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Több mint 3000 négyzetméteren négy ön-

álló, de szervesen egymáshoz kapcsoló-

dó egység várja a  gyerekeket a megújult 

Pillangó parki játszótéren. Miután a szak-

emberek bemutatták a felújításra vonat-

kozó tervüket, több új javaslat és kérés 

is érkezett az önkormányzathoz, ezért  

a szülőkkel való egyeztetés után újrater-

vezték a játszótér felújítását.      9. oldal

Lapok

Elkészült a játszótér

Határozott idejű várakozási hozzájá-

rulást vezetett be a Zuglóban működő 

vállalkozásoknak a képviselő-testület.  

Az új kedvezményt azok a cégek vehetik 

igénybe, amelyeknek valamenyik zug-

lói díjfizetőzónában van a székhelyük,  

a telephelyük vagy a fióktelephelyük, 

és korlátozás nélkül szeretnének vára-

kozni az engedélyben rögzített rend-

számú gépjárművel. Az engedély kivál-

tása járművenként 5000 forintba kerül.  

A jogosult járművek negyedéves par-

kolási díja 63 ezer, az egész éves pedig  

189 ezer forint.                           
5. oldal

Parkolási kedvezmény

Évek alatt sok beteget elveszített a Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat, aminek nem az az 

oka, hogy kevesebben szorulnának ellá-

tásra. Az új igazgató főorvos javítani akar-

ja a szolgáltatás és a megjelenés színvona-

lát is. Dr. Nagy András Csaba azt mondja: 

el kell érniük, hogy az emberek bízzanak 

a ZESZ-ben, és ne a kórházakba vagy ma-

gánrendelésre menjenek.      12. oldal

Egészségügyi ellátás

Rendeletben szabályozott önkormány-

zati életjáradék-program indulhat, 

illetve szociális lakásügynökség ala-

kulhat Zuglóban. A folyamat célja, 

hogy a kerületnek minél több jó álla-

potú, a rászorultság mértékétől füg-

gően támogatott bérlakása legyen. 

– A helyhatósággal kötött életjára-

dék-szerződés az idős ember számára 

azért jó, mert így nem válhat ingatlan- 

spekulánsok áldozatává, és emellett 

az önállóságát megőrizve élete végéig 

létbiztonságban élhet – fejtette ki la-

punknak Karácsony Gergely. A polgár-

mester arról is beszélt, hogy az életjára-

dék-programhoz hasonlóan a szociális 

lakásügynökség is a bérlakáskínálat bő-

vítését szolgálná. Az új programok rész-

letes kidolgozása előtt az önkormányzat 

felmérést végez. Az életjáradék-prog-

ram iránt érdeklődők a 3. oldalon, akik 

pedig a szociális lakásügynökségen ke-

resztül adatnák bérbe ingatlanjukat, 

a 11. oldalon találnak információkat.         

Felmérés az új programok előtt
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Új ismeretterjesztő foglalko-

zásokkal bővült az idei Zuglói 

Magbörze: a sorrendben hato-

dik alkalommal megrendezett 

programon különleges növé-

nyekkel, új szervezetekkel ismer-

kedhettek meg az érdeklődők  

a Cserepesházban. 

A megszokott előadások, foglalkozások 

mellett új elemekkel frissítette a mag-

börze programját a szervező, a ZUG 

Közösségi Kertekért Egyesület. A már 

hagyománnyá vált ingyenes progra-

mon a szakmai tanácsadások, a mag-

vásár, a gyereksarok mellett – idén első 

alkalommal – a mikrozöldségek otthoni 

termesztésével, a magfogással és a ke-

nyérközösséggel is megismerkedhettek 

az érdeklődők. – A kezdetekkor nem is 

gondoltuk, hogy olyan nagy neveket is 

el tudunk majd hívni, mint Bálint gaz-

da vagy Mautner Zsófi – mondta Cser-

halmi Marcell, az egyesület alelnöke, 

aki annak is örül, hogy az évek alatt új 

szervezetekkel is kapcsolatba kerültek, 

amelyeket a magbörze látogatói is meg-

ismerhettek. 

A programon idén is részt vett Maut-

ner Zsófi gasztroblogger, aki Bihari 

Balázzsal, az egyik egzotikus növé-

nyekkel foglalkozó cég alapítójával 

tartott előadást. Csakúgy, mint tavaly, 

idén is kóstolóval készült, a menta és 

a koriander használatára bátorította 

a résztvevőket. – Ne féljünk a külön-

leges, pikáns fűszerek használatától.  

Ha a maradék sült húst vékonyra sze-

leteljük, feldobjuk korianderrel, men-

tával, különleges vacsorát kapunk – fo-

galmazott a blogger a 

január 26-án megtartott 

VI. Zuglói Magbörzén. 

Potos Rita

Zugló polgármestere arra kérte Fürjes 

Balázst, hogy gondoskodjon a környék-

beliek hiteles tájékoztatásáról, ismer-

tesse a beruházás ütemtervét, és ha 

készült hatástanulmány, akkor annak 

az eredményét is. Ahogy Karácsony 

Gergely fogalmazott, a Récsei Center 

jelenleg több ezer lakónak nyújt be-

vásárlási lehetőséget és a mindennapi 

élethez szükséges számos szolgáltatást, 

de helyet biztosít közösségi rendezvé-

nyeknek is. A közelben pedig nincs más 

hasonló lehetőség. Éppen ezért tiltakoz-

nak a környékbeliek is a Récsei bezá-

rása miatt. A közeli lakóparkban élők 

létrehoztak egy online petíciót, amelyet 

lapzártánkig csaknem hétszázan írtak 

alá. Kolláth Zsuzsa, az egyik kezdemé-

nyező azt mondta, nem a fejlődés ellen 

vannak, de a számukra hasznos szolgál-

tatásokat és értékeket nem szeretnék el-

veszíteni.  A Récsei Center ügyvezetése 

közleményben cáfolta a közeli bezárás 

hírét – mint írták, jelen ismereteik sze-

rint a bevásárlóközpont működése lega-

lább 2020. szeptember 30-ig biztosított –,  

és ugyan kérték, hogy a center műkö-

dése kapcsán hiteles forrásnak a Récsei 

Holdings Kft.-t tekintsék, megkeresé-

sünkre azt a visszajelzést kaptuk, hogy 

a válaszadás tulajdonosi kompetencia, 

és levelünket továbbították a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek. Lapzár-

tánkig sem a Récsei Holdingtól, sem az 

MNV-től, sem a Miniszterelnökségtől, 

Fürjes Balázstól nem érkeztek válaszok 

kérdéseinkre.                       FKK 

Január közepén jelent meg a sajtóban, hogy hamarosan bezár a Récsei Center, mert a Magyar Közlöny-

ben tavaly december 27-én közétett kormányhatározat szerint a Nemzeti Korcsolyázó Központ részeként 

akarják hasznosítani. A körülmények tisztázása érdekében Karácsony Gergely Fürjes Balázs beruházásért 

felelős kormánybiztoshoz fordult. 

Tiltakoznak a lakók a Récsei átalakítása miatt  

Aktuális   

A tudósításainkhoz kapcsolódó képgalériákat a cikkek mellett található QR-kóddal érhetik el olvasóink.

Nem kell félni a különleges fűszerek használatától
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– Az életjáradék-rendszer már évek 

óta működik Zuglóban, az önkormány-

zatnak jelenleg 13 idős emberrel van 

szerződése – tájékoztatott Karácsony 

Gergely polgármester, hozzátéve: a szer-

ződéskötés a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történik, azonban a meg-

állapodás feltételeit jelenleg semmilyen 

önkormányzati rendelet nem szabályoz-

za. A helyi utasítás megalkotásával azt 

szeretnék elérni, hogy mindenki számá-

ra egyértelmű és átlátható legyen az ön-

kormányzati életjáradék program.

– A helyhatósággal kötött életjára-

dék-szerződés az idős ember számára 

azért jó, mert így nem válhat ingatlan- 

spekulánsok áldozatává, és emellett az 

önállóságát megőrizve élete végéig lét-

biztonságban élhet – fejtette ki a polgár-

mester, kiemelve: a kerület számára is 

előnyös egy ilyen megállapodás, ugyanis 

Zugló így jó minőségű lakásokhoz juthat, 

amelyek bekapcsolhatók a bérlakás-

rendszerbe. Tavaly ilyen formában hét 

rászoruló család juthatott otthonhoz. 

Karácsony Gergely azt is elmondta, 

hogy 2018-ban az önkormányzat össze-

sen nyolcmillió forintot fizetett ki jára-

dékra. Komoly előrelépésnek tartaná, 

ha az életjáradék-program szabályozott 

elindításával ez az összeg megduplá-

zódna. Ennek a fedezete meg is van  

a költségvetésben.

A polgármester továbbá arról is be-

szélt, hogy az életjáradék-programhoz 

hasonlóan a szociális lakásügynökség 

is a bérlakáskínálat bővítését szolgálná. 

Létrehozásáról már korábban döntött 

a képviselő-testület, most a működé-

si koncepciójának és feladatrendsze-

rének kidolgozása van napirenden.  

Ezt megelőzően azonban fel kell mérni 

az üresen álló lakások számát és állapo-

tát, valamint a tulajdonosok bérbeadási 

hajlandóságát.  

– Zuglóban a legutóbbi népszámlálá-

si adatok szerint közel 1000 lakás áll 

üresen. Feltételezhető, hogy ezek közül  

a megfelelő állapotúak egy részét a tu-

lajdonosai hosszú távú szerződés ese-

tén bérbe adnák az önkormányzatnak 

– fejtette ki Karácsony Gergely, kihang-

súlyozva: ezekkel az ingatlanokkal fő-

ként azoknak a rászorulóknak a lakha-

tását lehetne megoldani, akik képesek 

ugyan magasabb lakbért vállalni, de  

az önkormányzat lakbérrész-átválla-

lása nélkül nem tudnák a piaci árat  

megfizetni.         Papp Dezső

A felmérések elkészítése és a működési koncepció kidolgozása után rendeletben szabályozott önkormányzati életjáradék-program indulhat, illetve szo-

ciális lakásügynökség alakulhat Zuglóban. A fentiek megvalósítására irányuló elvi képviselő-testületi határozat célja, hogy hosszabb távon a városháza 

minél több jó állapotú, a rászorultság mértékétől függően támogatott bérlakással gazdálkodhasson. 

