhetik.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,energetikai referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Napholcz József ad a 06 1 872 9331-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

BERUHÁZÁSI REFERENS 
(épületgépészi szakterületen)

munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Önkormányzati beruházások bonyolítása, kapcsolódó szakági 

tervek megrendelése, engedélyeztetése. Szakterületét érintő 
közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése, közre-
működés a beérkezett ajánlatok kiértékelésében.

• Szakági beruházási, átalakítási, felújítási igények véleményezése, javas-
lat készítése.

• Elvégzett munkák teljesítésének igazolása, a számlák kifizetésének 
előkészítése.

• A létesítmények karbantartásával kapcsolatos feladatok ellenőr-
zése, valamint részvétel az energetikai stratégia elkészítésében, 
végrehajtásában.

Pályázati feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezet-

gazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, 
természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási 
felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi 
hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsá-
gi felügyelői szakvizsga. 

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

tatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Épületgépész mérnöki szakképesítés. • Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai ta-

pasztalat.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• együttműködés, kapcsolatteremtő készség
• döntésképesség

• kommunikációs készség írásban és szóban
• szakmai ismeret

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 el-

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31 .
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület 640/2016. (XI. 24.) Öh. számú határozata és 
a 11/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete, illetve a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,beruházási referens pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Napholcz József ad a +36 1 872 9331-es telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KONTROLLER 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• 28 önkormányzati fenntartású költségvetési szerv (nevelési, szociális és egyéb intézmények) költségvetés-tervezési és előirányzat-kezelési munka-

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

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

vek munkatársaival.
Pályázati feltételek: 
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-

mányi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

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

tása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Felsőfokú gazdasági szakképzettség.
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves releváns szakmai ta-

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

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

• jó problémamegoldó képesség
• fejlett kommunikációs készség

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

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

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

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

teléhez, annak érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének meg-
felelő álláshely megüresedése esetén az illetékes szervezeti egység 
vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31 .
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) 
rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok 
feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,kontroller pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lihor Balázs Intézménygazdasági Csoportvezető nyújt a +36 30 592 5107-es te-
lefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kiköté-
sével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.



11Zuglói Lapok    2018. január 11.    Kultúra

A tagintézmények az új kezdeményezé-

sek mellett 2018-ban is folytatják azo-

kat a kedvelt programjaikat, amelyek 

elősegítik az egészségmegőrzést, a kul-

turált szórakozást és a szabadidő hasz-

nos eltöltését.

– Az idén is megemlékezünk a magyar 

kultúra napjáról és az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc évfor-

dulójáról – tájékoztatott Garay Klára,  

a Zuglói Cserepes Kulturális Non-

profit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: 

áprilisban megrendezik a II. Zuglói 

Tehetségkutató Verseny döntőjét, il-

letve a magyar költészet napja alkal-

mából a IV. Zuglói Verspikniket, vala-

mint a Ligeti Szezonnyitót.  

– Márciusban a nemzeti ünnephez kap-

csolódva a hazánkban fellelhető Kos-

suth- és Széchenyi-szobrokat bemutató 

kiállítást rendezünk a Civil Házban, 

ahol márciusban lesz még egy másik 

kiállítás is, amelyen két köztéri műalko-

tás, a Slachta Margit-, illetve a Pillangó 

parkba készülő szobor pályaműveit te-

kinthetik meg az érdeklődők.

A kulturális intézmény az idén sem fe-

ledkezik meg a számítástechnika iránt 

érdeklődő idősekről és fiatalokról. 

– A Zuglói Ifjúsági Centrumban folyta-

tódik a szépkorúak internethasználatát 

segítő Lájkolj, nagyi! elnevezésű prog-

ram – mondta Garay Klára.

A Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely rendszeres találkozóin megje-

lenők 2018-ban is számos érdekességgel 

ismerkedhetnek meg. Az óvodások és 

az alsó tagozatos diákok számára pedig 

hetente játékos, interaktív helytörténeti 

foglalkozásokat szerveznek. Ezenfelül 

megtartják az egyre népszerűbb hely-

történeti sétákat is. 

