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Zugló idei, már decemberben elfogadott 

költségvetése 3,5 milliárd forintot bizto-

sít fejlesztésre. Ez olyan jelentős összeg, 

amiből már számos elképzelés megvaló-

sítható − mondta lapunknak Karácsony 

Gergely polgármester. Az önkormány-

zati ciklus legnagyobb beruházása a Pil-

langó park megújítása lesz, amely csak-

nem héthektáros területével a Városliget 

után Zugló legnagyobb közparkja, így 

méreténél fogva fővárosi szinten is je-

lentős rekonstrukciónak számít. Befeje-

ződik a Csertő park felújítása, amelynek 

során egyebek mellett az orvosi rendelőt 

is rendbe hozzák. Ez nagyon fontos, de 

rendkívül drága beruházás lesz, mert 

régi épületről van szó, amelyet szinte  

a falakig le kell bontani − magyarázta  

a polgármester. Óvoda- és bölcsőde-

felújításra idén 940 millió forintot fordít  

a kerület. Már zajlik a Tipegő és a Játék-

szín Bölcsőde renoválása, de az idén meg-

újul még a Mályva Óvoda és Bölcsőde is 

− tette hozzá Karácsony Gergely.     3. oldal

2018 a fejlesztések éve

Az önkormányzat tényleges és haté-

kony segítséget nyújt a rászorulóknak − 

mondta lapunknak a szociális ügyekért 

felelős alpolgármester. Szabó Rebeka 

a Családok Éve alkalmából emlékezte-

tett: eddig is kiemelt célként kezelték  

a szociális biztonság megteremtését és 

megőrzését.  E mellett az önkormányzat 

azt is fontos feladatának tartja, hogy ja-

vuljon a rászoruló, mélyszegénységben 

élő családok életminősége. A hátrányos 

helyzetűeket pedig arra próbálják ösztö-

nözni, hogy munkából származó jövede-

lemből tartsák el magukat.      5. oldal

Van segítség, ha baj van

Minden korábbi eredményét felülmúló 

esztendőt zárt a KSI: tavaly 12 felnőtt 

és 32 utánpótlás-korosztályú sporto-

lója szerzett érmet világversenyeken.  

A Magyar Olimpiai Bizottság legfris-

sebb rangsorában felnőtteredményei 

alapján is a hatodik helyen áll − mond-

ta a klubelnök a KSI SE hagyományos 

évzáró rendezvényén.          15. oldal

Fantasztikus évük volt
Öt új Skoda Octaviával bővült a zuglói 

rendőrkapitányság flottája. Az országos 

rendőrautócsere-programban a kerületi 

kapitányság mindössze egy autótól vált 

meg, így a járműpark nemcsak fiatalo-

dott, hanem bővült is. A rendőrség  ezért 

tovább növelheti a közterületi jelenlétet, 

amitől a közbiztonság javulását is várja 

a kerületi rendőrkapitány.           13. oldal

Több járőrautó

Zuglói Lapok
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Rendezettebb lehet a 
Sportaréna környéke

A Hungária körút – Kerepesi út – Ifjúság útja és 

a Stefánia út által határolt terület készülő, új 

kerületi építési szabályzatáról tartottak lakos-

sági fórumot január 18-án.

A szakemberek célja, hogy elkészítsék azt a sza-

bályzatot, amely a Papp László Sportaréna környe-

zetének rendezését biztosítja. Erre azért van szük-

ség, mert a jelenlegi szabályozás szerint alagút 

fölé nem lehet házat építeni, viszont a terület alatt 

metró közlekedik. – Azt szeretnénk, hogy egy olyan 

korszerű épület létesülhessen, amely kaput képez-

ne a szomszédos kerületben található irodaházzal. 

Ezért megváltoztattuk a házak maximális ma-

gasságát és a szintterületi mutatót – magyarázta  

a házasságkötő teremben megtartott programon 

Barta Ferenc, a kerület főépí-

tésze. A fórumon részt vett  

Barta János önkormányzati 

képviselő is.                Potos Rita

Cseriti-boxok kerültek a zuglói 

önkormányzat Pétervárad utcai 

hivatalába, az önkormányzat ügy-

félszolgálataira. Az újrahasznosí-

tott papírból készült dobozokba 

mostantól a hivatal dolgozói és az 

ide érkező ügyfelek is elhelyezhe-

tik a még jó, de otthon már feles-

legessé vált holmijaikat, melyeket 

más még szívesen fogadhat.

A Cseriti adománybolt-hálózat – amely 

most a gyűjtődobozokat is biztosítja 

– augusztusban nyitotta meg üzletét 

Zuglóban, az Erzsébet királyné útja 

64/B szám alatt.

– A munkahelyeken, így a zuglói ön-

kormányzatnál most kihelyezett dobo-

zok elsősorban a szemléletformálást 

szolgálják – mondta Szabó Rebeka al-

polgármester. – Ezzel a kezdeménye-

zéssel azt szeretnénk hangsúlyozni, 

hogy a feleslegessé vált tárgyainktól 

nem feltétlenül úgy kell megszabadul-

nunk, hogy kidobjuk azokat a szemét-

be, hanem a még használható dolgokat 

másoknak is tovább lehet adni. 

A Cseriti a begyűjtés és a gyűjtődobo-

zok biztosításával az önkormányzat 

ügyfeleinek és alkalmazottainak fi-

gyelmét akarja felhívni az újrahasz-

nosítás és a fenntarthatóság mint tár-

sadalmi cél fontosságára. Még a héten 

kikerülnek a gyűjtődobozok a Zuglói 

Civil Házba és a Cserepesházba is.

ZL

Cseriti-boxok a Pétervárad utcai ügyfélszolgálaton

Évadnyitó kiállítás a ZIC-ben

A Vonások című tárlaton Kozsuhárov Zsuzsanna animációs mű-
vész és tanítványai munkáit láthatják az érdeklődők. A művész 
két animációs kisfilmjének egy-egy kockája mellett csaknem 
harminc alkotó grafikáit, tus- és tollrajzait, festményeit, fotóit 
állították ki a Zuglói Ifjúsági Centrum galériájában. Az ingyenes 
kiállítás február 5-ig tekinthető meg.                               (potos)

Az Álmos Vezér Gimnázium és 

Általános Iskola alsós munkakö-

zössége két éve indította útjára 

az Álmos Manó névre keresztelt, 

ovisoknak szánt iskolára felkészí-

tő levelezős játékát. A rendezvény 

elmúlt kétévi sikerén felbuzdulva 

az idei tanévben is megrendezték a 

programot. 

Az ősz folyamán a pedagógusok négy 

játékos feladatlapot küldtek ki a kerü-

let óvodáiba, melyet a vállalkozó ked-

vű ovisok kitöltve visszaküldhettek.  

A program sok óvodást megmozgatott, 

a feladatlapokból ugyanis több mint 

kétszáz érkezett vissza a feladóhoz, az 

ovisok nagy része ráadásul mind a né-

gyet kitöltötte. Az Álmos Manó program 

záróeseménye a január 19-i eredmény-

hirdetés volt, melyre azt az 59 óvodást 

hívták meg, akik végig aktívak voltak.  

A nyertesek az önkormányzat támogatásá-

val ajándékcsomagot, illetve állatkerti be-

lépőket kaptak, valamint 

minden díjazottat meg-

hívtak egy fánkra és egy 

pohár kakaóra.             RT

Idén is felébredt az Álmos Manó

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

minden önkormányzati ciklus 

egyik sajátossága, hogy az új 

városvezetés először az örö-

költ fejlesztéseket fejezi be. 

Zuglóban ezek közé tarozott 

a Mesevonat Bölcsőde, illet-

ve a Rákosfalva park átadása 

is – magyarázta Karácsony 

Gergely polgármester. Hozzá-

fűzte: amikor a polgármesteri 

tisztséget átvette, sajnálattal tapasz-

talta, hogy további tervek nem igazán 

voltak a fiókban. Ennek okán az ön-

kormányzat csak most jutott el odá-

ig, hogy az új rekonstrukciós tervek  

a megvalósítás útjára léphetnek.  

Rendelőfelújítás

– Tavaly 2,3 milliárd forintot költöt-

tünk fejlesztésre és beruházásra – tá-

jékoztatott a polgármester, kiemelve: 

ennek az összegnek jelentős részét  

az óvodákra és bölcsődékre fordították. 

Ezekben a gyermekintézményekben 

számos kisebb, de nagyon sürgős javítás 

valósult meg. Emellett fontos beruházás 

volt még a Móra Ferenc Általános Isko-

la Norvég Alap támo-

gatásával megvalósult 

energiahatékonysági  

felújítása is.

Kihangsúlyozta: a 2018-as büdzsé a ta- 

valyról áthúzódó összeggel együtt 4,15 

milliárd forintot biztosít fejlesztésre. Ez 

jelentős összeg, amiből már számos el-

képzelés megvalósítható, köztük a Cser-

tő park rekonstrukciójának  befejezése, 

amit még az előző városvezetés kezdett el.  