Életjáradék-program indulhat Zuglóban

IGÉNYFELMÉRÉS A ZUGLÓI ÉLETJÁRADÉK-PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 

Zugló önkormányzata igyekszik mindent megtenni azért, hogy az idősek nyugodt körülmények 
között élhessenek. A lakhatási támogatások körében az önkormányzat „lakásért életjáradék” 
program bevezetését tervezi.
A program lényege, hogy a zuglói egyedülálló időskorú felajánlja lakását az önkormányzatnak, az 
önkormányzat pedig nyugdíjas polgárát élete végéig rendszeres kifizetéssel segíti.
A havonta fizetett életjáradék a lakástulajdonosnak anyagi és lakhatási biztonságot ad, az önkor-
mányzat pedig a program keretében bővítheti az önkormányzati bérlakások számát.
Annak érdekében, hogy az életjáradék-program minél hatékonyabb segítséget tudjon nyújtani, 
első lépésként felmérjük a kerületi igényeket.

KIKNEK AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJUK?
Azoknak a zuglói lakcímmel rendelkező, 65 év feletti egyedülálló személyeknek a jelentkezését 
várjuk, akik Zuglóban saját tulajdonú lakással rendelkeznek.

HOGYAN LEHET JELEZNI AZ IGÉNYEKET?
Azok, akik érdeklődnek az életjáradék-program iránt, 2019. február 28-ig vagy személyesen, 
vagy levélben, vagy telefonon jelezhetik szándékukat:

Személyesen:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában (Bácskai utca  53.) vagy a
Zuglói Szociális Szolgáltató Központban (Erzsébet királyné útja 49.) vagy a
Zuglói Családsegítő  és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Füredi park 6.). 

Levélben: 
vágják ki a Zuglói Lapokban található igényfelmérő adatlapot, töltsék ki, és küldjék el a Zuglói 
Önkormányzat címére: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2., „életjáradék”.

Telefonon: 
hívják fel a 8729-100-as telefonszámot, és jelezzék igényüket.

Zugló önkormányzata
(Az adatkezelési tájékoztató az oldal hátulján található.)

IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP – Zuglói életjáradék-program 2019
Kérjük, töltse ki az alábbi igényfelmérő kérdőívet.

1. SZEMÉLYES ADATOK:

Név: ................................................................................................................................................

Születési év: ....................................................................................................................................

Elérhetőség (telefon, e-mail): ...........................................................................................................
Egyedül él-e a lakásában? (Húzza alá a megfelelő választ!):     igen   nem

Van-e örököse? (Húzza alá a megfelelő választ!):                      igen                  nincs

Mekkora havi életjáradékra lenne szüksége a biztos megélhetéshez? 
(Kérjük, jelöljön meg egy nettó összeget!) .......................................................................................

2. A LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK:

A lakás címe: ..................................................................................................................................

A lakás mérete (négyzetméterben): ...............................................................................................

A lakás komfortfokozata 
(Húzza alá a megfelelő választ!):    összkomfortos      komfortos      félkomfortos     komfort nélküli 

A kérdőív kitöltése semmiféle kötelezettséget nem von maga után, nem minősül ajánlattételnek.
A mellékelt adatkezelési tájékoztatót elolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem. Hozzájárulok 
az 1. pontban szereplő személyes adataim adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

…………………………………….
                                                                                                    aláírás

Budapest, 2019. február ...........
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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

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9360-as telefonszámon.

  Aljegyző

Dr. Tarjányi Tamás
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára  
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-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.: 06-70-905-08-24

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • Párbeszéd

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

Hajdu Flórián • MSZP–Összefogás Zuglóért

Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2.
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 • független

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

Képviselők, fogadóórák  

IGÉNYFELMÉRÉS A ZUGLÓI ÉLETJÁRADÉK PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ  − ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érintett! 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által meghirdetett „Zuglói életjáradék-program 2019” megvalósításához szük-
séges igények felmérése során az Ön által megadott személyes adatokat – a természetes személyeknek a személyes adatok keze-
lése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) az alábbiak szerint használja fel: 

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu 
Telefon: +36 1 8729 100

2. Adatvédelmi tisztviselő: 
dr. Vörös-Gyöngy Anna
Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu

3. Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintett adatkezelési tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont).

4. A kezelt adatok köre: 
Az érintett családi neve, utóneve, lakóhelye (lakása címe), telefonszáma, elektronikus levélcíme, szociális körőlményekre vonat-
kozó adatok (megélhetéshez szükséges jövedelem, egyedülálló, lakása mérete, komfortfokozata). 

5. Az adatkezelés célja: 
A „Zuglói életjáradék-program 2019” megvalósításához igényfelmérést végez az Önkormányzat, az igények kiértékelése során 
kapcsolatot tart az érintettel.

6. Az adatkezelés időtartama: 
Az igényfelmérés eredményének kiértékelése, legfeljebb egy év.

7. Az adatokhoz való hozzáférés: 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala feladat végrehajtásában részt vevő munkatársai.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőktől és 
az adatfeldolgozótól arról, hogy 
a) mely személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,
d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,
f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a  
    személyes adatait.
Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.

8.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő és adatfeldolgozó 
módosítsa valamely személyes adatát. 

8.3. A törléshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, 
ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatke-
zelést, ha 
a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,
b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, 
c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,
d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi 
igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy 
az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt eset-
ben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

8.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a 
személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 
Polgármesteri Hivatala jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@
zuglo.hu e-mail-címen kérheti.

Az adatkezelő esetében a jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizs-
gálatát kezdeményezheti. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. • Cím: 1125   Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c • Telefon: +36 (1) 391-1400 • E-mail:  
ugyfelszolgalat@naih.hu • web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik.
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A napirendi pontok tárgyalása előtt Ka-

rácsony Gergely polgármester arról tá-

jékoztatta a képviselőket, hogy a Récsei 

Centernél folyó kormányzati beruházás 

miatt az üzletközpont bezárt. Az ügyben 

a lakosságtól érkezett kérdések megvá-

laszolásához az állami projekt koordi-

nátorától, Fürjes Balázs Budapestért és  

a fővárosi agglomerációért felelős ál-

lamtitkártól kért levében tájékoztatót.  

A polgármester arról is beszélt, hogy  

a légtérzaj csökkentésére elfogadott ütem-

tervnek megfelelően az önkormányzat  

a mérnöki kamarával közösen készíti elő 

a Zuglóban telepítésre kerülő zajmérő 

eszközök beszerzését indítványozó előter-

jesztést, ami a februári ülésen kerül a kép-

viselő-testület elé. Az éjféltől reggel 5 óráig 

tartó teljes budapesti légtérzár dolgában 

pedig az illetékes miniszterhez fordult.

Parkolási kedvezmény

A testület úgy határozott, hogy a fize-

tőparkolási zónákban határozott ide-

jű várakozási hozzájárulást vezet be  

a Zuglóban működő vállalkozásoknak. 

Az új kedvezményt azok az üzletszerű 

gazdasági tevékenységet folytató szer-

vezetek, illetve egyéni vállalkozások 

vehetik igénybe, amelyeknek a Zuglói 

díjfizetőzónában van a székhelyük,  

a telephelyük vagy a fióktelephelyük,  

és korlátozás nélkül szeretnének vára-

kozni az engedélyben rögzített rendszá-

mú gépjárművel. A kedvezmény kiváltá-

sáért minden alkalommal járművenként 

5000 forintot kell fizetni. A jogosult jármű-

vek negyedéves parkolási díja 63 ezer, az 

egész éves pedig 189 ezer forintba kerül. 

Az engedmény egy alkalommal díjmente-

sen átíratható másik rendszámú járműre.

A testület ahhoz is hozzájárult, hogy az 

önkormányzat adásvételi szerződést 

kössön az Öv utca 5. szám alatti ingat-

lanra benyújtott vételi ajánlat alapján az 

3DHISTECH Kft.-vel, amely 116,3 millió 

forint plusz áfát fizet a tulajdonért.

Életjáradék-program

Az ülésen elvi állásfoglalás született ar-

ról, hogy az igényfelmérést és a projekt 

teljes körű előkészítését követően a kép-

viselő-testület rendeletben szabályozott 

önkormányzati életjáradék-programot 

indít, illetve létrehozza a kerületi szoci-

ális lakásügynökséget. Utóbbi célja, hogy 

a magánszemélyek üresen álló lakásait 

bevonják a szociális bérlakásrendszerbe.

A városházával már korábban is lehetett 

életjáradék-szerződést kötni a polgári 

törvénykönyv alapján. Jelenleg 13 meg-

állapodás van érvényben, amelyek után 

havonta összesen 673 ezer forint életjá-

radékot fizet az önkormányzat.

A képviselők arról is döntöttek, hogy  

a Stefánia út 53. szám alatti, nem lakás-

célú, önkormányzati tulajdonú, 329 m2-es 

helyiséget határozatlan időre haszonköl-

csönbe adják a Zuglói Közbiztonsági Non-

profit Kft.-nek. A társaság a termet Zug-

lói Közbiztonsági Sportcentrum néven 

sportcélra kívánja hasznosítani. A léte-

sítmény idei működtetésére a testület 4,8 

millió forintos támogatást szavazott meg. 

Túlóratörvény

A képviselők arról is határoztak, hogy 

a zuglói önkormányzat hivatalaiban, 

intézményeiben és cégeinél nem alkal-

mazhatják a januártól hatályos, rabszol-

gatörvény néven elhíresült túlórajogsza-

bályt, amelynek alapján a munkáltató 

szerződéskötéssel évi 400 óra túlmunkát 

is végeztethet a dolgozóival.  Az intéz-

kedés szerint Zuglóban továbbra is évi  

250 óra, kollektív szerződés esetén pedig 

300 óra marad a rendkívüli munkaidő.