– A Lipták Villában kevesebb, de az ed-

digieknél nagyobb érdeklődésre számot 

tartó színházi előadást tervezünk – kö-

zölte az ügyvezető, kiemelve: a Lipták 

Galéria továbbra is színvonalas tárla-

tokkal várja az érdeklődőket. Lesz hely-

történeti, grafikai, dombormű- és kép-

zőművészeti kiállítás is. Folytatódnak 

továbbá a családi programok, a tánccal, 

mozgással kapcsolatos rendezvények,  

és nyáron ismét lesz gyerektábor. 

– A közeljövőben fontos feladatunk 

lesz a Kisstadionhoz és a Millenáris 

Velodromhoz kapcsolódó helytörténeti 

emlékek gyűjtése, ugyanis a közelmúlt-

ban derült ki, hogy ezeket a műemléki 

védettség alatt álló létesítményeket ha-

marosan felszámolják, és helyükön egy 

hatalmas jégcsarnok épül – magyarázta 

Garay Klára ügyvezető.        Papp Dezső

Izgalmas kulturális programok Zuglóban
A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2018-ban is érdekes és színes programokkal várja az érdeklődőket. Az ismeretbővítést, színvonalas 

szórakozást és kulturális élményt nyújtó rendezvények mellett az idén is kiemelt helyet foglalnak el a rendezvények sorában a nagy népszerűség-

nek örvendő, egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel és mozgással kapcsolatos programok.

A hagyományos programok mel-

lett több újdonsággal is várja 2018-

ban a sport és a közösségi élet 

iránt érdeklődőket a Zuglói Sport- 

és Rendezvényszervező Non-profit 

Kft. Az első Zuglói Smooth Jazz 

Fesztivál mellett idén szerveznek 

BMX-versenyt és streetballkupát 

is, a Mogyoródi úti sporttelep pe-

dig számos új attrakcióval bővül 

az év során. 

Az első rendezvény január 22-én lesz 

Sportolni, de okosan címmel, majd feb-

ruárban folytatódik a Sportlegendák 

emberközelben elnevezésű program-

sorozat. A zuglói kötődésű sportolókat 

bemutató, beszélgetéssel egybekötött 

előadásokat az Ötkarikás beszélgetések 

folytatásaként hívták életre. Március vé-

gén lesz a III. Varga Zoltán Emléktorna, 

amelyre az U13-as korosztályú focicsa-

patokat várják. A XIV. Zuglói Sportfeszti-

vál és Patakparti futás várhatóan május 

19-én kerül sorra. Amellett, hogy bővítik  

a bemutatott sportágak körét, idén – a kü-

lönböző korcsoportok mellett – a családi 

futás versenyszámát is szeretnék beve-

zetni. Május 31-én tartják meg a Kihívás 

Napját, a tavalyihoz hasonlóan három 

helyszínen: reggel a Kövér Lajos utcai 

pályán, délben a Bosnyák téren, délután 

pedig a Mogyoródi úton lesznek a prog-

ramok, ahol több tucat sporteszközt is ki 

lehet majd próbálni. 

2018-ban is lesz Múzeumok éjszakája 

a Vajdahunyad várában, kerítésszépí-

tő verseny a Varga Zoltán Sportpályán, 

alsórákosi szomszédünnep és Radovic 

Dusán-emléktorna, de idén először meg-

szervezik az egész napos Zuglói Smooth 

Jazz Fesztivált is a Dürer Kertben. 

Bátki Lászlótól, a Zuglói Sport- és Ren-

dezvényszervező Non-profit Kft. ügyve-

zetőjétől megtudtuk, ezen a nyáron is két 

helyszínen várják majd a napközis tábor 

résztvevőit, és a Sotya kapui is nyitva 

lesznek a zuglói gyermekek számára. 

Év közben is sok újdonságra számíthat-

nak a kerületiek – mondta Bátki Lász-

ló. – Szeretnénk meghirdetni például 

az I. zuglói BMX-versenyt és az I. zuglói 

streetballkupát, júliusban, a foci vb ide-

jén pedig szurkolói esteket tartunk majd 

a Mogyoródi úti pályán, a fesztiválsá-

torban. A szeptember 8–9-re tervezett  

IV. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál 

idén először lesz kétnapos rendezvény. 