A munkálatok során egyebek mellett rend-

be hozzák a leromlott állapotú rendelőt is. 

Ez nagyon fontos, de rendkívül drága be-

ruházás lesz, mert régi épületről van szó, 

amelyet szinte a falakig le kell bontani. 

Óvoda- és bölcsőderekonstrukció

– A kerület az idén 940 millió forintot 

fordít óvoda- és bölcsődefelújításra – 

húzta alá Karácsony Gergely, aki sze-

rint ez az összeg ugyan soknak tűnhet, 

azonban tudni kell, hogy elöregedett, 

korszerűtlen technológiával épült gyer-

mekintézményekről van szó. A polgár-

mester szavaiból az is kiderült, 

hogy már folyik a Tipegő és  

a Játékszín Bölcsőde felújítá-

sa, emellett az idén megújul  

még a Mályva Óvoda és Bölcső-

de is. Az intézmény energia-

hatékonysági beruházása  

európai uniós pályázati pénz-

ből valósul meg, míg a belső 

megújulást az önkormányzat  

finanszírozza.  

Megújul a Pillangó park

– A közterek, parkok, játszóterek, zöld-

felületek fejlesztésére idén összesen 797 

millió forint áll rendelkezésre. A ciklus 

legnagyobb beruházása a Pillangó park 

felújítása lesz, amely közel héthektáros 

területével a Városliget után Zugló leg-

nagyobb közparkja, így méreténél fogva 

fővárosi szinten is jelentős rekonstrukció 

lesz – jelentette ki a polgármester, rávilá-

gítva: a Pillangó park kapcsán egy na-

gyon átgondolt és a lakossággal apróléko-

san egyeztetett terv kerül megvalósításra.  

A kivitelezés során kiépítik a közvilágí-

tást, ami nemcsak a közbiztonság növelé-

sét, hanem a terület kihasználhatóságát 

is segíti. A park a főútvonal mellé fasort 

kap, illetve kevés gondozást igénylő, szá-

razságtűrő növényekkel lesz betelepítve. 

Ezen túlmenően biztosítottak lesznek a 

sportolás feltételei is, és a parkot olyan 

funkciókkal ruházzák fel, amelyek nyo-

mán megtelik élettel a terület.

Sportfejlesztések

– Már folyik az Egressy tér, illetve a Rákos-

mezei tér felújítási tervének elkészítése, 

ezek kivitelezése 2019-ben várható – tájé-

koztatott a polgármester a jövő évi tervek-

ről. Hozzátette: elkészült a Paskál lakópark 

melletti, befektetői tulajdonban lévő, beépí-

tetlen telekre vonatkozóan a Rákos-patak 

helyreállítási terve, amelynek megvalósítá-

sáról megkezdődtek a tárgyalások a terület 

tulajdonosával. A természetközeli állapot 

visszaállítását a befektető is támogatja, sőt 

a megvalósításhoz anyagilag is hozzájárul. 

– A Mogyoródi úti sportpálya fejlesztését 

szintén az előző városvezetéstől örököltük, 

a sportpavilon építése viszont már ebben 

a ciklusban valósult meg – fejtette ki a pol-

gármester. Megjegyezte: most a sportpálya 

teljes rekultivációját szeretnék megvaló-

sítani a TÉR_KÖZ pályázaton elnyert 100 

millió forintból, illetve az ehhez biztosított 

csaknem 300 millió forint saját forrásból. 

– A közel félmilliárdos fejlesztés eredmé-

nyeként egy XXI. századi létesítmény jön 

létre, amely minden korosztály, sőt még 

a mozgáskorlátozottak számára is nyújt 

sportolási lehetőséget – mondta Karácsony 

Gergely polgármester.     Papp Dezső

Nagyszabású fejlesztések indulnak Zuglóban
Az idén rekordösszeget, összesen 4,15 milliárd forintot fordít az önkormányzat fejlesztésre. A pénzből zuglói tulajdonú gyermekintézmények és 

közterületek újulnak meg. Ebben az évben befejeződik a Csertő park még az előző ciklusban indult rekonstrukciója, folytatódik továbbá a Mogyo-

ródi úti sportpálya fejlesztése, és megkezdődik a közel héthektáros Pillangó park felújítása is. A kerület az idén 940 millió forintot fordít óvoda- és 

bölcsőderenoválásra, aminek eredményeként korszerűsítik a Tipegő, a Játékszín és a Mályva Óvodát. 

– Büszke vagyok rá, hogy Zugló kép-

viselő-testülete minden eddiginél 

korábban fogadta el a kerület költ-

ségvetését. Ennek köszönhetőn  

a tervezett beruházásoknak meg van  

a fedezete és hamarosan indulhat  

a munka – fejtette ki Karácsony Gergely.
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

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

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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

1145 Bp. XIV., Pétervárad utca 11-17. • 06 (1) 896-5449; 06 (1) 896-3509 • kormanyablak@14kh.bfkh.gov.hu  
• www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Okmányirodai ügytípusok: egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcímigazolvány 
ügyek, lakcímváltozási ügyek (kizárólag  XIV. kerületben létesítendő lakcím esetén.), mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, NEK adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélka-
pu, vezetői engedély ügyek, Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) 
Korm. rendelet mellékletében olvashat.

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

SZERDA 8.00–20.00 Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő 
vége előtt 15 perccel van lehetőség.

Napi sorszámmal és előzetes időpontfoglalással fogadjuk az ügyfeleket. • Előzetes időpontfoglalásra a  
www.idopontfoglalo.kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség. 
• A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek 
ügyeinek elintézése érdekében. • Egy sorszámmal csak egy ügy intézhető. • Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyel-
mét, hogy az aránytalanul hosszú várakozási idő elkerülése érdekében előfordulhat a sorszámkiadás átmeneti 
szüneteltetése. • Kormányablakunkban ügyfélirányító munkatárs áll rendelkezésükre. • Gyermekek részére ját-
szósarkot biztosítunk. • A kormányablak akadálymentesített mozgáskorlátozott / látássérült ügyfeleink számára. 

Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

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

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9164-es telefonszámon.

Parlamenti képviselők

Tóth Csaba 
(8. OEVK)
Előzetes 
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-616-86-82

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK)
Előzetes  
bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • 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: Minden hónap első kedd 16:00-17:00
Telefon: 06-70-260-0795
Folyamatos bejelentkezés 
a http://www.zuglo.hu/hajdu-florian-2/ címen.

Hevér László György • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sokacz Anikó • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Sógor László • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Dr. Varga Péter • Fidesz–KDNP

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

Lévai Sándor • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

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

Listás képviselők
Barta János • LMP

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

Czeglédi János • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06-20-404-2416, 06-70-436-0765

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

Polgármesteri Hivatal
Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30-524-9069 • e-mail: gyugyeiattila@fidesz.hu

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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A garantált minimumjövedelem beveze-

tésével és a lakásfenntartási támogatás-

sal is elértük azt, amit szerettünk volna: 

tényleges, hatékony segítséget nyújtunk 

– hangsúlyozta Szabó Rebeka alpol-

gármester. Mint mondta, szeretné, ha  

a következő testületi ülésen döntenének  

a lakásfenntartási támogatás emeléséről, 

valamint az adósságkezelési szolgáltatás 

bővítéséről, ezzel párhuzamosan nö-

velve a jogosultsági jövedelemhatárt.  

Az alpolgármester szerint a zuglói szo-

ciális modell fontos eleme a születési 

és iskolakezdési támogatás, valamint 

a gyerekek ingyenes szünidei étkez-

tetése is, amelyet három éve vezet-

tek be. Kiemelte, hogy tavaly több 

önkormányzati bérlakást is felújí-

tottak, emellett a családok átmeneti 

otthonait is támogatják. Ennek ered-

ményeként a csömöri mellett a Szatmár 

utcai otthonba is költözhetnek a lakha-

tási gondokkal küzdő zuglói családok –

tette hozzá Szabó Rebeka. 

Az önkormányzat célja a szociális biz-

tonság megteremtése és megőrzése 

mellett a rászoruló, mélyszegénységben 

élő családok életminőségének javítása, 

valamint a hátrányos helyzetűek ösz-

tönzése arra, hogy munkából szárma-

zó jövedelemből tartsák el magukat. 

Egyes támogatási formákat pedig csak 

akkor vehetnek igénybe a jogosultak, 

ha együttműködnek a Zuglói Családse-

gítő és Gyermekjóléti Központtal (ZCSK).  