A képviselők emléktáblák létesítéséről 

is döntöttek. Az önkormányzat 2019-ben 

Fejtő Ferenc történész, kritikus, Hegedűs 

Ármin építész, Gervay Mihály, a függet-

len magyar posta első főigazgatója, illet-

ve László-Bencsik Sándor néptáncmű-

vész, szociográfus és író tiszteltére avat 

emléktáblát. Ezen túlmenően a testület 

képviselői indítványra megbízta a fő-

mérnökséget, hogy vizsgálja meg a zug-

lói emléktáblák állapotát, és a szükséges 

javításokat végeztesse el.

Döntés született arról is, hogy az önkor-

mányzat pályázik az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztériumnál a kerületben 

engedély nélkül lerakott hulladékok fel-

számolásának támogatására.

Sikeres pályázat esetén 500 ezer és  

3 millió forint közötti segítségre számít-

hat a kerület.

A testület továbbá azt is elhatározta, 

hogy a további nagymérvű szemétle-

rakás megakadályozására a Francia út 

Mogyoródi út–Egressy út közötti szaka-

szát lezárja a gépjárműforgalom elől.  

A forgalomtechnikai intézkedések meg-

valósítására a képviselők 1,8 millió fo-

rintot hagytak jóvá.                            

Az oldalt összeállította: Papp Dezső

Közbiztonsági sportcentrum létesül a Stefánia úton
Kedvezményes parkolási engedély a zuglói vállalkozásoknak, életjáradék-program az időseknek, szociális lakásügynökség létrehozása, valamint  

a rabszolgatörvény elutasítása – többek között ezekről is döntött a képviselő-testület január 24-én. Határoztak még a képviselők sportcentrum lét-

rehozásáról, ingatlaneladásról, támogatás megpályázásáról, emléktáblák létesítéséről és szemétlerakást megakadályozó intézkedés bevezetéséről.

A képviselő-testület január 24-én határozott 

arról, hogy újabb parkolási kedvezményt biz-

tosít a díjköteles zónában várakozó zuglói 

vállalkozások járművei számára. A határozott 

idejű várakozási hozzájárulás néven beveze-

tett támogatás része az önkormányzat vállal-

kozássegítő programjának.  

– A fizetőparkolás bevezetéskor egyértelművé 

tettük, hogy a bevételek alakulásától függően 

bővítjük a parkolási kedvezményeket – jelen-

tette ki Hajdu Flórián alpolgármester, kiemelve:  

az eredmények tették lehetővé, hogy az MSZ–

Összefogás Zuglóért frakció javaslatára lakáson-

ként egy helyett két autó várakozhat ingyenesen 

a díjköteles zónában, és most már a zuglói vállal-

kozók is kedvezményesen parkolhatnak.    

– Vállalkozássegítő programunk részeként 

kezdeményeztük a határozott idejű várakozá-

si hozzájárulás bevezetését – magyarázta az 

alpolgármester, hozzátéve: ezt azok az üzlet-

szerű gazdasági tevékenységet folytató szer-

vezetek, illetve egyéni vállalkozások vehetik 

igénybe, amelyeknek a zuglói díjfizetőzónában 

van a székhelyük, a telephelyük, vagy a fiók-

telephelyük, és korlátozás nélkül szeretnének 

parkolni a kérelmezett rendszámú gépjármű-

vekkel. A negyedéves kedvezményes parkolási 

díj 63 ezer, míg az egész éves 189 ezer forintba 

kerül. Utóbbival mindössze mintegy másfél 

havi BKK-bérlet áráért lehet várakozni egész 

hónapban a fizetőzónában. 

Hajdu Flórián arról is beszélt, hogy az önkor-

mányzat a Bosnyák téri, illetve a herminame-

zői díjköteles várakozási zóna kialakítását az 

övezethatárokon tapasztalható átparkolások 

miatt, a lakosság kérésére kezdeményezte.  

Itt két ütemben valósul meg a fizetőzónába vo-

nás. Január 2-ától a Bosnyák téren és környé-

kén kell fizetni a várakozásért, Herminamező 

pedig a közbeszerzési eljárás lezárása után 

csatlakozik a fizetőövezethez. 

– A Bosnyák téren a díjköteles időszakot 

tudatosan úgy alakítottuk ki, hogy a hétvégi 

piacra és a vasárnapi istentiszteletre érkezők-

nek ne kelljen a parkolásért fizetniük – jegyez-

te meg az alpolgármester, aki azt is elmondta, 

hogy az első teljes parkolási évben az előre 

nem látható nehézségek ellenére is a tervek-

nek megfelelően alakultak a bevételek. 

– A Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. havi 

beszámolói azt bizonyítják, hogy 2018-ban – az 

első teljes parkolási évben – időarányosan tel-

jesültek az öt évre számolt bevételek, a rend-

szer nyereségesen működött, ami megalapoz-

za a további fejlesztéseket és kedvezményeket 

– húzta alá Hajdu Flórián alpolgármester.  

A BKK-bérlet árának mintegy másfélszereséért parkolhatnak a vállalkozók 



6 2019. február 7.    Zuglói Lapok

– Milyen hangszereket készítesz?

– Elsősorban elektromos bőgőket és 

basszusgitárokat, de csinálok külön-

böző ütős hangszereket is. A húros 

eszközöket számozom, most tartok  

a 16.-nál. Az elsőket természetesen 

magamnak készítettem, az elektromos 

bőgőt és a basszusgitárt ugyanis elég 

gyakran használom a színpadon. Aztán 

beleszerettem a hangszerkészítésbe, 

évente átlagosan négy hangszer kerül 

ki a kezeim közül. Ha valaki kíváncsi  

a munkáimra, most készülő honlapo-

mon (Stonebassguitars.com) megnéz-

heti őket. Egy jó hangszer elkészítése 

sokáig tart, de annál nagyobb öröm, 

amikor megszólal. Például egy Quim-

by-koncerten, ahol szintén fontos esz-

köz az egyik gitárom.

– De most nem a Quimby a téma, ha-

nem a Kistehén zenekar, melynek Te 

is tagja vagy. Hogyan lett zenész be-

lőled?

– Gyerekként a Kodály Zoltán Ének-Ze-

nei Általános Iskolába jártam, ahol 

olyan erős alapokat kaptam, melyekre 

ma is építkezni tudok. A gimnáziumban 

két zenekarban is játszottam (Mókus 

Örs, Egon a Falon), majd az akkor in-

duló jazz tanszéki basszusgitár szakon 

folytattam tanulmányaimat,  négy évig 

Budapesten, négy évig pedig Amszter-

damban a legmagasabb szinten tanul-

hattam a zenei szakmát.

– A basszusgitáros mindig háttér-

ben van egy együttesben. Miért ezt  

a hangszert választottad?

– Miután hét évig hegedűltem, másfél 

évig pedig zongorázni tanultam, egy al-

kalommal kölcsönkaptam egy basszus-

gitárt, és rögtön éreztem, hogy megtalál-

tam a hangszerem. Később nagybőgőzni 

is megtanultam, ez a két hangszer ugyan-

is ugyanazt a funkciót tölti be a zenekar-

ban, a basszus adja a zene lüktetését,  

és határozza meg a tonalitást is. Más szó-

val mind a zenei, mind a ritmikus alapot 

ez a hangszer szolgáltatja.  Azt hiszem, 

az, hogy ki milyen hangszert választ, 

sokkal inkább alkati kérdés, mintsem 

személyes döntés. Úgyis mondhatnám, 

hogy a basszusgitár választott engem, 

nem pedig én azt. 

– Pályafutásod során sok együttesben 

megfordultál már. Miért váltogatod 

olyan sűrűn a zenekarokat?

– Nem váltogatom őket, hisz a mos-

tani bandáim közül a Kampec Dolo-

resben 1999 óta, tehát már húsz éve,  

a Kistehénben pedig 2010 óta zenélek. 

Gyakran kérdezik, hogy melyik a ked-

venc zenekarom. Azt szoktam válaszol-

ni, hogy amelyikben éppen játszom. 

Ugyanakkor a zenei világ nem állandó, 

előfordulnak benne változások, bandák 

szűnnek meg, alakulnak át, új kihívá-

sok érkeznek, ezért van az, hogy eddi-

gi pályafutásom során már vagy ötven 

együttesben megfordultam. Az pedig, 

hogy általában 6-8 zenekarom van szi-

multán, egyrészt megélhetési kérdés,  

másrészt a változatosság iránti igénye-

met tükrözi. Egyébként sok zenész éli 

így az életét. 

– Eddig 32 országban jártál, most is 

egy kolozsvári és egy barcelonai tur-

nén vagy túl. Zuglói otthonodra mi-

kor és hogyan találtál rá?

– 2007-ben költöztünk ide a családom-

mal. Én, bár Budapesten nőttem fel, 

szerettem volna kijjebb élni, messzebb 

a város zajától, a feleségem viszont 

ragaszkodott hozzá, hogy elérhető 

távolságban (közelségben) legyünk  

a belvárostól. Így esett a választásunk 

Zuglóra, ahová mind a mai napig 

örömmel térek haza.

– Ha a Kistehén zenekar koncertnap-

tárát nézzük, akkor erre ritkán van 

lehetőséged.

– Nekünk, zenészeknek az évnek ez az 

időszaka nyugalmasabb, ilyenkor ke-

vesebb fellépésünk van – a tanítás mel-

lett- több időm marad a hangszerkészí-

tésre is. A nyaraink azonban valóban 

zsúfoltak, köszönhetően a fesztiválok-

nak, melyekre bennünket is hívni szoktak.  

De mindig igyekszem úgy alakítani, hogy 

a zuglói életemre is elég időm jusson.

Riersch Tamás

Több húron pendültünk
Ha valaki zenei álmokat dédelget, és ehhez megfelelő hangszerre van szüksége, nem kell messzire mennie. 

Zugló kertvárosi övezetében ugyanis lakik egy hangszerkészítő. Persze Vajdovich Árpád neve nem a satu-

pad mellől, sokkal inkább a zenei színpadokról ismert, de mi zuglói munkájáról is kérdeztük őt.