Szombaton várjuk a főzőverseny részt-

vevőit, vasárnapra pedig a zenei progra-

mok mellé számos kóstolót szervezünk 

– tette hozzá Bátki László. 

Az ügyvezető a 2018-as programok közül 

kiemelte a Mogyoródi úti sportpálya áp-

rilisban kezdődő fejlesztését. A parkban  

a TÉR-KÖZ pályázat keretén belül épül 

egy akrilborítású futókör, három darab, 

ötméteres hálóval körülvett, palánkos, 

többfunkciós sportpálya, amelyek közül  

az egyik szintén akrilborítást kap, hogy a 

kerekesszékesek is tudják használni. Mind- 

ezek mellett készül egy érzékenyítő ját-

szótér, egy fitneszpálya a nyugdíjasoknak, 

egy mászófal, valamint egy ellensúlyos  

junior fitneszpark. A 2500 négyzetméte-

res területre telepítenek pingpongaszta-

lokat, kiülőket és bográcshelyeket is. 

Forrai-Kiss Krisztina

Teljesen megújul a Mogyoródi úti sportpálya
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Az inzulin a szénhidrát-anyagcsere hor-

monja, amely a hasnyálmirigyben ter-

melődik, és a vér cukorszintjének nor-

mál szinten tartásáért felelős. Feladata, 

hogy a vérből a sejtekbe irányítsa a cuk-

rot. Inzulinrezisztencia 

esetén ezek a sejtek 

ellenállóvá válnak 

az inzulinnal szem-

ben, és csökken  

a glükózfelve-

vő képességük.  

A hasnyálmirigy-

nek ezért sokkal több inzulint kell termel-

nie, hogy a cukor a sejtekbe kerülhessen, 

így egy idő után kimerül az inzulinter-

melő képesség, és kialakul 2-es típusú  

cukorbetegség.    

A lakosság csaknem 10-12 százaléka 

szenved valamilyen anyagcsere-beteg-

ségben, tehát Zuglóban több mint 

12 000 ember érintett – tudtuk 

meg dr. Kovács Istvántól, az 

Uzsoki Utcai Kórház belgyó-

gyász főorvosától. –  Nagyobb 

baj, hogy a fenti 12 ezerből több 

ezren vannak, akik nem is tudnak 

arról, hogy szénhidrátanyagcsere- 

zavaruk van. A hétköznapi vér-

vételek során mért éhgyomori 

cukorszint normál értéke 

ugyanis nem zárja ki az in-

zulinrezisztenciát, de elaltatja a beteg 

gyanúját. Az IR-t kizárólag terheléses 

cukorvizsgálattal lehet kimutatni, ami 

viszont nem része a rutinszűrésnek. 

Az IR felismerését nehezíti az is, hogy 

sokszor és sokáig tünetmentes, legtöbb-

ször nőknél, meddőség esetén gondol-

nak rá először. Később a tünetek közé 

tartozik a túlsúly, a fáradékonyság,  

a fertőzésekre való hajlam és az étkezé-

sek utáni rosszullét. Ha valaki 3-4 órával 

evés után rendszeresen szapora szívve-

rést, remegést tapasztal, vagy rohamok-

ban jelentkező farkaséhség, édesség-

függőség jellemzi, felmerül az IR 

gyanúja.

Dr. Kovács István azt mondta, 

életmódváltással nem-

csak az IR javulása érhető el, de a 2-es 

típusú diabétesz kialakulása is megelőz-

hető. A napi 30 percnyi intenzív kardió- 

mozgás mellett a belgyógyász az étrend 

átalakítását javasolja. Fontos, hogy cuk-

rot semmilyen formában ne fogyasszon 

a páciens, és a fehér lisztes termékeket is 

kerülje, zöldségekből és gyümölcsökből 

viszont napi 400–600 grammot egyen.  