Az ott dolgozók az egyénre szabott, több-

rétegű segítségnyújtásban hisznek, azt 

vallják, a pénzbeli segítség mellé szemé-

lyes szociális szolgáltatás is kell. Ennek 

szerves része a köz-

pont Állás-LES 

munkaközvetítő irodája. – A munkavál-

lalási tanácsadók felkészítik az ügyfele-

ket az állásinterjúra, segítenek önélet-

rajzot írni, önbizalom-fejlesztő tréninget 

szerveznek, a Tükörkép Műhelyben új 

frizurát, ruhákat, sminket, manikűrt 

kaphatnak, így ápolt, rendezett külsővel 

mehetnek az interjúra – magyarázta Pa-

taki Éva, a ZCSK vezetője. 

A zuglói családtámogatások fontos 

része még az eseti szociális segély és  

a szociális kölcsön, a tanévkezdési 

támogatás, a családsegítő központ 

által szervezett ingyenes nyári 

tábor, a bárányhimlő és a pneu-

mococcus elleni védőoltás, az időszaki 

fűtési támogatás és a tűzifa is. 

A támogatásokról, azok igényléséről 

az önkormányzat Bácskai utcai ügyfél-

szolgálati irodájában (Bácskai utca 53., 

+36-1-872-9138, +36-1-872-9139) vagy a 

Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-

pontban (Füredi park 6., +36-1-364-3013) 

tájékozódhatnak. 

Potos Rita 

Önkormányzat

Tényleges és hatékony segítséget kapnak a rászorulók
A minimumjövedelem, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás mellett csaknem húszféle eseti, állandó, pénzbeli és természetbeni jutta-

tással segíti a zuglói családokat az önkormányzat. A kerület szociális modelljének lényege, hogy valódi segítséget adjanak a családoknak, a Zuglóban élőknek.
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– Pont 25 éve történt, hogy néhány akko-

ri kollégámmal úgy gondoltuk, a magyar 

közlekedéstörténet legendás alakjainak 

valamilyen módon emléket kellene ál-

lítanunk. Az elmúlt negyed században 

több mint 300 emléktáblát helyeztünk 

el, többségében itthon, de a Kárpát-me-

dence többi országában, sőt Rómában, 

Párizsban és Londonban is. A Magyar 

Emlékekért a Világban Egyesülettel kö-

zösen avattunk emléktáblát például Csa-

pon és Záhonyban is a kárpátaljai szüle-

tésű Szűcs Sándornak, de a közeljövőben 

szeretnénk neki Oslóban is emléket állí-

tani. Róla például alig tudja valaki, hogy 

ki volt... Úgyhogy elmondom, hogy neki, 

az egykori záhonyi állomásfőnöknek 

volt köszönhető, hogy 56-ban az orosz 

csapatok vonattal nem vagy csak késle-

kedve tudtak bejönni Magyarországra. 

De leginkább Norvégiában büszkék rá, 

Szűcs Sándor ugyanis az emigrációban 

az ottani vasúhálózat kialakításából is 

kivette a részét. 

– Hogyan kezdett közlekedéstörténet-

tel foglalkozni? 

– Történelem–földrajz–néprajz szakos ta-

nárként végeztem, de apám kérésére az 

autószerelést is kitanultam. Pedagógus-

ként a Közlekedési Múzeumban helyez-

kedtem el, ahol a két MÁV-os iskolában, 

a Mechwart Andrásban és a Rippl-Rónai- 

ban tanítottam közlekedésföldrajzot és 

közlekedéstörténetet. Emellett közműve-

lődési és propagandafeladataim voltak a 

múzeumban. Ennek kapcsán hoztam lét-

re 25 éve az alapítványt is.

– Ön nem csak a múzeum révén kötő-

dik Zuglóhoz.

– Már hatvan éve itt élek, ide jártam is-

kolába, a Telepes utcai (ma Széchenyi 

István) általános iskolába, illetve a Te-

leki Blanka Gimnáziumba, ahol mi vol-

tunk az első fiúcsoport. És azóta is ideköt 

engem a lakhelyem.

– Zuglónak a magyar közlekedéstörté-

netben is fontos szerep jutott.

– Nagyon is.  Például, nálunk indult el 

az első villamosított földalatti vasút, 

melynek a végállomása a mai Zugló 

területéhez tartozó Városligetben volt. 

De vegyük az egyetlen repüléstörténe-

ti szobrot, mely az Örs vezér terén ta-

lálható (ezt is az alapítvány kezdemé-

nyezte), amely az egykori Rákos mezei 

repülőtérnek állít emléket. De ott van  

a Rákosrendező vasúti megálló, amely az 

első magyar vasútvonal nyomvonalán 

helyezkedik el. Aztán említhetném még 

az 1960-as Róna utcai repülőgép-balese-

tet (egy városnéző kisgép az egyik lakó-

házra zuhant, a balesetben 27-en hal-

tak meg), illetve mondhatnám a jövőre 

130 esztendős villamosközlekedést is, 

amely nagyon sok vonalával, illetve  

a több mint százesztendős Bosnyák téri 

remízzel is kötődik a kerülethez. 

– Van közlekedéstörténeti emléktábla 

Zuglóban?

– Néhány éve avattuk Bánhidi Antal 

emléktábláját az Amerikai úton. Ő egy 

fantasztikus pilóta és repülőgép-terve-

ző volt – román területről a Szamoson 

átúszva érkezett Magyarországra –, aki  

a Gerle 13-as saját gyártmányú kisre-

pülőjével Budapestről indulva körbere-

pülte a Földközi-tengert, ami akkoriban 

távolsági világrekordnak számított. 

– Már jó ideje nyugdíjasként végzi a mun-

káját, milyen feladatok várnak önre?

– A már említett 130 éves villamos-

történet mellett rengeteg emléktábla- 

vagy szoborötletünk van. De nagyon 

szeretném már, ha a Közlekedési Mú-

zeum is felépülne, és a rendkívül ér-

tékes archívumunknak legalább egy 

része ismét láthatóvá válna a nagykö-

zönség számára.              Riersch Tamás

Legendákra emlékeztet
Hatvan éve él Zuglóban Gáspár János tanár, közlekedéstörténész. 

Munkatársaival épp 25 éve hoztak létre egy alapítványt, amely sorban 

állít emléket a magyar közlekedéstörténet kiemelkedő eseményeinek. 

Interjú  
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Vitéz Barcy-Barczen Gábor javaslatára 

a Fővárosi Közgyűlés 1933 decemberé-

ben határozta el, hogy a vidéki törvény-

hatóságok példáját követve Budapest 

100 házhelyet ajánl fel a kisegzisztenci-

ájú vitézeknek lakásépítésre. 

Ötvenegy ikerház 

A vitézi telkek helyéről, azok közműve-

sítéséről és az Országos Vitézi Széknek 

történő átadásáról 1934 decemberében 

határozott a Székesfőváros Közgyűlése. 

A vitézi telkek közül 51-et az akkor még be-

építetlen, Kőbányához tartozó Fogarasi út 

és Hajcsár (Hajtsár) út (1936-tól Nagy Lajos 

király útja) keresztezésénél jelöltek ki. 

A telkekre a Vitézi Rend támogatásával 

– több lépcsőben – 51 ikerházat építet-

tek. Az alaptervet vitéz Irsy László mi-

niszteri osztálytanácsos, míg az egyes 

házak terveit Bretz Gyula, Frank Ágos-

ton, Goszleth Lajos, Manninger Egon, 

Megyer-Mayar Attila és Müller Miksa 

készítette el. 

A kivitelezést vitéz Kapuváry Gusztáv, 

vitéz Zilahi-Balogh Gyula és vitéz Kán-

tor István építési vállalkozók végezték. 

A székelyes stílusú, tornácos házak kül-

sőre egyformák voltak, azonban a ter-

vezők a belső elrendezésnél figyelembe 

vették a tulajdonosok kívánságait. 

A lakhelyeket 100–150 négyzetméteres 

telkeken alakították ki. Az alapterv szerin-

ti lakások 78 négyzetméteresek voltak, két 

szobával, konyhával, előtérrel, fürdőszo-

bával, kamrával, valamint tüzelőtárolóval 

és beépíthető padlással rendelkeztek. 

Valamennyi ház verandáján feltüntették 

az adományozó és a tulajdonos nevét, illet-

ve a kapura kifüggesztették a vitézi címert.  

A telkeket a jogosultak ingyen kapták, 

azonban a 12 ezer pengős építési költség 

fedezetére a tulajdonosok alacsony kama-

tú kölcsönt vehettek fel, amit 27 év alatt 

törleszthettek, heti vagy havi részletekben.

Házavatók

Az első 30 fővárosi vitézi házat Horthy 

Miklós kormányzó, a Vitézi Rend főka-

pitánya adta át az arra érdemeseknek 

az első vitézi avatás tizenötödik évfor-

dulóján, 1936. augusztus 20-án.