Interjú  
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Az ezerkilencszázhúszas évekre vilá-

gossá vált, hogy Budapest iparának és 

lakosságának növekvő villamosenergia- 

igényét a kisebb helyi áramtermelő állo-

mások nem képesek kielégíteni. Ezek ki-

váltására Deutsch Lajos, az Elektromos 

Művek vezérigazgatója 1928 márciusá-

ban egy koncepciót mutatott be, amely-

ben a gazdaságos áramátvitelhez az 

addigi 10 kilovoltos (kV) hálózat helyett 

30 kV-os rendszer kiépítését javasolta. 

Az elképzelés megvalósításához új ge-

rinchálózatra és új fogadóállomásokra 

volt szükség, ahol a kelenföldi erőmű-

ben termelt, nagyfeszültségre átalakított 

áramot elosztószintre transzformálják. 

A 30 kV-os rendszerre történő átálláshoz 

a kelenföldi mellett a Hungária körúton, 

a Markó utcában, a Szentendrei úton,  

a Kazinczy utcában és Ferencvárosban 

is alállomást létesítettek. 

Kétszer tervezték

A fővárosi közgyűlés 1927. április 21-én 

határozott arról, hogy az Elektromos 

Művek városligeti alállomásának lét-

rehozására kisajátítja az akkor a VII. 

kerülethez tartozó Hungária körút 15. 

szám alatti 1714 négyszögöles ingatlant.  

A telek a rajta lévő bérházzal Scipiades 

Elemér és neje tulajdonában állt. A há-

zaspárt 80 ezer pengővel kártalanítot-

ták. A birtokszerzés költségét a Székes-

főváros Elektromos Művei állta. 

A tulajdonosváltás után a telken lévő 

épület lakóit kilakoltatták, a házat pe-

dig lebontották.

A Hungária körúti transzformátorállomás 

megtervezésével dr. Bierbauer (Borbíró) 

Virgil építészt bízták meg, aki a magyar 

Bauhaus-irányzat kiemelkedő képviselője 

volt, és az ezerkilencszázhúszas, -harmin-

cas években az Elektromos Művek házi 

építészének számított, ugyanis több buda-

pesti elektromos központ építészeti terve 

az ő irodájából került ki. 

Az építész a Hungária körúti alállomás 

épülettervét kétszer készítette el. Az első 

tervet 1927 novemberében mutatta be, 

melyet 1928 májusában engedélyeztek 

is, azonban időközben az elektromos 

művek megkezdte a 30 kV-os rendszer-

re való áttérést. Ennek fogadására és az 

áram átalakítására viszont az elfoga-

dottnál nagyobb épületre volt szükség, 

ezért a mérnöknek át kellett dolgoznia  

a tervet. Az új követelményeknek megfe-

lelő tervrajzokkal Bierbauer 1928 szep-

temberére készült el. 

Miközben folyt az első terv engedélye-

zése, az Elektromos Művek igazgatósága 

nyilvános pályázatot írt ki az alállomás 

építési munkáinak elvégzésére. A vál-

lalkozások 1928. április 11-én délelőtt  

10 óráig adhatták le ajánlatukat zárt bo-

rítékban. A Hungária körúti transzfor-

mátorház építése 1929–30-ban zajlott.  

Modernista stílusú épület

Az építész a kétemeletes épület észak-

nyugati oldalának sarkain két hasáb-

szerű, téglaburkolatú tornyot helyezett 

el, az egyik lépcsőházként, míg a másik 

nagy belmagasságú műhelyként szol-

gált. A tervező a délkeleti homlokzat-

hoz egy vasszerkezetű, félkör alaprajzú,  

katedrálüveges lépcsőházat illesztett.  

A modern stílusú, műkő lábazatos épület 

vakolt homlokzatát a mérnök fémkeretes 

ablakokkal tagolta. Kapuit ugyancsak 

vaskeretesre tervezte. Bierbauer a léte-

sítményt alacsony hajlású nyeregtetővel 

fedte, és az ablaknyílások között vezette 

a tető fölé a szellőztetőnyílásokat. 

Az építészmérnök a létesítmény Hun-

gária körúti oldalához földszintes részt 

csatolt, amelyben hét transzformátor-

kamrát helyezett el. Az emeletes kap-

csolóházban alakította ki a kábelvégel-

zárók, fojtótekercsek, feszültségváltók, 

biztonsági relék, szakaszolók celláit  

és az olajmegszakítók robbanóterét, va-

lamint a mérő- és működtető kábelek 

folyosóit. A tervező a felső szinten he-

lyezte el az üvegtetős vezénylőtermet, 

amelynek kapcsolótábláit fehér már-

ványlapokkal burkolta. 

Az épületbe hét kábelen érkezett Ke-

lenföldről az 50 Hertzes (Hz), 30 kV-os 

elektromos áram, amelyet 10 és 3 kV-os-

ra transzformáltak, és továbbítottak az 

elosztóállomásokra.

Ma már műemlék

Az Elektromos Művek az áramátalakító 

állomás gépeit és berendezéseit az idők 

folyamán korszerűsítette, a Bierbauer 

tervezte épületet renoválta. A Budapes-

ti Elektromos Művek városligeti 120/10 

kV-os áramelosztó alállomása 2005-ig 

állt szolgálatban. Ekkortól szerepét  

a mögötte felépített új alközpont vette 

át. Az eredeti állapotában megmaradt 

épület felszerelési tárgyai a bezárása 

után is a helyükön maradtak. A ma már 

ipartörténeti emlékhelynek számító 

alállomás nem látogatható, azonban  

a kulturális örökség napján az előzete-

sen regisztrált látogatók számára meg-

nyílnak a kapui. Ilyenkor a vendégek 

szakszerű vezetés mellett bebarangol-

hatják Bierbauer Virgil modernista stí-

lusú transzformátorházát és megtekint-

hetik Budapest egyetlen kézifelvonóját, 

illetve megcsodálhatják a hatalmas 

transzformátorokat, reléket, kapcsoló-

kat és szigetelőporcelánokat, amelyek 

a fővárosi áramszolgáltatás egyik érde-

kes fejezetének tárgyi emlékei. 

Papp Dezső

Transzformátorház a Hungárián 
A Budapest Székesfőváros Elektromos Művei az ezerkilencszázhúszas évek végén jelentős fejlesztésekbe kezdett. Ennek keretében építtette fel  

Bierbauer Virgil tervei alapján a Hungária körút 15. (ma Hungária körút 159–161.) szám alatt városligeti alállomását. Az eredeti formájában fennma-

radt, ma már ipari műemlék transzformátorház 2005-ig állt szolgálatban. 

Zuglói séták
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Fehér Jolánék 2015 novemberéig egy fű-

tetlen tápiógyörgyei ingatlanban éltek, 

ahol nem is a lakhatási körülmények 

voltak a legrosszabbak, hanem az, hogy 

a család két beteg gyermeke a környéken 

nem számíthatott semmilyen speciális 

oktatásra, fejlesztésre. A most hatéves 

Jennifer és a kilencéves Ferkó ugyan-

is születésüktől kezdve hallássérültek,  

és beszédfejlődési problémájuk is van. 

– Miattuk döntöttem úgy, hogy ösz-

szecsomagolunk. Sokáig keresgéltem, 

merre induljunk. Mivel speciálisan 

hallássérülteknek fenntartott óvoda és 

iskola csak Zuglóban van, ezért Pestre 

utaztunk – kezdte történetüket a fia-

tal édesanya. – 2015 novemberében 

jelentkeztünk a Szociális és Rehabili-

tációs Alapítványnál (SZÉRA), és de-

cemberben már be is költözhettünk a 

XV. kerületi átmeneti otthonukba. Elő-

ször 2017 júniusáig laktunk ott, amikor  

a SZÉRA kiválasztott minket egy úgy-

nevezett kiléptetőlakásba.

Az alapítványnak 15 olyan ingatlana 

van, amelyekbe átmenetileg azokat 

a családokat költöztetik, akiket alkal-

masnak találnak az önálló életvitelre. 

Jolánéknál minden adott volt ehhez, 

hiszen ő és a párja is dolgozott, ráadá-

sul zuglói munkahelyen, illetve a két 

gyerek is kerületi oktatási intézménybe 

járt. Itt várták azt a napot, amikor saját 

lakásba költözhetnek. A SZÉRA ugyanis 

őket jelölte ki a zuglói önkormányzat 

által biztosított és a Habitat for Hu-

manity Magyarország Alapítvány ál-

tal felújított bérlakás leendő lakóinak.            

– Kétszer is meg kellett küzdenem ezért 

a lehetőségért. Egyszer a párommal az 

oldalamon, egyszer pedig nélküle. A gye-

rekek édesapja testileg és lelkileg is sokat 

bántott, elhitette velem, hogy mindenre 

alkalmatlan vagyok. A kiléptetőlakásban 

annyira eldurvult a helyzet, hogy úgy 

döntöttem, bármi áron, de egyedülálló 

anyaként folytatom az életem – mesélte 

Jolán. – Tudtam, hogy ez mivel jár, be 

kellett bizonyítanom a SZÉRA-nak, hogy 

egyedül is megállom a helyem. Nem volt 

könnyű, de az út járható. 

Olyannyira, hogy az alapítvány – egyez-

tetve az önkormányzattal és a Habitat-

tal – továbbra is bizalmat szavazott  

a fiatalasszonynak, és tavaly december 

végén átadta neki a felújított másfél 

szobás Angol utcai lakás kulcsait. 

– Még ma sem hiszem el, hogy van egy 

lakás, amelynek belülről én zárhatom 

be az ajtaját. Sosem volt otthonom, gye-

rekkoromban is mindig másnál, itt-ott 

albérletben laktunk. Tisztában vagyok 

azzal, ha ezt elvesztem, nem lesz több 

lehetőségem – mondta Jolán, akit az 

átmeneti otthonban spórolni is megta-

nítottak: ma már minimálbérből, egye-

dülálló anyaként is minden hónapban 

tud félretenni. Így vette meg apránként 

bútorainak egy részét, de egy-egy mozi, 

állatkert vagy játszóház is belefér a költ-

ségvetésébe. – Ha az ember dolgozik, 

és tudatosan odafigyel, hogy mire költ, 

arra marad pénze, amire ő szeretné.        