A napi négyszeri-ötszöri, kis adagokra 

osztott étkezés az ideális. 

Forrai-Kiss Krisztina

A cukorbetegségről és veszélyeiről gyakran esik szó, ám az inzulinrezisztenciára (IR) – amely a diabétesz előszobája – még kevesebb figyelem jut.  

A betegséget nehéz felismerni, ráadásul a hétköznapi vérvételen ellenőrzött, normális éhgyomori cukorérték el is terelheti a gyanút arról, hogy 

ilyen anyagcsere-problémája lehet a páciensnek.

Életmódváltással kezelhető az inzulinrezisztencia



13Zuglói Lapok    2018. január 11.    Közbiztonság

Világéletemben rendőr akartam lenni 

– mesélte a 2. számú körzet – a Dózsa 

György út – Thököly út páratlan oldala 

– Francia út – Kerepesi út által határolt 

terület – régióparancsnoka. – Egészen 

pontosan nyolcévesen már egy fekete-fe-

hér bottal azt játszottam, hogy a forgal-

mat irányítom az Abonyi utca és a Zichy 

Géza utca találkozásánál. Arra már nem 

emlékszem, hogy mi keltette fel ennyire 

az érdeklődésemet, de az biztos, hogy  

a rendőrként dolgozó nevelőapám is 

nagy hatással volt rám.

Szekeres Gábor 1990-ben szerelt fel hi-

vatásos rendőrnek, és azonnal a mély 

vízben érezhette magát. A Budapesti 

Rendőr-főkapitányság Közrendvédel-

mi Parancsnokságára került, az úgy-

nevezett III-as URH Alosztályba, amely 

állománynak rengeteg dolga akadt  

a rendszerváltást követő zűrzavarban.

– Tősgyökeres zuglói vagyok, így nagyon 

örültem, amikor 1995-ben áthelyeztek  

a zuglói kapitányság állományába. A Ste-

fánia útra azonban nem egyenruhás rend- 

őrként kerültem, hanem a Bűnüldözési 

Alosztályra, ahol nyomozóként – a gépjár-

műves csoport tagjaként – dolgoztam más-

fél évig. Nagyon sok munkánk volt, és szép 

eredményeket értünk el, mint például an-

nak a bandának a felszámolását, amely ki-

zárólag a Honda típusú személyautók első 

lámpáit lopta a kerületben. 

Szekeres Gábor 1996 végén úgy döntött, 

mégis inkább visszatér az egyenruhás 

rendőri munkához. Áthelyezését köve-

tően azonnal körzeti megbízott lett.

– Szerencsém volt, mert több mint tíz évig 

nemcsak dolgoztam a 2-es körzetben, ha-

nem magam is ott laktam. Így aztán kellő 

hely- és személyismerettel rendelkezem. 

Húsz év alatt számtalan esettel volt dol-

ga a rutinos körzeti megbízottnak. A kol-

légáival részt vett már gépkocsitolvaj, 

gépkocsifeltörő és lakásbetörő elfogá-

sában is. 2010. július 23-án viszont nem 

volt szolgálatban, mikor egyik kollégá-

ját, Radovic Dusán váltásparancsnokot  

a Keleti pályaudvarnál halálra gázolta egy 

ámokfutó. A meghalt rendőrt aznap éjjel 

ugyanis Szekeres Gábor váltotta volna. 

– Egyik legnagyobb fogásunk egy kábí-

tószer-termesztő és -terjesztő hálózat 

felszámolása volt. Előbb elfogtunk egy fo-

gyasztót, majd eljutottunk a Szobránc ut-

cai elosztóhelyre, legvégül a Pitvar utcai 

termesztőt is letartóztattuk. Ilyen hálóza-

tot csak elvétve sikerül felszámolnunk.

Szekeres Gábor 27 év rendőri munká-

jáért, azon belül pedig a 21 éves zuglói 

szolgálatáért több elismerést is átvehe-

tett már. Részesítette őt dicséretben az 

aktuális zuglói  rendőrkapitány, a buda-

pesti főkapitány és a zuglói önkormány-

zat is. Ez utóbbitól a Zugló Közbiztonsá-

gáért díjat kapta, valamint volt már az Év 

Rendőre elismerés második díjazottja is. 