Az ünnepélyes házavatás déli tizenkét 

órakor kezdődött. Az eseményen előbb 

vitéz Hellebronth Antal nyugállomá-

nyú tüzérségi tábornok, a vitézek főka-

pitány-helyettese, majd Szendy Károly, 

Budapest polgármestere emelkedett 

szólásra, végül Horthy Miklós mondott 

beszédet. Ezt követően a kormányzó át-

adta az ingatlant megkapó vitézeknek 

az adománylevelet, illetve a ház kul-

csát, ami egy régi magyar hagyományt 

követve a telek földjét tartalmazó zacs-

kóhoz volt erősítve.  

A beköltözők nevében vitéz Hunyad-

kürti Károly mondott köszönetet, majd 

a kormányzó megtekintette a telepet, és 

bement Bodrogi József, Vármezei János, 

valamint Szabó István vitézek házaiba. 

A következő 56 vitézi házat 1937. szep-

tember 5-én adták át. Az ünnepélyes 

eseményen a kormányzót vitéz Helleb-

ronth Antal tábornok, míg a fővárost 

Szendy Károly polgármester képvisel-

te. A beszédek elhangzása után vitéz 

Lipcsey Márton, a Vitézi Rend törzska-

pitánya egyenként maga elé szólította  

a világháború egykori hőseit, és átadta 

nekik a földdel töltött zacskóval a ház 

kulcsát. A korabeli újságok beszámoló-

ja szerin a háztulajdonosok között volt 

mérnök, detektív, tanár, zenész, könyv-

szakértő, villamosellenőr, asztalos, kel-

mefestő, rendőr és pallér is.

Az ünnepélyes kulcsátadást követően 

vitéz Pálmay Ferenc, a telep gondnoka 

mondott köszönetet, majd vitéz Helleb-

ronth Antal felkereste néhány vitéz há-

zát. Ellátogatott többek között az arany 

vitézségi éremmel háromszor kitüntetett 

vitéz Hefty Frigyeshez is, aki az egyik leg-

eredményesebb magyar katonai pilóta 

volt a nagy háborúban, és a történelem-

ben először ő menekült meg a harctéren 

ejtőernyővel az égő repülőgépből.  

A vitézi telep maradék 16 házát folya-

matosan építették és adták át. Ezeknek 

már nem rendeztek fényes avatóün-

nepségeket. Az utolsó házakat 1940-ben 

vették át tulajdonosaik.

Élet a Vitézi telepen

A visszaemlékezések szerint a Horthy 

Miklós kertvárosnak elnevezett vitézi 

telepen rendkívül családias volt a lég-

kör. A felnőttek átjártak egymáshoz 

szomszédolni, a gyerekeknek a szülők 

zsúrokat rendeztek. 

A telep közepén volt egy tér, amelyet 

mára beépítettek. A területen egy or-

szágzászló állt, amelynek a háromszínű 

lobogója közepén a vitézi címer volt lát-

ható. A telep lakói itt tartották a meg-

emlékezéseket és a nemzeti ünnepeket. 

A lakótelepnek 1937/38 telén már sa-

ját jégpályája volt, ugyanakkor készült  

a kultúrháza is.

Az Est című napilap 1938. május 3-án adta 

hírül, hogy a városrészben megszületett 

az első vitézi gyerek, ifjú vitéz Hidasi Mi-

hály, akinek az édesapja építész volt, és 

korábban a lakótelep építését ellenőrizte.

A második világháború véget vetett a te-

lep addigi békés világának. A front köze-

ledtével sokan Németországba menekül-

tek. Voltak, akik sohasem tértek vissza, 

akik viszont hazajöttek, nem költözhet-

tek vissza a házukba, mert azt időközben 

az új hatalom kiutalta másoknak. Akik 

itthon maradtak, azok sem jártak jobban, 

sokukat meghurcolták és kitelepítették.

Az 1950-es években a lakáshiány enyhí-

tésére a telep üres telkeire 2-3 emeletes 

lakóépületeket emeltek, amelyek ugyan 

megváltoztatták a terület kinézetét, azon-

ban a Vitézi telep több mint 80 éves masz-

szív házsorai ma is állnak, és jellegzetes 

települési egységét alkotják Zuglónak.

Papp Dezső

Nagy-Zugló tornácos vitézi házai
A Fogarasi út – Kaffka Margit utca –Szervián utca – Bolgárkertész utca – Nagy Lajos király útja által határolt területen található Zugló egyik jel-

legzetes települési egysége, a székelyes stílusú, tornácos házairól ismert Vitézi telep. Az 1930-as évek elején a beépítetlen térséget a főváros 

ajánlotta fel a Vitézi Rendnek, a szervezet pedig 51 ikerházat építtetett fel ott az arra érdemesült vitézek számára. 

A Vitézi telep első 30 háztulajdonosa:

Hunyadkürti Károly, Király György, 
Bodrogi József, Zsigmondi József, 
Dénes Miklós, Murányi Mihály, Len-
csés János, Papp János, Kovács 
László, Szabados István, Nagy 
Sándor, Mészáros Károly, Várnagy 
István, Kónya Károly, Seres István, 
Vármezei János, Budai Ignác. Papp 
Gyula, Szellő József, Szabó István, 
Búzás András, Somodi József, Pé-
terfi József, Rosta Márton, Dávid 
Márton, Visóvölgyi István, Molnár 
István, Lelkes István, Karácsonyi 
Kálmán és Kuricsai István.
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Körülbelül ötven ember jött ösz-

sze a Padlizsán utcában, ahová 

január 12. délutánjára az ön-

kormányzat és a ZUG Közösségi 

Kertekért Egyesület közösen egy 

lakossági fórumot szervezett.  

A rendezvény célja volt, hogy  

a Heltai Gáspár Általános Iskola 

előtti területre tervezett második 

zuglói közösségi kert részleteiről 

tájékoztassák az érdeklődőket. 

Évek óta sikerrel működik a Zsálya ut-

cai első közösségi kert – mondta Szabó 

Rebeka alpolgármester –, amely azt 

bizonyítja, hogy van létjogosultsága 

az ilyen típusú kezdeményezéseknek. 

A kert nemcsak szép, hanem az elmúlt 

négy szezonban közösséget is formált, 

és hatása a környezeti nevelés szem-

pontjából sem elhanyagolható.

A Padlizsán utcai közösségi kert egy 

picit kisebb, a Zsállya utcai 64-gyel 

szemben mindössze 50 ágyásos lesz. 

Az ágyások a tervek szerint 1,5×5 mé-

teresek lesznek, fakerettel körbevéve, 

és termőfölddel feltöltve. A talajtól 

40-50 cm-re kiemelkedő parcellák az 

idősek számára is megkönnyítenék az 

ágyások gondozását. A létesítményt 

kerítéssel és növényzettel veszik majd 

körbe, illetve a kert Bánki Donát utcai 

felőli oldalán egy szerszámtárolót, egy 

komposztálót helyeznének el, és egy 

padokkal körbevett tűzrakóhelyet is 

kialakítanának.

A tervnek, mint minden kezdeménye-

zésnek, akadnak ellenzői is, ám az már 

a január 12-i első fórumon kiderült, 

hogy a kert támogatói többségben van-

nak. Ők aláírásukkal is megerősítették  

támogatói szándékukat. Szabó Rebeka 

alpolgármester és a körzet önkormány-

zati képviselője, Lévai Sándor február-

ban szeretné a testület elé vinni az alá-

írásokkal alátámasztott előterjesztést, 

s amennyiben a képviselők is rábólin-

tanak, már készülhetnek is a műszaki 

tervek. A beruházás anyagi forrása biz-

tosítva van, így akár már tavasszal mű-

velhetik a kertjüket a környéken lakók.

A Padlizsán utcai közösségi kertet a Zsá-

lya utcaihoz hasonlóan a ZUG Közösségi 

Kertekért Egyesület fogja működtetni.  

A civil szervezet képviselői minden par-

cellatulajdonossal szerződést kötnek, 

melyben a jelentkezők vállalják, hogy 

egy évig gondozni fogják a 7,5 négyzet-

méteres területet. A parcellák havidíja 

1200 forint lesz, mely összeget a szer-

számok beszerzésére, a trágyázásra, 

illetve az öntözésre használt víz díjára 

fogják fordítani. A környékbeli oktatási 

intézmények – két-két óvoda és iskola – 

is vállalta, hogy egy-egy 

ágyást gondozni fognak  

a gyerekekkel.             

Riersch Tamás

Az első budapesti ételadomány-dobozt 

tavaly augusztusban helyezte ki a Re-For-

máló Egyesület a XXII. kerületben. 

– Miután megláttam a hírekben, minden 

hétvégén elmentünk oda a párommal, 

és vittünk valamilyen élelmiszert – me-

sélte Szilvia.  – Azonnal eszembe jutott, 

hogy ebben a kerületben is nagy szükség 

lenne rá, de nehezen, csak november vé-

gére találtunk alkalmas helyszínt hozzá.  