Jolán bérleti szerződése egyelőre ha-

tározott időre, öt évre szól, de a biz-

tonság kedvéért a bérleti díjat már jó 

előre kifizette. 

Forrai-Kiss Krisztina

Civil élet

Egészséges, de nem feltétlenül 

„mindenmentes” alapanyagokból 

készült ételeket kínáló kisterme-

lőkkel, vállalkozókkal ismerteti 

meg az érdeklődőket a Zuglói Ke-

nyérközösség. Az alapítók célja, 

hogy egy olyan ökotudatos terme-

lői és bevásárlói közösséggé válja-

nak, amelynek tagjai – amellett, 

hogy egészséges ételeket készí-

tenek és vásárolnak – egymástól 

is tanulnak, megosztják a jó gya-

korlatokat, s a tudatos életmód 

jegyében különböző programokat 

szerveznek.    

A közösség tavaszváró kistermelői kós-

tolóval mutatkozik be február 23-án.  

Az ingyenes programot az AZTA! Kö-

zösségi és Barkácsműhelyben (Bosnyák 

utca 7/b) 16.30-tól 19.00-ig tartják, ahol 

egyebek mellett pékárukat, lekvárokat, 

szószokat, speciális, dióból készült éte-

leket, tejtermékeket, húsféléket, szezon-

ális zöldségeket, gyümölcsöket kínálnak  

a résztvevőknek. – Követelmény, hogy 

természetes, adalékmentes élel-

miszereket készítsenek 

a kistermelők – hangsú-

lyozta Csernovitz Adél,  

a közösség egyik alapító-

ja, aki Ashlock-Kéthelyi Eszterrel együtt 

azért hozta létre a Zuglói Kenyérközös-

séget, mert fontos számukra, hogy olyan 

élelmiszerek legyenek a családok aszta-

lán, amelyek egészségesek és táplálóak, 

nem mellesleg gyermekeik többszörösen  

allergiások. 

A tagok csütörtökönként 16.30-tól 19.00-

ig tartanak foglalkozásokat a Bosnyák 

utcai műhelyben, ahol az ételek 

mellett különböző témákat is feldolgoz-

nak. Szó lesz a hulladékcsökkentésről, 

a komposztálásról, s a tervek szerint 

megtanulják, hogyan készítsenek natúr 

kozmetikumot, savanyított termékeket, 

de kirándulnak is. Egy-egy kiruccanás al-

kalmával kistermelőket látogatnak meg, 

ahol betekinthetnek a munkafolyama-

tokba és részt is vehetnek azokban.          

Potos Rita  

Megalakult a Zuglói Kenyérközösség 

Újabb család költözhetett felújított kerületi bérlakásba
Ragyogó tisztaság, katonás rend és modern bútorok fogadtak minket Fehér Jolánék új otthonában.  

A 29 éves asszony még alig hiszi el, hogy saját lakásuk van, a bejárati ajtó kulcsait szinte egész nap a ke-

zében őrzi, éjszaka azzal alszik. A kétgyermekes édesanya a karácsonyt még átmeneti otthonban töltötte, 

de az újévet már egy felújított zuglói önkormányzati lakásban ünnepelhette.  
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A régi játékok közül felújítottak egy 

hintát és a várat a hozzá kapcsolódó 

csúszkapályával, a többi eszközt újon-

nan telepítették. A mozgékony gyere-

kek ügyességét fejlesztheti a mászó-

fallal, mászópiramissal, kötélpályával 

felszerelt egység, a kisebbek váron, 

mászókán, hintákon, rugós eszközö-

kön, homokozóban játszhatnak, s fon-

tos volt az is, hogy együtt játszhassanak  

a sérült és az ép gyerekek: a trambu-

lint, fészekhintát és a két integrált esz-

közt, a Pillangót 

és a Buckát 

használ-

h a t j á k 

k ö z ö -

sen. – A játszótér átalakításáról a kö-

zösségi tervezés során, majd még azt 

követően is külön egyeztettünk a szü-

lőkkel. Minden javaslatukat meghall-

gattuk, és minden kérésüknek eleget 

tettünk. A szülők kérésére választottuk 

el egymástól a kicsik és nagyobb gye-

rekek játszóterét, terveztük nagyobbra  

a homokozót, és hagytunk meg néhá-

nyat a régi játékokból. A Pillangó par-

ki a második olyan játszótér Zuglóban, 

ahol a fogyatékkal élő gyerekek együtt 

játszhatnak a többiekkel. Két olyan já-

ték is került ide, amelyet mozgássérült 

gyerekek is tudnak használni. A Zug-

lóban és egyben az 

országban is első integrált játszóteret 

még 2015-ben adtuk át a Nagybecske-

rek téren. Lesz majd egy harmadik is,  

a Mogyoródi úti sportpályán. Azt hi-

szem, ennél több bizonyíték nem is 

kell arra, hogy Zugló gyerekbarát ke-

rület, elkötelezettek vagyunk az esé-

lyegyenlőség és az integráció mellett – 

mondta lapunknak Karácsony Gergely 

polgármester.  

A lakossági egyeztetések során az is kide-

rült, hogy a hinta a gyerekek egyik ked-

vence, így abból a tervezettnél több ke-

rült a játszótérre, amelynek használatát 

már az időjárási körülmények sem gá-

tolják. Olyan 

eséscsilla-

pító bur-

kolatok 

(például öntött gumiburkolat, mulcs, 

bányahomok) vannak a játszóeszközök 

alatt és között, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a gyerekek szinte egész évben 

használhassák a teret, a nyári forróság-

tól pedig napvitorla védi majd a kicsiket. 

A felújításnál fontos szempont volt, hogy 

a kibővült játszótér ne legyen túlzsúfolt 

– a körbekerített, zárható, három bejá-

rattal rendelkezdő terület szellős ma-

radt, részévé vált egy beépítetlen zöld 

rész, és a park emblémája, egy ezüst-

fa is. A játékok között elég széles utak 

vannak ahhoz, hogy babakocsival is ké-

nyelmesen elférjenek a szülők, s a sok 

padnak köszönhetően a játszótér belső 

része közösségi térként is funkcionál.  

A tervek szerint a közelben (a rendőr-

ségi konténer mellett) egy szaniter épít-

mény is lesz, amelybe mosdók (férfi, női, 

mozgássérült) és pelenkázó is kerülnek. 

Az eredeti terveken a parkban található 

két játszótér helyett egy nagy szerepelt, 

ám a szülők igényeihez igazodva mind-

kettő megmaradt, így a picik továbbra 

is külön területen játszhatnak, amely  

a későbbiekben újul meg. 

Potos Rita 

Megújult, integrált játszótéren játszhatnak a kicsik
Csaknem duplájára bővült, és számos új – köztük két integrált – eszközzel gazdagodott a nagyobbak játszótere a Pillangó parkban. Miután a szak-

emberek bemutatták a felújításra vonatkozó tervüket, több új javaslat és kérés is érkezett az önkormányzathoz, ezért a szülőkkel való egyeztetés 

után újratervezték a játszótér felújítását. Több mint 3000 négyzetméteren négy önálló, de szervesen egymáshoz kapcsolódó egység várja a kicsiket. 

Önkormányzat
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ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK ELADÁSA, BÉRBEADÁSA

Értékesítésre meghirdetett  önkormányzati tulajdonú ingatlanok Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek Értékesítésre meghirdetett  Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok lis-
tája 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 te-
rületek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ 
hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. hirdetőtábláján.

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

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányza-
tának szociális rendelete alapján az alábbi feltételek 
fennállása esetén az arra rászoruló háztartás a téli 
hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhí-
tésére fűtési szezonban történő időszaki támogatás-
ban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel) rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének ötszörösét, azaz a 142 500 Ft-ot 
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 lakásfenntar-
tási támogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni 
kell, ezért a kérelemhez mellékelteni kell:
kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtá-

sát megelőző hónapról 
(nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves 
összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapítható 
meg a támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.
hu honlapról is. A 2018. szeptember 1. és október 
31. közötti időszakban benyújtott kérelmek ese-
tén a jogosultság 2018. november 1-je és 2019. 

március 15-e közötti fűtési időszakra kerül megál-
lapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a tá-
mogatásra való jogosultság a benyújtást követő 
hónap első napjától állapítható meg. 

A kérelmeket személyesen Budapest XIV. kerü-
let Bácskai utca 53. szám alatti ügyfélszolgálaton 
illetve postai úton lehet benyújtani.  
 

                                           Dr. Tarjányi Tamás  
                                                             aljegyző

Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, termé-
szetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak 
szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 50/B. §-a alapján Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási te-
rületén lakcímmel rendelkező, szociálisan rászoruló, 
65. életévét betöltött személyeket két támogatási 
szakaszban kívánja támogatni, amelyhez az alábbi 
pályázati lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosult:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szoci-
álisan rászoruló, 65. életévét betöltött személy. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, aki-
nek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 114 000 
Ft-ot, és különös méltánylást érdemlő speciális hely-
zetét, egészségi állapotát, speciális gondját vagy más, 
tartós élethelyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. 
Egy családból egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban: az aki vagy akinek a 
háztartásában élő közeli hozzátartozó Budapest Fővá-
ros XIV. Kerület Zugló Polgármesterétől vagy a Szoci-

ális Bizottságtól szociális kölcsönben részesült, azon-
ban visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zug-
lói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bácskai 
utca 53.) megtalálható formanyomtatványon kell sze-
mélyesen beadni vagy postán a  Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Szociális 
Osztály 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre el-
juttatni 2019. március 1. és 2019. április 30. között. A 
határidő jogvesztő. A határidőn túl benyújtott pályá-
zatokat a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
• Különös méltánylást érdemlő speciális élethelyze-
tet, egészségi állapotot, speciális gondot vagy más, 
tartós élethelyzetben lévő rendkívüli élethelyzet iga-
zoló irat. 
• Jövedelemigazolás:

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szervtől kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas 
igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi 
nyugdíjszelvény. 
- Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a csa-

ládban élő személy/ek munkáltatója által kiállított 
nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról. 
- Álláskereső személy esetén az állami foglalkozta-
tási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, 
határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben ál-
láskeresési támogatásban részesül, a kérelem be-
nyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás.
- Aktív korú nem foglalkoztatott személy rendsze-
res pénzellátásának az igazolása.
- Időskorúak járadékában részesülő személy rend-
szeres pénzellátásának az igazolása.
- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a ké-
relem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás 
megszűnése esetén annak megszűnését igazoló 
dokumentum.
- Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bí-
rói ítélet vagy nyilatkozat.
- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdí-
jat, e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szán-
dékozik tenni annak érdekében – határidő megjelö-
lésével –, hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a 
gyermek tartásához.
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellá-
tásról.