– Hogy mire vagyok a legbüszkébb? 

Leginkább arra, hogy a körzetemben 

ismernek és elismernek már az embe-

rek. Több mint tízévnyi munkába telt, 

hogy ma már egymagam is bemehessek 

a körzetem egyik hírhedt házába, mert 

sikerült tiszteletet kivívnom, és elfogad-

tatnom magam az ott élőkkel. 

Riersch Tamás

Idén ünnepli nyolcvanéves évfordulóját a zuglói rendőrkapitányság. A jeles születésnap kapcsán a kapitány-

ságon belüli „legek”-re is nagyobb figyelem vetült. Az egyik ilyen belső rekordra az egyenruhás rendőrök 

között bukkantunk. Szekeres Gábor rendőr főtörzszászlós ugyanis a leghosszabb ideje Zuglóban szolgáló 

egyenruhás rendőr, aki ráadásul ezt a csúcsot körzeti megbízottként ugyanazon a területen állította fel. 

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

Közös képviselet! Társasházkezelés! Kérjen 
ajánlatot! Dr. Bíró Anna, 06-70-505-93-94.

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

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben! HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVI-
TÁS vásárol festményeket, antik bútorokat, 
asztali-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, 
Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz 
és ezüsttárgyakat 100 forinttól 600 forintig/
grammig, háború előtti katonai kitüntetéseket, 
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.

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért 
bútorokat, órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, festményeket, csillárt, könyveket, csipkét, 
bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi pénzt, 
kitüntetést, szobrokat, írógépet, varrógépet, 
szőrmét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel. Tel.: 06-20-597-8280

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért 
vásárol színházak részére bútorokat, fest-
ményeket, órákat, ólomkristályokat, hang-
szereket, papír régiséget, csillárt, szőnyeget, 
bőröndöket, dísztárgyakat, hanglemezeket, 
könyveket, keleti tárgyakat, játékokat, gyűj-
teményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. Ki-
szállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 
06-30-419-27-13.

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás 
köröm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, ér-
szűkületes lábak szakszerű kezelése. TALP-
MASSZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! 
Fontos számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-
4443

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpót-
lások készítését, javítását garanciával. Fog-
fehérítő sablon és éjszakai harapásemelő 
készítése. Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. 
Petőfalvi, Ilosvai utca 25. 

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, 
REFLEXOLÓGUS, akupunktőr, spirituális gyó-
gyító, cupping terápia. XIV. Erzsébet királyné 
11. Minden betegséget gyógyítok. Tel: 220-
8165, 06-30-450-0821

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

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi 
munkakörökre munkavállalókat keres:

• kertész
• villanyszerelő
• víz, gáz, fűtésszerelő
• burkoló
• festő
• friss diplomás vagy diploma előtt álló építész- 

      mérnök, gépészmérnök
• 2 fő területi képviselő (feltétel: műszaki,  

       építészeti végzettség, ingatlankezelői, ingat 
   lanüzemeltetői végzettség, magasépítő,  
      mélyépítő  technikusi végzettség)
Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőség-
gel) a  godo.hajni@zugloizrt.hu  e-mail címen 
lehet.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hét-
végén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszál-
lás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: 
szerviz@szerviz.info

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, 
átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmun-
kák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes la-
kásfelújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, 
garanciával! www.burkolomester.hu  Tel.: 06-
20-961-6153

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, 
parkettacsiszolás, laminált lerakás. Gyors kez-
déssel, garanciával, referenciával. Tel.: 06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kisipa-
ros, www.festes-tapetazas.hu

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kapu-
telefon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek 
szerelése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkő-
telenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, 
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTALERAKÁS, 
parkettajavítás, parkettacsiszolás, vízszerelés, 
csempézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcsere, 
kőműves-, lakatos- és asztalosmunkák, taka-
rítás garanciával. Halász Tibor, Tel:202-2505, 
06-30-251-3800