Az egyébként programszervezéssel fog-

lalkozó asszony azóta szívügyének te-

kinti a dobozt, amelynek napi működ-

tetése – mint mondja – az első hetekben 

felért egy főállással. Sokan jelentkeztek 

az önkéntes csoportba, de mindössze 

hatan-heten segítenek aktívan.  

– Több ilyen dobozra lenne szükség Zug-

lóban, de amíg ilyen kevesen vagyunk, 

kivitelezhetetlen – mondta Kovács Szil-

via, aki hétvégenként célirányosan főz is, 

hogy minél több ételt kivihessen a rászo-

rulóknak: gyakran készít mákos gubát, 

paprikás krumplit, sütiket és meleg teát.

A doboz tartalmát mindennap három-

szor, délelőtt 12-ig, majd 16–17 óra kö-

zött, illetve este 21 óra körül ellenőrzik 

és frissítik.  Forrai-Kiss Krisztina 

Az év embere lett a kerületi ételadományozás szervezője
Húsz jelölt közül Kovács Szilviát választotta meg az egyik közösségi oldalon található, Zuglóiak Fóruma el-

nevezésű csoport a 2017-es esztendő év emberének. Az 1996 óta Zuglóban élő asszony az Egressy út 178/d 

alatt található Enni adok – enni kapok doboz kezdeményezője és legszorgalmasabb működtetője. Kovács 

Szilviára a közösség 185 tagja szavazott.    

Civil élet  

Közösség már van, a kert következik
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• Közterület-használattal kapcsolatos engedélyezési eljárások le-

folytatása.
• Az eljárásokhoz kapcsolódóan előterjesztések elkészítése.
• Hatósági ellenőrzések lefolytatása..

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

mészettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgaz-
dasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői szakképesítés.

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

tása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Közigazgatásban – hatósági területen – szerzett tapasztalat, illetve 

önkormányzati hatósági ügyekben való jártasság.
• Műszaki beállítottság.

Elvárt kompetenciák:
• Megbízhatóság.
• Precizitás, pontosság.

• Elemzőkészség.
• Kommunikációs készség írásban és szóban.

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.

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 határideje: 2017. január 31.

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: ,,közterület-hasznosítási ügyintéző pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető ad a 06-70/421-5725 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

ÚTELLENŐR 
munkakör betöltésére

Feladatkör: A hatályos jogszabályok alapján az útellenőri feladatok ellátása.
• A munkakezdési-, a burkolatbontási- és az útcsatlakozások létesítésé-

vel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban kiadott közútkezelői hoz-
zájárulásban foglaltak betartásának ellenőrzése.

• Nyomvonalas közműlétesítmények esetén, illetve más hatóság hatás-
körébe tartozó engedélyezési eljárásokban kiadott közútkezelői hozzá-
járulásban foglaltak betartásának ellenőrzése.

• Az önkormányzati tulajdonú közterületeket érintő közterület-fogla-
láshoz szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, a jogellenes 

közterület-használat felderítése a Zuglói Önkormányzati Rendészettel 
együttműködve.

• Az út, a műtárgyak és egyéb, az útpálya mentén elhelyezkedő létesít-
mények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, hibabejelenté-
sek elkészítése.

• Helyszínelési feladatok ellátása.
• Balesetveszélyes közműfedelek észlelése esetén annak bejelentése a 

közút kezelője felé.

Pályázati feltételek: 
• Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakma-

csoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, föld-
rajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
• Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
• „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent: 
• Mélyépítő mérnöki, településmérnöki vagy közlekedésmérnöki szak-

képzettség.
• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
• Közútfenntartási-, üzemeltetési -, beruházói gyakorlat..

Elvárt kompetenciák:
• Együttműködés, kapcsolatteremtő készség.
• Döntésképesség.
• Kommunikációs készség írásban és szóban.

• Konfliktuskezelési képesség.
• 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.

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 határideje: 2018. január 31 .

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: ,,útellenőr pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Steinhardt Tamás Műszaki Csoportvezető ad a 06-70/421-5725 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

KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS 
munkakör betöltésére

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

szítésében.
• Költségvetési rendeletmódosítás-tervezet készítése.

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

lásáról szóló beszámoló előterjesztésének és rendelettervezetnek az 
előkészítésében.

• Előirányzat és a rendeletmódosítások nyilvántartásának vezetése.

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

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

• Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer ismerete.

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

tatása.

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 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. február 10.

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

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „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 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

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

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

• Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységek ellátása.

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.

• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens 

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

tatása.

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

• Mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Előnyt jelentő személyes kompetenciák:
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség

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

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

igazolás az igénylésről.
• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat 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. február 10.

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

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon keresztül a Hivatal - Karrier menüpontban található űrlap felhasználásával, a 
kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével.

Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „pénzügyi ügyintéző” pályázat.

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

Az 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 25.    Aktuális

Az Országgyűlést 199 képviselő alkotja, 

közülük 106 egyéni választókerületből,  

93 pedig listán jut a parlamentbe. 

Ötszáz ajánlás kell

Az április 8-i szavazás rendjében nincs 

jelentős változás a 2014-es országgyűlé-

si választásokhoz képest. A magyaror-

szági lakóhellyel rendelkező mintegy  

8 millió választásra jogosult február 

9-től kapja meg az értesítést arról, hogy 

szerepel a választók névjegyzékében. 

Aki nem kapja meg ezt az értesítést, an-

nak a lakcíme szerinti választási irodá-

hoz kell fordulnia.

A választási kampány a szavazás előtt 

50 nappal, február 17-én kezdődik. Az 

indulók legkorábban február 19-én ve-

hetik át az ajánlóíveket, amelyek a 2014-

ben már megismert módon váltják ki  

a korábbi „kopogtatócédulát”. A sza-

vazásra jogosultak úgy élhetnek a je-

löltajánlási jogukkal, hogy a hivatalos 

ajánlóívre az igazolványukkal azonos 

módon írják rá a szükséges személyes 

adataikat, és az ajánlást alá is írják.  

A téves adatokkal leadott 

ajánlás érvénytelen. Egy választópol-

gár több jelöltet is ajánlhat. Az egyéni 

jelöltek március 5-ig gyűjthetik az alá-

írásokat. A jelölő szervezetek országos 

listáit és a nemzetiségi listákat március 

6-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási 

Bizottságnál. A nemzetiségi választópol-

gárok március 23-ig regisztrálhatnak, ha 

nemzetiségük listájára szeretnének sza-

vazni az országos pártlisták helyett. 

Szavazás külföldön és más 
településen

Az országgyűlési választásokon a ma-

gyarországi lakóhellyel nem rendelkező 

magyar állampolgárok is szavazhatnak. 

Nekik (ha azt 2014-ben nem tették már 

meg) a Nemzeti Választási Irodánál 

március 24-ig kell felvetetniük magukat 

a központi névjegyzékbe. Azok, akiknek 

van magyarországi lakcímük, de a sza-

vazás napján külföldön tartózkodnak,  

a magyar nagykövetségeken és fő-

konzulátusokon 

voksolhatnak. Ehhez azonban márci-

us 31-ig kérelmezniük kell felvételüket  

a külképviseleti névjegyzékbe.

Akik a választás napján nem a lakó-

helyükön, hanem Magyarország egy 

másik településén tartózkodnak, és ott 

is szavaznának, április 6-ig kérhetik 

átjelentkezésüket a másik településre.  

Az átjelentkezők a választott települé-

sen is az eredeti lakcímük szerinti egyé-

ni képviselőjelöltekre voksolhatnak.

Fontos tudnivalók

A pártok és a jelöltek kampánycélra 

a választási irodától kikérhetik a vá-

lasztópolgárok név- és lakcímadatait. 

Akik nem szeretnék, hogy a személyes 

adataikat felhasználják, azok megtilt-

hatják ezek kiadását. Annak érdeké-

ben, hogy mindenki gyakorolhassa 

választójogát, a fogyatékossággal élők 

kérhetik, hogy a szavazásról köny-

nyen érthető tájékoztatót kapjanak.  

A mozgássérültek igényelhetik, 

hogy akadálymentesített szava-

zóhelyiségben szavazhassa-

nak, a látássérültek pedig 

azt kérhetik, hogy a sza-

vazás idejéről és he-

lyéről Braille-írásos 

értesítést, illetve 

a 

s z a -

vazólap önálló kitöltéséhez Braille- 

írásos sablont kapjanak. 

Azok a szavazásra jogosultak, akik  

a választás napján egészségi állapotuk, 

vagy fogyatékosságuk miatt nem tud-

nak megjelenni a lakóhelyük szerinti 

szavazóhelyiségben, a korábbiakhoz 

hasonlóan most is kérhetnek mozgóur-

nát. Erre legfeljebb a szavazás napját 

megelőző második napig a helyi vá-

lasztási irodánál vagy a szavazás nap-

ján a szavazatszámláló bizottságnál  

van lehetőség.