• Egyéb igazolások
- Iskolalátogatási igazolás 16 éven felüli gyermek 
esetében.
- Hallgató jogviszony és az ösztöndíj összegéről 
szóló igazolás.
- Gyámszülők esetén gyámkirendelő határozat 
vagy bírósági döntés.
- Családi állapot igazolása (elvált, özvegy).
- Aki képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az 
esetben kérjük a képviseletre való jogosultságot 
igazoló okiratot (gondnokkirendelő határozat, két 
tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás).

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb a 
2019. júniusi ülésén bírálja el. A Bizottság a szociális 
rászorultság megállapításához jogosult vizsgálni a 
pályázó, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszo-
nyait. A bizottság határozatban dönt a támogatásban 
részesülők köréről és a támogatás mértékéről, illet-
ve határozatban dönt az elutasításáról. A döntéssel 
szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
                                                                                   
                                  Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

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 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy 
ideiglenesen, 
2018. novem-

ber 26-tól, hét-
főtől, a teljes 

ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám alá 
költözik.

Általános ügyfélfogadás 
(Bácskai u. 53.) 
telefon: 872-9000, 872-9100

Ügyfélszolgálati időpontok 
egységesen az ügyfélszolgá-
latokban (Bácskai u. 53.)

HÉT. 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

SZER. 8.15–12.00,  12.30–16.30 8.15–12.00, 12.30–16.00

CSÜT. – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉN. 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. 
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ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

HATÁROZATLAN IDEJŰ KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY KERETÉBEN

Feladatok: Ellátja az osztályvezető által meghatározott terület építésügyi hatósági feladatait a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.
• Építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, a kiadmányo-

zandó iratok, döntések tervezetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, meg-

tagadása, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett elle-
nőrzési és kötelezési ügyekben kiadmányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések terve-
zetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészí-
tése.

• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozat-
tételre való felhívásához, hiánypótlásra való felszólításához szük-

séges iratok tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezek-

ről az előírt tartalommal feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, 

tájékoztatás adása az ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

a végrehajtás érdekében kiadmányozandó iratok tervezetének 
elkészítése.

• Az elkészített iratok – jegyzői utasítás szerinti – kiadmányozása.
• Nyilvántartások, statisztika vezetése.

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmérnöki, vagy építőmérnöki (magasépítő 

területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szin-
tű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzett-

ség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.
• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr 

vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mes-
terfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerke-
zettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben 

szerzett építész szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.

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

folytatása.

Előnyt jelent:
• Építéshatósági gyakorlat.
• ÉTDR, e-napló ismeret.

• Gyakorlott számítógépes ismeretek.
• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.

• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.
• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatteremtő készség.
• Döntésképesség.

• Kommunikációs készség írásban és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam. 

Illetmény és juttatások: A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
• A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint. 
• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.

• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.
• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.

• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt 
egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.

• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okira-

tok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájé-
koztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően 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: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.

 SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatok: 
• A  Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat bankszámlá-

inak könyvelése.
• Részvétel beszámolási, leltározási feladatokban.
• Adóbevallások elkészítésében való közreműködés.

• Részvétel KGR K11 adatszolgáltatás teljesítésében.

Alkalmazási feltételek:
Az I. besorolási osztályban:
• Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, 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, informati-
kai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

• Magyar állampolgárság.
• Cselekvőképesség.
• Büntetlen előélet.

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

folytatása.

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
• Államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői szakképesítés. • Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (1 év). • Forrás SQL Integrált Pénzügyi rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák: 
• megbízhatóság • precizitás, pontosság • önállóság • elemzőkészség 

Illetmény és juttatások: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
• Cafetéria juttatás a próbaidő alatt is.
• Mobiltelefon flotta kedvezmény.

• Ingyenes állatkerti belépő.
• Ingyenes uszoda használat.

• Korlátlan, ingyenes kávéfogyasztás.
• Utazási támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

• Könnyen megközelíthető munkahely.
• Egyműszakos munkarend.

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, nyelvismeretet igazoló okira-
tok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati 

anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoz-

tató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően 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: ,,számviteli ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Homolya Melinda csoportvezető nyújt a +36 1 872 9483-as telefonszámon.

Az állások betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázatok eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állások az elbírálást követően azonnal betölthetők.

Közlemények

BÉRELHETŐ LAKÁSOKAT KERES A ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZAT

A folyamatosan emelkedő lakhatási költségek és lakásárak miatt sok családnak, vagy éppen egyedülállónak 
esélye sincs arra, hogy önerőből biztosítsa lakhatását. 
A kerület a probléma enyhítésére többek között önkormányzati lakásügynökség alapítását tervezi. Az ügynök-
ség célja, hogy olyan lakástulajdonosokat találjon, akik üresen álló zuglói lakásaikat szerződésben meghatáro-
zott feltételekkel bérbe adnák a XIV. kerületi önkormányzatnak továbbhasznosításra. 
Így lehet összehangolni a nem hasznosított magánlakások tulajdonosainak érdekeit és a piaci árakat megfizet-
ni már nem tudó emberek igényeit. 

Ehhez első lépésként felmérést végzünk az ingatlantulajdonosok körében, hogy nyitottak lennének-e a prog-
ramban való részvételre.

Kinek a jelentkezését várjuk?
Olyan ingatlantulajdonosokat keresünk, akik Zugló területén üres lakással rendelkeznek, és lakásukat megha-
tározott feltételekkel bérbe adnák az önkormányzatnak továbbhasznosításra.

Hogyan és meddig lehet jelezni a bérbeadói szándékot?
Kérjük, 2019. február 28-ig jelezze szándékát  
• személyesen a zuglói önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján, a Bácskai utca 53. szám alatt vagy
• a 8729-100 telefonszámon.

Zugló Önkormányzata

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET  
ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
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Még tart az intézmény felmérése, ami-

nek szerves része a több szegmensből 

álló felülvizsgálat. – Megnézzük, hogy  

a szerződések előnyösek-e a ZESZ szá-

mára, és azokat jogi szempontból is 

megvizsgáljuk. Számos olyan dolog 

van, amiben a jogászok is nagy szere-

pet kapnak, ilyen például az adatvéde-

lem – kezdte a folyamat elemzését az 

igazgató főorvos, aki rámutatott, hogy 

a működési finanszírozást is elemzik, 

mert úgy tűnik, egy-egy vizsgálatot nem  

a megfelelő kódolás alatt végeznek, ami 

miatt több tízmillió forinttól esnek el. 

Ezen a területen azt is megvizsgálják, 

mely tevékenységek szükségesek, és 

melyek azok, amelyekre kevésbé van 

szükség. – Van olyan rendelés, ahol 

kevés a meglévő óraszám, a rendelke-

zésre álló pénz. A lakossági igény azt 

mutatja, hogy például a reumatológián,  

a kardiológia területén fejleszteni 

kell, és a gyerekellátásban is átcsopor-

tosításra van szükség – magyarázta  

dr. Nagy András Csaba. 

A tervek között szerepel, hogy az elvá-

rásokhoz igazítsák a dolgozók létszá-

mát. – Jelenleg egy külső cég biztosítja 

az informatikai szolgáltatást. Nem va-

gyok elégedetlen a munkájukkal, de ezt 

házon belül is meg lehet oldani, a rend-

szergazdának és az informatikusok-

nak az intézményen belül kell lenniük 

– mondta a ZESZ vezetője. A téma azért 

is fontos, mert fejlesztésre készülnek 

a területen: az ország egyik legkorsze-

rűbb informatikai rendszerével rendel-

keznek majd, ami több szempontból is 

kiemelkedő. – Kritikus kérdés az online 

időpontfoglalás, a legtöbb lakossági 

bejelentést azzal kapcsolatban 

kapjuk. Megértem a zuglóia-

kat, mert az online bejelent-

kezés lehetősége elvárha-

tó, ugyanakkor komoly infrastruktúrát 

kell mögé tenni. Megváltoztatjuk a hon-

lapunk struktúráját, szoftvert fejlesz-

tünk, gőzerővel dolgozunk a probléma 

megoldásán. Most szerezzük be azokat 

az informatikai eszközöket, amelyekkel 

megoldható a probléma. Fontos, hogy 

a betegadatok biztonságban legyenek, 

és a bejelentkezők megfelelő azono-

sításon menjenek át, hiszen biztosan 

kell tudnunk, hogy az adott betegről 

van-e szó. Türelmet kérek a zuglóiaktól,  

a tervek szerint tavasz közepére működ-

het a rendszer. Akár mobilapplikáción 

keresztül is bejelentkezhetnek majd, és 

a háziorvosnak is lehetősége lesz idő-

pontot kérni a betegei részére, és pél-

dául vérvétel esetén az eredményről 

az orvos és a páciens is automatikus 

értesítést kap – részletezte az igazgató 

főorvos. A www.zesz.hu honlap egyéb-

ként február végére megváltozik, új 

funkciókat, új arculatot kap – utóbbi az  

egész intézményre vo-

natkozik. 