Szolgáltatás Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-
tésszerelés, ázások, csőtörések megszünte-
tése. Mosdók, WC tartályok cseréje. Csatorna 
kamerázás. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 
06-20-491-5089 

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

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

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

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

tással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! 
Gyors ügyintézéssel, precíz 

munkavégzéssel. Igény szerint kartondo-
bozok. 10%-os hétvégi kedvezmény. 
Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

KÉMÉNYBÉLELÉS, SZERELT KÉMÉNY 
építés, kondenzációs kazánok bekötése, 

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

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ ZUGLÓI GYORSZ-
SZOLGÁLAT! Dugulás elhárítás profi gépek-

kel, csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 
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

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.).

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának Zugló szociális és gyermekvé-
delmi 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) rehabilitációs 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  ha-
táridőben 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 ügyfélszol-
gálaton illetve postai úton lehet benyújtani. 
               Makranczi László
                                                                                                            jegyző 

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 megelőző-
en a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.
Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási mun-
kába 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 állam-
igazgatási 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. 
Közalkalmazottként közreműködhet a bizottság munkájában.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán (Bp. XIV. Pétervárad u. 2.) vagy letölthető a www.zuglo.hu oldalról.
A kitöltött adatlapot kérjük 2018. január 20-ig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegyzői asszisztens részére eljuttatni postai úton a Pol-
gármesteri 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 munka-
végzés 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

Állás
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Karácsonyi sportünnep
 Zuglói nagykövet az olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

megnevezte azt a 76 fiatal sporto-

lót, akik a 2018. októberi, Buenos 

Airesben rendezendő III. Ifjúsági 

Olimpia népszerűsítése érdeké-

ben nagyköveti feladatokat látnak 

majd el. A zuglói sportot az a meg-

tiszteltetés érte, hogy Magyaror-

szágot egy kerületi fiatalember, 

a sportlövő Péni István képviseli 

majd. Az UTE sportlövője (az új-

pesti klub lövészszakosztálya  

a Mexikói úton működik) a négy 

évvel ezelőtti nankingi olimpián 

egyéniben bronzérmes, vegyes 

párosban pedig aranyérmes volt.

 Nagy bajnoktól búcsúzunk

December 24-én, hosszú beteg-

séget követően, 91 esztendős ko-

rában elhunyt Littomeritzky Mária,  

a BVSC-Zugló olimpiai bajnok 

úszója. A kerület legidősebb olim-

piai bajnoka az 1952-es helsinki 

olimpián volt tagja a 4×100 méteres  

gyorsúszóváltónak. Két évvel ké-

sőbb, 1954-ben Torinóban ugyan-

csak a váltóval szintén aranyérmes 

volt. A magyar úszósport halhatat-

lanjának búcsúztatása 2018. január 

19-én 11.15-kor a Farkasréti teme-

tő Makovecz-termében lesz.

 Versenyek a sátorban

Bár sátor takarja el a MiniGarros 

Tenisz Centrumot, azért a burok 

alatt zajlik az élet. Decemberben 

például két versenyt is rendeztek: 

egyet a gyerekeknek, egyet pedig  

a felnőtteknek, egyaránt Karácsony 

Kupa néven. Mindkét versenyen 

közel hatvanan léptek a salakra, és 

a jó szervezésnek köszönhetően 

mindkét torna jó hangulatú, izgal-

mas sporteseménynek bizonyult.

Sporthírek

Ilyenkor, karácsony környékén különö-

sen jó azokról a teljesítményekről beszél-

ni, melyek az év folyamán elismeréseket 

vívtak ki – mondta Karácsony Gergely 

polgármester tavalyi ünnepi köszön-

tőjében. – És jó megtapasztalni, hogy  

a kerületnek sport szempontból nem-

csak jelene és jövője, hanem a könyv-

nek köszönhetően múltja is van.