Fontos tudnivaló még az is, hogy szavaz-

ni csak érvényes személyi igazolvány-

nyal, kártya formátumú jogosítvánnyal 

vagy útlevéllel lehet. Ezek mellett (a régi 

típusú, a személyi azonosítót is tartalma-

zó személyi igazolvány kivételével) min-

den esetben a lakcímkártyát is be kell 

mutatni.  Az esetleges kellemetlenségek 

elkerülése érdekében már most célszerű 

ellenőrizni az okmányok lejárati idejét, 

és ha szükséges, minél hamarabb felke-

resni az okmányirodát.  

A 2018. évi országgyűlési választásokkal 

kapcsolatban a www.valasztas.hu olda-

lon találhatók részletes információk.   

Papp Dezső 

Tudnivalók az országgyűlési képviselők választásáról
Áder János köztársasági elnök április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Zuglóban a kerület zömét lefedő fővárosi 08-as, 

illetve Alsórákos egy részét magában foglaló 13-as választókerület szavazóköreiben lehet majd voksolni. Országgyűlési képviselőjelölt az lehet, 

aki legalább 500 támogató aláírást összegyűjt az ajánlóíveken, amelyeket a helyi választási iroda legkorábban február 19-én ad ki.

Budapest 08. számú Ország- 
gyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda 

Választási iroda vezetője: 
Makranczi László 
Cím: 
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Telefon: 
+ 36 1 872 9359 
Fax: 
+ 36 1 872 9171
E-mail: 
valasztas@zuglo.hu

Budapest 13. számú Ország- 
gyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda 

Választási iroda vezetője: 
Ancsin László
Cím: 
1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
Telefon: 
+ 36 1 401 1473
Fax: 
+ 36 1 404 4298
E-mail: 
hvi@bp16.hu
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A rákgyógyítás három pilléren alapul:  

a sebészeten, a gyógyszereken és a su-

gárterápián. A sebészet területén a lapa-

roszkópia kap egyre komolyabb szerepet 

– amelynek köszönhetően a nagy hasi 

műtétek sok esetben elkerülhetők –, és 

az onkoplasztika is fontos szempont lett.  

A sugárterápia területén a hatékonyság-

növelésen túl a betegek biztonságát sike-

rült jelentősen fokozni: a sugárterhelés 

ma már jóval kevésbé érinti a környező 

szerveket. A legnagyobb fejlődés azon-

ban a gyógyszerek terén figyelhető meg. 

Mind a célzott biológiai kezelésekhez 

(amikor a sejten belüli jelátviteli utat 

próbálják elvágni), mind az immunterá-

piához (amikor azt akarják elérni, hogy 

a szervezet ellenségként ismerje fel a da-

ganatos sejteket) számos új készítmény 

áll az orvosok rendelkezésére.

Dr. Landherr László arra is felhívta  

a figyelmet, hogy a rák kialakulása nem 

eleve elrendelt akkor sem, ha valakinek 

genetikai hajlama van rá. A főorvos azt 

mondja, egészséges életmóddal és heti 

180 perc fizikai aktivitással a felére csök-

kenthető a megbetegedés esélye.

A legfontosabb szabály azonban – tette 

hozzá dr. Landherr László –, hogy a há-

rom hétnél tovább húzódó bármilyen 

jellegű panasszal feltétlenül orvoshoz 

kell fordulni, hiszen minél korábban 

ismernek fel egy betegséget, annál na-

gyobb eséllyel gyógyítható.

Forrai-Kiss Krisztina  

Február 4. a Rákellenes Világnap. Ha Kis lépésekkel is, de folyamatosan halad előre a rákkutatás, aminek köszönhetően a kór mára akutból  

krónikus betegséggé szelídült – tudtuk meg dr. Landherr Lászlótól, az Uzsoki Utcai Kórház onkoradiológiai osztályának vezetőjétől.

Egyre célzottabban kezelik a daganatokat 

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 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ BÉRBE VEHETŐ HELYISÉGEK LISTÁJA

CÍM HELYRAJZI
SZÁM ALAPTERÜLET RENDELTETÉS KÖZMŰVESÍTETTSÉG MINIMÁLISAN

AJÁNLHATÓ BÉRLETI DÍJ
HELYREÁLLÍTÁSI

KÖLTSÉG* (NETTÓ)
MEGHIRDETÉS

DÁTUMA
AZ AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE

Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 üzlethelyiség víz-csatorna, elektromos áram 104.000,- Ft + ÁFA 927.767,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Bolgárkertész u. 25. 31924/20/A/70 110 üzlethelyiség víz-csatorna, elektromos
áram, távfűtés 187.000,- Ft + ÁFA 886.293,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Dózsa György út 17. 32734/0/A/66 57 üzlet + raktár víz-csatorna, elektromos
áram 132.000,- Ft + ÁFA 2.214.833,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Egressy út 73/C fsz. 1. 31900/6/A/1 37 iroda víz-csatorna, elektromos
áram, gáz 43.000,- Ft +ÁFA 96.834,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Gyarmat u. 47/A 31693/20/A/146; 31693/20/A/147;
31693/20/A/148 33 + 46 + 7 üzlet + raktár víz-csatorna, elektromos

áram, gáz 124.200,- Ft +ÁFA 932.117,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Semsey Andor u. 9 32606/0/A/2 56 üzlet, raktár víz-csatorna, elektromos
áram, gáz 80.100,- Ft +ÁFA 1.144.689,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

Thököly út 43. 3 32835/0/A/19 61 üzlethelyiség víz-csatorna, elektromos
áram 96.000,- Ft + ÁFA 395.986,- Ft 2018.01.18. 2018.02.01.

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), 
valamint 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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Az országos program keretében nem-

csak a szolgálati gépkocsik amortizáci-

ós cseréjére kerülhetett sor, hanem 22,2 

milliárd forint értékben 1837 gépkocsi-

val bővült a rendőrség járműparkja is, 

melyből 232 autót a Budapesti-Rend- 

őrfőkapitányság kapott. A tervek sze-

rint még az első negyedévben a bű-

nügyi és az ügyintézői gépjárművek 

cseréjére is sor kerül majd.

A 232 budapesti járműből öt új – Sko-

da Octavia típusú – személyautó a XIV. 

kerületi rendőrkapitányságnak jutott.  

S mivel a zuglói rendőröknek az autócse-

re-program keretében mindössze egy el-

használt gépkocsitól kellett megválniuk.

Váradi Attila rendőr alezredes, kerü-

leti kapitányságvezető tájékoztatása 

alapján az új rendőrségi gépkocsik már  

a legmodernebb környezetvédelmi és 

biztonsági követelmények alapján ké-

szültek, számos vezetést segítő és támo-

gató rendszer megtalálható bennük, kö-

zepes vagy nagy teljesítményű motorral 

felszereltek, és egyaránt 110 lóerősek. 

Téli és nyári gumiabroncs, az üzembiz-

tonság érdekében pedig öt évre vagy 200 

ezer kilométeres futásteljesítményre 

szóló szervízcsomag is járt az autók mel-

lé. A gépkocsikra új típusú, LED-techni-

kán alapuló, szöveges feliratok megjele-

nítésére alkalmas fényhidakat szereltek.

A kapitány hozzátette, hogy a XIV. ke-

rületben az autócsere-program ered-

ményeként nemcsak fiatalodott, hanem 

nőtt is a járműpark, ami jelentős mér-

tékben növelheti a közterületi jelenlé-

tet, ez pedig a közbiztonság javulására 

is kedvező hatással lesz majd.

Riersch Tamás

Közbiztonság

Bővült a kerületi járőrautó-flotta
 Hiányzó első rendszámtáblája 
miatt állítottak meg a rendőrök egy 
személyautót a Nagy Lajos király 
útján. Az intézkedés során kiderült, 
hogy az autó vezetője már kez-
deményezte a hiányzó azonosító 
pótlását. A rendőrök ezt követően 
a férfi ruháját és autóját is átvizs-
gálták. A férfinél vízhatlan nejlon-
tasakban kábítószergyanús fehér 
port, kiskanalat és mérleget, illetve 
további üres nejlontasakokat, az 
autó csomagterében pedig ajtózár 
feltörésére is alkalmas szerszámo-
kat találtak. A férfit ezt követően 
előállították, és gyanúsítottként 
hallgatták ki.

 A rendőrjárőr egy bukósi-
sak nélkül papucsban közlekedő 
segédmotorkerékpárost igazol-
tatott a Füredi úton. Az idősebb 
férfi nagyon bizonytalanul vezette 
a járművét, ami alkoholos befo-
lyásoltságra utalt. Az igazoltatás 
során megszondáztatták a férfit, 
aminek eredménye alátámasztotta   
a gyanút. A férfi ráadásul vezetői 
engedéllyel és kötelező felelős-
ségbiztosítással sem rendelkezett,  
s mivel el akarta kerülni a felelős-
ségre vonást, hamis adatokat dik-
tált be a rendőröknek. A férfit elő-
állították a kerületi kapitányságra.