Dr. Nagy 

A n d r á s 

Csaba azt 

s z e r e t n é , 

ha a lakosok 

magukénak 

éreznék az 

intézményt , 

a weboldalon 

való regisztrá-

lás után a fel-

használók információkat kaphatnak az 

ZESZ-ben zajló folyamatokról, az egész-

ségügyi adataik alapján pedig hosszú 

távon támogatják a felhasználók egész-

ségfejlesztő magatartását. Utóbbiban  

a tavaly októberben nyílt Zuglói Egész-

ségfejlesztési Iroda nyújt segítséget  

a zuglóiaknak: az iroda munkatársai-

nak egészségmegőrző, betegségmegelő-

ző szerepük van. Az emberek tudatos 

életvitelét, tájékoztatását támogatják. 

Az igazgató főorvos azt is elmondta, 

szeretnék visszaszerezni a kerületben 

élők bizalmát. – Sok beteget elveszí-

tettünk, aminek nem az az oka, hogy 

kevesebben betegek, vagy csökkent  

a lakosságszám. Javítanunk kell az ellá-

táson, a szolgáltatáson, a megjelenésen. 

Meg kell teremtenünk a körülményeket 

ahhoz, hogy az emberek bízzanak ben-

nünk, és ne a kórházakba vagy magán-

rendelésre menjenek – hangsúlyozta.  

Munkatársaival kapcsolatban azt mond-

ta, nagyszerű kollégái vannak a szak-

rendelésen, az ő munkájukat támogatni 

szeretné, és kulcsfontosságú az is, hogy 

szakemberekkel töltse be az egy-egy ren-

delésen kialakult orvoshiányt. A tavasz-

szal az Örs vezér terei szakrendelőben 

megnyíló kardiometabolikus ambulan-

cián pedig holisztikus szemlélettel gon-

dozzák majd a kerületben lakókat, vagy-

is nemcsak a kardiológiai problémákat 

gyógyítják, hanem együtt kezelik azokat 

például a cukorbetegséggel. A betegutak 

újraszervezése, az egészségügyi ellátás-

ban dolgozók közötti kapcsolat erősítése 

hosszú folyamat lesz, amelyben alapve-

tő szerepet kapnak a ZESZ-be tervezett 

szakmai teadélutánok. 

Dr. Nagy András Csaba arra kéri a zug-

lóiakat, hogy kövessék figyelemmel  

a ZESZ-ben történő változásokat, ame-

lyekről igyekeznek minél szélesebb kör-

ben (közösségi oldal, újság, televízió) tá-

jékoztatni az embereket, bevonni őket 

a folyamatokba, valamint a megújult 

honlapon is várják a kerületben élők 

javaslatait, ötleteit, sőt akár az igazgató 

főorvos e-mail-címére – nagyandrascsa-

ba@zesz.hu – is elküldhetik azokat. 

Potos Rita 

Elkezdődött a tervek megvalósítása 
Február végére elkészül a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (ZESZ) operatív megújulási terve, amely az intézmény jelenlegi működési rendszerét 

elemzi, és egy teljes körű, részletes, hosszú távú programot tartalmaz. Az igazgató főorvosi posztot 2018. november 1-jétől betöltő dr. Nagy And-

rás Csaba egyik legfontosabb célja, hogy a zuglóiak és a ZESZ közelebb kerüljön egymáshoz. 
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A készülékeket Baricska Norbert rend- 

őr alezredes, kapitányságvezető-he-

lyettes vette át. A berendezések Zugló 

területén a lejárt forgalmi engedéllyel 

közlekedő, illetve körözött gépjármű-

vek kiszűrésében nyújtanak segítséget 

a kerületi rendőröknek.

A pénteki rendezvényen jelen volt Tóth 

Csaba, Zugló szocialista országgyűlési 

képviselője is. Az eszközöket az önkor-

mányzat támogatásával a Zuglói Köz-

biztonsági Non-profit Kft. szerezte be.

Rendszámfelismerő berendezést kaptak a rendőrök
Két rendszámfelismerő berendezést adott át Karácsony Gergely polgármester a zuglói rendőrkapitány-

ságnak január 24-én.

 Egy garázda férfi miatt kellett in-
tézkedniük a kerületi rendőröknek 
az 1-es villamoson. A férfi a jármű-
vön kiabált, illetve az ajtóba is be- 
lerúgott, amivel megbotránkoztatta 
környezetét, és az utasokban félel-
met keltett. A rendőröket is az egyik 
utas értesítette, akik a férfit előállí-
tották a kerületi kapitányságra.

 Ugyancsak tömegközlekedé-
si eszközön tanúsított megbot-
ránkoztató magatartást egy férfi,  
aki az egyik éjszakai buszjáraton 
viselkedett agresszívan, többször  
a jármű padlójára köpött, rugdos-
ta a kapaszkodókat, majd, miután 
a buszvezető az egyik megálló-
ban leszállíttatta, kívülről többször  
a busz ablakára ütött. A férfit  
a rendőrök a szemtanúk személy-
leírása alapján fogták el.

 Az áramszolgáltató munkatár-
sai kértek rendőri segítséget, mert 
a Szentmihályi út egyik lakásában 
áramlopást észleltek, és az ott lakó 
férfi nem tanúsított együttműködő 
magatartást. Az áramszolgáltató 
munkatársai a villanyóraszekrény 
kinyitását követően látták, hogy 
abban nem található villanyóra, 
ám annak hiányában is van áram 
a lakásban. A további felmérést 
követően megállapították, hogy  
a lakásba az áram szabálytala-
nul lett bekötve, amit a helyszínen 
megszüntettek, a villanyóra helyét 
pedig plombával látták el.

Bűnügy

A mobilkamera-méretű, tapadó-
koronggal a szélvédőhöz rögzít-
hető Sigmoid ZsaruCAR CAME-
RA 21-szeres optikai zoommal 
rendelkezik. Naponta 8-10 ezer 
gépjármű ellenőrzésére alkalmas. 
A készülék beépített 3G-modem-
mel tartja a kapcsolatot a KEKKH 
Központi Gépjármű-nyilvántartó 
folyamatosan frissülő adatbá-
zisával. A készülék alvázszám-
részlet alapján is képes azono-
sítani a körözött gépjárműveket.            

Február 5-én újabb zuglói terü-

leteket láttak el térfigyelő kame-

rákkal. A Miskolci és a Dorozs-

mai utca, valamint a Kerékgyártó 

és az Öv utca kereszteződésében 

adott át két új kamerát Hajdu 

Flórián alpolgármester, Pécsi 

Diána, a 7. számú választókör-

zet képviselője és Váradi Attila  

rendőrkapitány.

– A Miskolci utcánál a nemrég meg-

épült Levendula lakópark indokolta  

a kameratelepítést – mondta Pécsi Diá-

na –, ugyanis jelentősen nőtt a környék 

forgalma. Az ezzel együtt járó gondok 

enyhítését tavasszal  forgalomcsillapító 

eszközök kihelyezésével, illetve a BKK-

val közösen utcák egyirányúsításával 

folytatjuk – tette hozzá a képviselő.

A Kerékgyártó és az Öv utca találkozásá-

nál elhelyezett kamera az ottani játszó-

tér használóinak, elsősorban a kisgyere-

kek és az anyukák biztonságát szolgálja, 

de attól várják az illegális szemétlerakás 

megszűnését is. Zuglóban e két kame-

rával már 192 térfigyelő működik, a kö-

zeljövőben 16 újabbat helyeznek majd 

el. Az idei költségvetésben egyébként 

54 millió forint van arra, hogy további 

35 kamerával bővüljön  

a rendszer. 

Az oldalt összeállította:  

Riersch Tamás    

Látható kerületPolgárőrtől búcsúztak

A karácsonyi ünnepek alatt elhunyt az Álmos 

Vezér Gimnázium és Általános Iskola népszerű 

pedagógusa, Rényi Péter. A technika–mate-

matika szakos tanár 34 évvel ezelőtt ugyanitt 

kezdte a pályafutását. Képesítés nélküli peda-

gógusként először a napköziben helyezkedett 

el, majd tanítói, tanári, szakfelügyelői vég-

zettséget, 2015-ben pedig mesterpedagógu-

si címet szerzett. 1998-ban lépett be a Zuglói 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe. 

Polgárőrként végzett munkáját többször is 

elismerték. Az Álmos Vezér Gimnázium és Ál-

talános Iskola – valamint a Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület – közössége ja-

nuár 31-én vett végső búcsút Rényi Pétertől.     
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SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Víru-
sirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 Email: 
szerviz@szerviz.info

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, karbantartás, bő-
vítés, vírusirtás, telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal! Tel:. 06-30-857-26-53

HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 100/B-ben 
vásárol festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-, és ka-
rórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni, stb., porcelánokat, Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüsttárgyakat 
150 forinttól 600 forintig/grammig, háború előtti katonai kitünte-
téseket, levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán 
és koráll ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 7 
ezer forinttól,fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és kiszál-
lás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-20-358-8217.

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

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

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

Diplomás, számlaképes, nagy gyakorlattal, külföldi tapaszta-
lattal rendelkező nyelvtanár német és angol oktatást vállal. Tel: 
06-30-460-0827

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, készítése, allergia-
mentes anyaggal is. Rövid határidőn belül. 14. kerület, Rákos-
patak utca. Tel: 06-20-531-4161. 