A Sportolók Karácsonya csak vékony 

szelete a zuglói önkormányzat sport-

támogatásának. A kerület saját tu-

lajdonában lévő BVSC-Zugló Szőnyi 

úti sporttelepén az elmúlt években 

és az elkövetkezendőkben is látvá-

nyos fejlesztések valósulnak meg. De 

említhető a Mogyoródi úti sportte-

lep, amely a már megvalósult és vár-

ható fejlesztéseknek köszönhetően  

a szabadidős sporttevékenységek ko-

moly bázisa lesz. Aztán említhetnénk 

még a zuglói olimpikonok felékszülési 

támogatását, illetve az olyan kerületi 

sajátosságokat, mint a zuglói olimpiai 

bajnokok Bosnyák téri emlékműve.

A december 14-i rendezvényen nem-

csak a jelen kiválóságait, hanem a jövő 

reménységeit is köszöntötték. Az önkor-

mányzat „Jó Sportoló, Jó Tanuló” díjjal 

jutalmazott 12 zuglói sportoló diákot, 

akik 21 ezer forint értékű könyv- és  

21 ezer forint értékű sportszervásárlási 

utalványban részesültek az oklevelük 

mellett. Rajtuk kívül tíz kerületi fiatal, 

akik már komoly sporteredményekkel 

büszkélkedhetnek, Fiatal Zuglói Spor-

tolók Díjban és egyösszegű felkészülé-

si támogatásban részesültek. Legvégül 

az élversenyzők díjazása következett.  

A világversenyeken eredményes kerüle-

ti sportolók a serdülőtől kezdve a felnőtt 

korosztályig részesültek elismerésben.  

A serdülő, kadet, U17 korosztályok-

ban 19, a junior és U23-as korosztály-

ban 10, míg a felnőttek kategóriájában  

14 sportoló, illetve edzőik vehettek át 

elismerést a kerület tisztségviselőitől. A 

legeredményesebb felnőtt sportolónak 

felajánlott különdíjat Földházi Zsófia, 

a KSI SE világbajnoki 

arany- és ezüst-, illetve Eu-

rópa-bajnoki ezüstérmes 

öttusázója kapta.           RT

A zuglói önkormányzat 14. alkalommal köszönte meg a legjobb kerületi sportolóknak, hogy az év világverse-

nyein méltó módon képviselték a városrészt. A 14. Sportolók Karácsonya rendezvény azonban az eddigieknél 

is komolyabbra sikeredett. Egyrészt mert a sportolók, edzők és klubvezetők közül sokan ott voltak december 

14-én a Zuglói Civil Házban. Másrészt mert a rendezvényt szervező Zuglói Sport- és Rendezvényszervező 

Nonprofit Kft. ezúttal minden eddiginél alaposabban szervezte meg a programot. Harmadrészt pedig azért, 

mert ezen a rendezvényen mutatták be az első zuglói sporttörténelmi könyvet, az önkormányzat támogatásá-

val készült Zugló, a sportváros című kötetet.

A 2017. évi Sportolók Karácsonyán mutatták be a kerület sporttörténelmét ösz-

szefoglaló, Zugló, a sportváros című könyvet. A 336 oldalas kiadvány 342 fotót 

és 80 interjút tartalmaz. 573 zuglói sportoló, köztük 35 olimpiai bajnok – ebben 

az 5 paralimpiai, 2 ifjúsági és 2 sakkolimpiai bajnokunk is benne van – nevét,  

56 sportegyesület és 15 sportlétesítmény történetét tartalmazza. A könyvben szó 

esik a kerületi olimpiai iskoláról, a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Körről, a Zug-

lóban található sportmúzeumról és a kerület egyéb sportemlékeiről. A szerzők 

közül dr. Hencsei Pál nyugalmazott egyetemi tanár közel harminc sporttémájú 

könyvet írt már. Köztük többek között 2011-ben az akkor százesztendős BV-

SC-Zugló centenáriumi kalendáriumát is társszerzőként ő jegyezte. Tősgyökeres 

zuglóiként régi vágya volt már a kerület sporttörténelmének összegyűjtése, mely 

törekvését Karácsony Gergely polgármester és az önkormányzat is támogatta.  

A Zugló, a sportváros című könyv másik két alkotója Győr Béla, a Magyar Olimpi-

ai Akadémia tanácsának tagja, illetve e sorok írója volt.
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