Bűnügy

A tavalyi évben 33,7 milliárd forint értékben több mint 2600 új szolgálati gépkocsit szerzett be a rendőrség. 

A beruházást az indokolta, hogy jelentős mértékben leamortizálódott a rendőrség járműparkja. Az új autók 

megérkezésével a rendőrautók átlagos életkora 6,4 évről 2,4 évre csökkent.
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Tájékoztató a Zuglói Hajós Alfréd Ma-
gyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (1142 Ungvár u. 36. Tel.: 251 3080, 
273 0183) két tanítási nyelvű  osztályaiba 
való felvételről: Az érdeklődő szülők részé-
re 2018. február 2-án, 9-én és 16-án (pén-
tekenként) 14 órakor igazgatói tájékoztatót, 
február 28-án 7,55 és 10,35 óra között nyílt 
órákat tartunk. A fenti időpontokban, ill. a 
titkárságon személyesen lehet jelentkezni a 
képességvizsgáló foglalkozásokra. Szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt!

Zuglói Zrt. Karbantartási osztálya az alábbi 
munkakörökre munkavállalókat keres:

– 1 fő kertész
– 1 fő villanyszerelő
– 1 fő víz, gáz, fűtésszerelő
– festő
– kőműves
– friss diplomás vagy diploma előtt álló építész- 

     mérnök
Jelentkezni önéletrajzzal (benne elérhetőséggel) 
a godo.hajni@zugloizrt.hu e-mail címen lehet.

Budapest XIV. ker., Zugló-Alsórákosi magán 
töltőállomásra kútkezelő-eladó munkatársat 
keresünk. Elvárások:

- megbízhatóság,
- önállóság,
- jó kommunikációs készség,
- udvariasság,
- segítőkész hozzáállás,
- terhelhetőség.
Amit biztosítunk:
teljes munkaidő,
- hosszú távú, bejelentett állás,
- versenyképes bérezés,
- családias hangulat.

Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat 
előny, de nem feltétel.
Havi bér: nettó 150-200e Ft.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a terjek.
janos@gportal.hu e-mail címre. 

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvé-
gén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere 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

MEGNYITOTTUNK a THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben! HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS 
vásárol festményeket, antik bútorokat, aszta-
li-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, 
Meisseni..stb., porcelánokat, Kovács Margit-, 
Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüst-
tárgyakat 100 forinttól 600 forintig/grammig, 
háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőla-
pokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán 
és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer fo-
rintig. Tört arany 6 ezer forinttól,fazonarany 22 
ezer forintig. Értékbecslés és kiszállás díjtalan! 
A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-
8217.

Polgár Mónika szakbecsüs készpénzért vásárol 
színházak részére bútorokat, festményeket, órá-
kat, ólomkristályokat, hangszereket, papír régisé-
get, csillárt, szőnyeget, bőröndöket, dísztárgyakat, 
hanglemezeket, könyveket, keleti tárgyakat, játé-
kokat, gyűjteményeket, ritkaságokat, hagyatékokat. 
Kiszállás, szakbecslés díjtalan, hétvégén is. Tel: 06-
30-419-27-13. 

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

Egész évben számíthatnak ránk! Louis galériát 
tekintse meg az interneten (35 éves gyakorlattal). 
Készpénzért vásárolok: tört és fazon aranyat, 
ezüstöt, brilles ékszereket, kar-zsebórákat, bo-
rostyánt, Herendi porcelánt, festményt, antik 
bútort, hagyatékot. Kérem, jöjjön el hozzánk, 
vagy hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. Üzlet 
telefon: 1-316-3651. 06-30-944-7935. Gyűjtők 
gyűjteményét vásárolom.

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki szer-
ződést kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, 
bevásárlást, takarítást, főzést, ételszállítást, or-
voshoz vitelt. Autóval rendelkezem! Telefon: 06-
20-993-1432.

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klímák, au-
tóklímák javítását vállalom hétvégén is, garanciá-
val! 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

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

Mázolás-tapétázás, kisebb-nagyobb javítások, 
hőszigetelés, gipszkartonozás, tetőfedés, kőműves-
munkák, burkolás. Minden, ami lakásfelújítás! Ked-
vező áron, garanciával, rövid határidővel. Ingyenes 
helyszíni felmérés. 0620/2552295, 0630/5233004

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

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás kö-
röm, tyúkszem eltávolítás, diabéteszes, érszű-
kületes lábak szakszerű kezelése. TALPMASZ-
SZÁZS AJÁNDÉKBA! Házhoz is megyek! Fontos 
számomra a bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

FOGTECHNIKUS! FOGSORJAVÍTÁSA, készí-
tése, allergiamentes anyaggal is. Rövid hatá-
ridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161. 

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást, korrepetá-
lást, fordítást vállal, valamint felkészítést érettsé-
gire, nyelvvizsgára és külföldi munkavállalásra, a 
Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-959-6759 

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és kö-
zépiskolások részére, nagy hatékonysággal szak-
tanártól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-959-0134

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Oktatás

Számítógép

Régiség

Egyéb

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 fűtéssze-
relés, ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, 
WC tartályok cseréje. Csatorna kamerázás. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 402-4330, 06-20-491-5089 

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

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 

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

Ezermester lakásszerviz! Falfúrás, bútorsze-
relés, vízszerelés, villanyszerelés, mindennemű 
szerelés, javítás! Lakáskarbantartás! 06-30-960-
4525, www.szakembercentrum.hu

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

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉ-
SZÍTÉS! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, készítése, egyéb lakatosmun-
kák. Tel: 06-30-299-12-11

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

tással. Tel: 06-30-422-1739

ÉLETJÁRADÉK! Anyagi segítségre szoruló 
nyugdíjasokkal, mint zuglói magánsze-

mély, ügyvéd által elkészített életjáradéki 
szerződést kötnénk. 

Elérhetőségem: 06-20-777-25-67

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

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

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

Redőny, reluxa

Könyv

Állás



15Zuglói Lapok     2018. január 25.    Sport

Fantasztikus év van mögöttünk – mondta 

Zsoldos Péter, a zuglói klub elnöke –, talán 

még sosem zártuk ilyen eredményesen az 

esztendőt, mint 2017-ben. Versenyzőink 

tavaly 44 érmet szereztek  világversenye-

ken, ebből 12 érmünk felnőtt korosztály-

ban, 32 pedig utánpótlásban született. 

A KSI SE az elmúlt 55 esztendőben az 

utánpótlásképzés legfőbb hazai bázi-

sa volt. Az egyesület jó pár olimpiai 

bajnokot – többek között dr. Hargitay 

Andrást, Berki Krisztiánt, Szabó Gabri-

ellát, Benedek Tibort és Kozák Danutát 

– indított el a versenyzői pályáján, ám 

pont az utánpótlás-nevelő szerepből 

fakad, hogy olyan sportoló, aki a KSI 

versenyzőjeként állhatott az olimpiai 

dobogó legtetejére, az elmúlt több mint 

fél évszázad alatt mindössze egy akadt, 

Wladár Sándor személyében. A Magyar 

Úszó Szövetség jelenlegi elnöke ezúttal 

nem tudott részt venni a KSI-s ünnep-

ségen, ám rajta kívül számos kiválóság 

megtisztelte a rendezvényt. 

– A Magyar Olimpiai Bizottság legfris-

sebb rangsorában klubunk a felnőttek 

eredményei alapján is a hatodik helyen 

áll – mondta az egyesület elnöke. – De mi 

nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy 

három szakosztályunk, a kajak-kenu,  

a dzsúdó és az öttusa is az élen végzett 

a saját sportágán belüli egyesületi rang-

sorban, illetve fontosnak tarjuk, hogy 

több versenyzőnk és edzőnk is kiérde-

melte a legjobbnak járó elismerést. 

A tavalyi esztendőben a kajak-kenu-

soknál az „év utánpótlásedzője” a KSI-s 

Gintl Andrea lett, és ebben a sportág-

ban Gazsó Dóra Alida és Varga Ádám 

személyében az „év legjobb utánpót-

lássportolója” is a zuglói klubból került 

ki. Öttusában is elsöprő volt a KSI-s fö-

lény: a felnőtteknél a tavalyi világ- és 

Európa-bajnokságon érmes Földházi 

Zsófia és Kasza Róbert voltak a legjob-

bak, míg utánpótlás-korosztályban az 

ifjúsági olimpiai kvótát szerző Gulyás 

Michelle és a világversenyen szintén 

érmes Regős Gergely érdemelték ki  

a legjobbnak járó elismerést.