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

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

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyin-
tézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

Vízszerelés, csapok, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, kádak 
stb. cseréje. Szerelvényezés, új vezetékek kiépítése, régiek cseréje. 
Tel: 0620-412-0524

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár, bevásár-
lást, főzést, takarítást, ház-, lakásfelújítást, -karbantartást, rezsi 
hozzájárulást, masszázst, ápolást, gondozást vállal szükség és 
egyedi igények szerint otthonában is, idős Hölggyel vagy Úrral el-
tartási vagy életjáradéki szerződést kötne. T.: +36-30/171-77-33

Szeretne anyagilag kiegyensúlyozott, tervezhető nyugdíjas 
éveket? Az egyszeri, nagyobb összeg mellett, akár havi 150 ezer 
forintos életjáradék összeget is fizetek Önnek élete végéig úgy, 
hogy Ön jogilag garantáltan a lakás kizárólagos haszonélvezője 
marad. Érd.: 20/614-2808, Dr. Balázsi Bence

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozga-
tással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.                                                                                                                                         
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-1-780-
3732, festesma.iwk.hu

Fa-és műanyag redőny, reluxa, szalagfüggöny, roletta, nap-
ellenző, szúnyogháló készítése és javítása. Mrázik Csaba. Tel: 
06-1-257-96-52,06-1-407-15-47, 06-30-632-22-16

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere, rövid határidővel! Re-
dőny, reluxa, harmonika ajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny-ké-
szítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-28

Számítógép

Régiség

Állás

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üvege-
zése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9-777-150

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS, lapostető szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés kicsitől a teljes lakásfelújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény. 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)

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, Parkettázás, Tapétázás, 
vízszerelés, csempézés, villanyszerelés, kőműves munkák, aj-
tó-ablakcsere garanciával. Halász Tibor - Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakás-
felújítás! Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! www.burkolo-
mester.hu  Tel.: 06-20-961-6153

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST,  
parkettázást vállalok, nyugdíjasoknak  

kedvezménnyel. Takarítással és  
bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!  
Gyors ügyintézéssel, precíz munka- 

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

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

Duguláselhárítást, lefolyóvezeték- 
tisztítást vállalunk, falbontás nélkül. 15 év 
szakmai tapasztalattal, Budapest teljes 

területén, munkaidőben. 
Kis Rajmund – Tel: 06-30-593-2282

CEAS BUDAPEST TUDÁSKÖZPONT  
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK - kifejezetten 

különleges eseteknek! Érettségire  
felkészítés, hatékony, egyénre szabott 

tanulás, iskolai stressz nélkül,  
gimnáziumi háttérrel. +36-1-794-1945

A Magyar Táncművészeti Egyetem  
felvételt hirdet konyhai kisegítő/ 
feketeedény mosogató; portás;  
villanyszerelő munkakörökbe!  

Munkavégzés helye: XIV. Columbus  
utca 87-89. Jelentkezni  

az allaspalyazat@mte.eu e-mail címen, 
valamint személyesen lehet.  

További információ: +36-1-800-9469

Könyv

Redőny, reluxa
Egészség, életmód

Oktatás

INGATLANIRODÁNK eladó 
lakásokat/házakat keres ügyfeleinknek. 

Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, 
ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? 

Hívjon, ajánlási jutalékot kap! 
laurus.ingatlan.com, 
Tel: 06-20-9-600-600

Ingatlan

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873,  
06-20-912-6163

Tájékoztató a Zuglói Hajós Alfréd Ma-
gyar – Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola (1142 Ungvár u. 36. Tel.: 
251-3080, 273-0183) két tanítási nyelvű 
osztályaiba való felvételről: 
Az érdeklődő szülők részére február 1-én, 
8-án és 15-én (péntekenként) 14 órakor tájé-
koztatót; február 27-én 7.55 és 10.35 között 
nyílt órákat tartunk. A fenti időpontokban, ill. 
a titkárságon személyesen lehet jelentkezni a 
játékos foglalkozásokra. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK! 
A DélUtán lelkisegély szolgálat budapesti 
ügyelőket keres, akik vállalják az ingyenes, 
kötelező képzést, és a havi 8-10 óra – nem 
fizetett – esti elfoglaltságot.
Jelentkezés életrajzzal és motivációs levéllel
legkésőbb február 15-ig: info@delutan.hu
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Az idei versenyre 24 ország 270 11–18 

éves pingpongozója jelentkezett – tud-

tuk meg Herendi Ivántól, a zuglói klub 

asztalitenisz-szakosztályának vezetőjé-

től. – Ebből öt ország a nemzeti, öt pe-

dig a regionális válogatottjával érkezik. 

A résztvevők nagyobbik része, 170 fő 

külföldi lesz, különösen nagy létszám-

ban érkeznek a szlovákok, akiknek ez  

a verseny ranglistapontot ad majd.

Újdonság lesz az idei Molnár János-em-

lékversenyen, hogy első ízben Ausztrá-

lia és Kína is képviseltetni fogja magát. 

Különösen ez utóbbi ország jelenléte 

tűnik pikánsnak, lévén Kína az asztali-

tenisz őshazája, és ők nagyon meggon-

dolják, hova küldenek versenyzőket.  

A Zuglóba érkező ötfős különítmény je-

lenléte azonban nemcsak egyszeri ver-

senylátogatás lesz, hanem egy hosszabb 

kapcsolat kezdetének tűnik. Történt 

ugyanis, hogy a zuglói klub edzői stábja 

egy éve egy volt kínai játékossal, a vá-

logatott kerettag Fang Jannal egészült 

ki. A kezdőcsoportot oktató szakember 

a nyáron magával vitte Kínába Heren-

di Ivánt, a szakosztály vezetőjét, aki ott 

ismerkedett meg Talien város egyetemi 

asztalitenisz-központjával. Az ismeret-

ségből pedig barátság, majd partner-

ség lett. Ennek első elemeként a kínai 

utánpótlásközpont egy ötfős csapatot 

küldött Zuglóba, ahol az ázsiai fiatalok  

a verseny mellett több alkalommal 

együtt is edzettek a zuglói tehetségekkel.

– Zugló önkormányzata számára is 

gyümölcsöző lehet ez az együttműkö-

dés – mondta Rozgonyi Zoltán alpolgár-

mester február 4-én, a kínai delegáció 

fogadásán. – Egyrészt mert a szakosz-

tályban folyó évtizedes magas szintű 

szakmai munka a kerület egyik büszke-

sége, amit csak fokoz, hogy immár erre 

a munkára Kínbán is felfigyeltek. Arról 

nem is beszélve, hogy a ma is jól műkö-

dő testvérvárosi kapcsolataink között 

akad olyan, amelyik intézményi együtt-

működésből nőtt ki, így ennek a kínai 

kapcsolatnak is lehet még ilyen jövője.

A február 4-i rendezvény több szempont-

ból volt különleges. Egyrészt a dátum 

egybeesett a kínaiak számára oly fontos 

holdújév időpontjával, másrészt idén ün-

nepeli hetvenedik születésnapját a zuglói 

és a talieni asztalitenisz. Illetve ugyancsak 

idén hetvenesztendős a két ország közöt-

ti kapcsolatfelvétel, emiatt Kína és Ma-

gyarország egyaránt állami programként 

kezelte az öt kínai pingpongos Zuglóba 

érkezését. Ezt az ünnepséget pedig a szer-

vezők még egy jubileummal is megspékel-

ték: mivel éppen negyven éve, 1979-ben 

nyert Kína kétszeri legyőzésével világbaj-

noki címet a férfi asztalitenisz-válogatott,  

a phenjani hősöket is meghívták  

a Szőnyi útra, sőt Klampár Tibor, Jónyer 

István és Gergely Gábor 

még arra is vállalkozott, 

hogy néhányat üssön  

a kínai gyerekekkel. 

Kínai asztaliteniszezők a Szőnyi úton
Minden idők legnépesebb Molnár János-emlékversenyét készül megrendezni a BVSC-Zugló asztalitenisz-szakosztálya. Február 7–10. között  

az 1995-ben balesetben elhunyt fiatal játékos emlékére immár 25. alkalommal rendeznek rangos nemzetközi utánpótlásversenyt a Szőnyi úton.  

A tornára eddig is sok nemzet jelentkezett, de idén még a húszas álomhatárt is jócskán sikerült átlépni.

Sajátos, csak rá jellemző nevelé-

si programot keresett magának  

a zuglói Aprófalva Óvoda, mely-

nek testülete végül egy speciá-

lis mozgáskoordinációs sport-

program mellett tette le voksát.  

A programot az idei tanév ele-

jén indították el, és az első félév 

tapasztalatai azt igazolják, hogy 

mind a gyerekek, mind pedig  

a szülők megszerették és sajátjuk-

nak érzik az új óvodai szemléletet.

Közel másfél éves előkészület előzte 

meg a program bevezetését – tudtuk 

meg Kuzma Orsolya óvodavezetőtől. – 

Szerettünk volna egy csak ránk jellem-

ző programot találni, de olyat, mellyel 

a többi kerületi óvoda specifikumát 

sem keresztezzük. A koncepciónk 

egyik fontos eleme az volt, hogy a gyer-

mekekkel jól felkészült, szakmailag el-

ismert, pedagógiai végzettségű edzők 

foglalkozzanak.

Az óvoda két utánpótlás-nevelésre sza-

kosodott egyesülettel, a Táltos Palán-

tákkal és a Dirty Dancers Companyval 

vette fel a kapcsolatot, és az óvodape-

dagógusok az edzőkkel közösen meg-

tervezték a sporttagozatot.

Az edzésterv heti négy alkalomból álló 

mozgásos foglalkozást jelent, mely dél- 

előtt 10 és 11 óra között valósul meg. 

Ezáltal egyik gyermek sem marad ki  

a csoportfoglalkozásokból, a fejleszté-

sekből és a közös programokból.

A komplex mozgásfejlesztő program-

ban előzetes felmérés után 4,5-5 éves 

kortól vehetnek részt a gyerekek.  

A program lehetőséget kínál az ígéretes 

gyermekek tehetségének kibontakozta-

tására és az enyhébb mozgáskordiná-

ciós zavarral küzdő gyermekek fejlesz-

tésére, így a hátránycsökkentésre is.  

A programban több mozgásforma (pél-

dául koordinációs labdajátékok, atleti-

kus talajgyakorlatok, akrobatika stb.) 

ötvöződik. A tagozatban a gyermekek 

a sport alapjait sajátíthatják el. A napi 

rendszerességnek köszönhetően lehető-

ségük nyílik olyan tudásra szert tenni, 

hogy a jövőben bármilyen általuk vá-

lasztott sportágban sikeresek legyenek.

– Az idei évben a Zuglói Pedagógiai Na-

pok alkalmával a kerületi társintézmé-

nyeinknek is bemutatjuk az általunk 

létrehozott programot. Elismerés volt 

számunkra, hogy az elindulást követően 

rövid időn belül érdeklődtek a progra-

munk iránt – mondta az óvodavezető.       

Az oldalt összeállította:  

Riersch Tamás    

Nagy a mozgás Aprófalván
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