A január 19-i KSI-s ünnepen hagyomá-

nyosan a klub legjobb felnőtt és után-

pótláskorú női és férfi sportolóit is 

megnevezték. A felnőtteknél Földházi 

Zsófia és Kasza Róbert, utánpótlás-kor-

osztályban pedig a Biben Karina – Bakó 

Olga kajakkettős, illetve Varga Ádám 

kajakos lett a 2017-es esztendő legjobb 

KSI-s sportolója.

Kiemelkedően sikeres évet zárt a KSI SE
Az év végi sűrű menetrend miatt idén is év elején – január 19-én – tartotta a KSI SE hagyományos évzáró 

ünnepségét, melyre ezúttal is exkluzív helyszínen, a Duna Garden étteremben került sor.

Török Tibor, az MTK Budapest ví-

vóedzője idén ünnepli 75. születés-

napját. A kiváló szakember azon-

ban néhány évfordulóra sokkal 

büszkébb, mint erre a jubileumra.

– Az elmúlt évben minden összejött ne-

kem. Egyrészt a vívással való kapcsolatom 

jubilált, hisz először hatvan éve, 1957-ben 

kerültem kapcsolatba a sportággal. Már 

akkor is Zuglóhoz kötődtem, mert verseny-

zőként a BVSC sportolója voltam. Aztán  

a tavalyi évhez köthető egy másik kerek 

évforduló is: ugyanis edzőként és testne-

velő tanárként 1967-ben diplomáztam 

a Testnevelési Főiskolán (ma már egye-

temen), tehát az elmúlt évben az ötven 

évért járó aranydiplomámat is átvehet-

tem. És bár személyes élmény, de szá-

momra a legfontosabb, hogy szintén 67-

ben házasodtam, így családi körben is volt  

mit ünnepelnünk. 

És volt még egy nagyon fontos jubileum 

Török Tibor életében, ugyanis negyven 

éve, 1977. szeptemberében kezdte meg 

a munkát az MTK zuglói vívótermében.

– Az edzői pályafutásomat a Budapes-

ti Honvédnál kezdtem, ám a legendás 

zuglói edző, Szőcs Bertalan hívására 

átkerültem az MTK-ba (akkor még Vö-

rös Meteor, majd a fúziót követően 

MTK-VM, aztán csak MTK, ma pedig  

MTK-Budapest). A Csömöri úti vívóte-

rem az elmúlt negyven évben a máso-

dik otthonommá vált. 

Az idős mester ma is a fiatalokat meg-

szégyenítő energiával rendelkezik. 

Mint mondta, számára lételem a vívás 

és az iskoláztatás, amiről képtelen len-

ne lemondani.

– Hogy is tehetnék másként, hisz mit 

szólnának ehhez az edzőkollégáim, 

akik között még volt tanítványom is 

van, illetve mit szólnának hozzá a szü-

lők, akik szintén a tanítványaim voltak, 

ma pedig már a gyerekeiket oktatom  

a vívás szépségeire.

A magyar vívósportban többen vannak, 

akik hosszabb és rangosabb vívómúlt-

tal rendelkeznek, mint a zuglói mester. 

Ám kevesen vannak, akiknek a pálya-

futása kizárólag egy klubhoz kötődött. 

Török Tibor negyven MTK-s éve olyan 

érték, melyre nemcsak Zuglóban, ha-

nem a magyar sporttörténetben is csak 

elvétve találni példát.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Zugló mestere



16  2018. január 25.    Zuglói LapokMozaik

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának lapja. • Megjelenik 71.000 példányban. • A szerkesztésért felelős a 

Polgármesteri Hivatal Közkapcsolati és Információs csoportjának vezetője. • Szerkesztőség: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3.  

• Telefon: +36 70 681 0754. • E-mail: info@zugloimedia.hu • Kiadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hiva-

tal. 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. • Felelős kiadó: Mravik Zsolt. • Lapterv: Gál László. • Nyomdai előkészítés: Miklyáné 

Székely Sarolta • Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Felelős vezető: Köves Béla • Terjesztés a megjelenést 

követő öt nap alatt: Login Bt.• Infovonal (terjesztési panaszok és bejelentések): +36 20 317 91 92

Impresszum

Zuglói Lapok

MEGHÍVÓ
 
A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete,  a NAV Központi Irányítás, a  
BKIK XIV. kerületi Zuglói Tagcsoportja, a BKIK Gazdasági Szolgáltatások Tagozata, és 
a Zuglói Vállalkozói Szövetség közösen meghívja Önt

2018. január 30-án kedd 14.40 órai
kezdettel tartandó

AZ ADÓ-ÉS JÁRULÉK JOGSZABÁLYOK 2018. ÉVI VÁLTOZÁSA
CÍMŰ

 VÁLLALKOZÓI ADÓFÓRUMRA

A rendezvény helyszíne: Nomina 3P Zrt.  1143 Budapest, Gizella út 36.  Első emelet aula             
 
14:20 – Regisztráció

Meghívott vendégeink:  
Tamásné Czinege Csilla Helyettes Államtitkár 
dr. Szarvák Jenő igazgató a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Heinrich János igazgató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Minya Mihály igazgató a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága                     
Vörös Attila igazgató a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága              

14:40 – Köszöntő  Marjay Gyula  a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete 
elnöke                               

14:50 – Az Adózás rendjéről és az Adóigazgatási rendtartásról szóló új törtvények  
(Art, Airt)  2018-tól érvényes szabályai • Előadó: Tamásné Czinege Csilla   NAV, 
Adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes államtitkár

15: 50 – Tájékoztató támogatói lehetőségekről a mikro-kis- és középvállalkozások 
számára a  VEKOP 8.1.1 - a 25 év felettiek és a  VEKOP 8.2.1 - a 25 év alattiak 
elhelyezkedését támogató programokról • Előadó: Oláh Klaudia Pest megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Projektmunkatárs

Kb. 16:10 – 16:30 – SZENDVICS és KÁVÉSZÜNET

16:30 – A személyi jövedelemadó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójá-
nak változásai • Előadó: dr. Funtek Zsolt főosztályvezető-helyettes (NAV Központi 
Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

17:15 – A járulékok és a szociális hozzájárulási adó változásai • Előadó: dr. Kiss Mariann 
tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Központi Irányítás, Ügyfélkapcsolati és Tájé-
koztatási Főosztály)

17:45 – Az általános forgalmi adó, a társasági adó és a kisvállalati adó változásai 
Előadó: Nagy Attila tájékoztatási kiemelt főreferens (NAV Központi Irányítás, Ügyfél-
kapcsolati és Tájékoztatási Főosztály)

               
Konzultáció : Előzetes konzultációs kérdéseket a NAV szakemberei részére 2018. január 24-ig 
tehetik fel a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen, amiről a szakemberek  írásos választ 
adnak illetve a fontosabb kérdéseket személyesen a fórumon is feltehetik. Fórumunkat kb. 
18.30-ig tartjuk. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  A rendezvény a VOSZ, a BKIK, és a ZVSZ tagjai számá-
ra díjmentes, de  előzetes regisztrációhoz kötött.  Kérjük, hogy részvételi szándékát elő-
re jelezze Réső Krisztinél a titkarsag@vosz-kmrsz.hu e-mail címen. (Felhívjuk a figyelmét, 
hogy a környéken a parkolás fizetős!)

KEZDŐDIK A LAKBÉRJOGOSULTSÁGOK FELÜLVIZSGÁLATA ZUGLÓBAN

Napokon belül levelet kapnak a zuglói önkormányzattól azok, akik a kerületben szociális ala-
pon bérelnek lakást. A képviselő-testület még 2015-ben döntött a bérlők éves jövedelemvizs-
gálatáról, az erről szóló tudnivalókat kapják kézhez hamarosan az érintettek.

Az éves jövedelemvizsgálatra a bérleti díjak megállapítása miatt van szükség, hiszen bérlők életében 
bármikor történhet olyan változás, ami a lakbér mértékét befolyásolhatja. 
Az önkormányzat által kiküldött levél tartalmazza, hogy melyek azok az iratok, igazolások, melyeket 
a bérlőnek 30 napon belül vissza kell küldeni.  Nagyon fontos, hogy minden bérlő, aki levelet kap, ele-
get tegyen az adatszolgáltatásnak, mert ellenkező esetben az önkormányzat a szociális alapú lakbért 
költségalapúra változtatja.  Ugyanez történik, ha a bérlőről kiderül az adatszolgáltatás során, hogy már 
nem jogosult szociális alapú lakásbérlésre.

Az önkormányzat a borítékban kiküld egy kérdőívet is, melynek kitöltése önkéntes, ugyanakkor fontos 
a lakbérrendszer fejlesztése érdekében. Ezt a kérdőívet kitöltve ugyabban a borítékban vissza lehet 
küldeni, mint amelyikben az adatszolgáltatáshoz kért iratokat postázza a bérlő, nem kell tehát kétszer 
postaköltséget fizetni.


