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Három remek sportolóval gyara-

podott január 1-jétől a BVSC-Zugló.  

Az Egri Úszó Klubból ugyanis ide iga-

zolt Burián Katalin, Cseh László és Né-

meth Nándor. Cseh Laci lapunknak azt 

mondta, Egerben is jól érezték magu-

kat, de úgy gondolták, hogy céljaik el-

éréséhez egy erősebb hátteret jelentő 

klubhoz kell igazolniuk.      15. oldal

Lapok

Zuglóba igazoltak

Húszezernél is több évelő növényt, csak-

nem 15 ezer cserjét, több ezer fát ültet-

tek el az elmúlt években Zuglóban. A ke-

rületben lévő parkok gondozása a Zuglói 

Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 

feladatai közé tartozik. A cég munkatár-

sai évente több száz fát ültetnek, és csak 

a balesetveszélyes, nagyon rossz állapo-

tú, menthetetlen egyedeket vágják ki.  

Az egyre népszerűbb Virágzó Zugló pro-

jekt is beépült a mindennapokba: a lakók 

tavasztól késő őszig együtt dolgoznak  

a szakemberekkel azért, hogy virágosabb, 

színesebb, szebb legyen Zugló.                          
5. oldal

Zöldülő kerület

Hat zuglói társasház és két intézmény ka-

pott meghívást az idén kilencedik alkalom-

mal sorra kerülő Budapest100 program-

sorozatra. A szervezők ebben az évben 

a bauhaus stílusban tervezett épületeket 

szeretnék bemutatni a május 4–5-i hétvé-

gén. A meghívott közösségek maguk dönt-

hetik el, milyen programot szeretnének 

összeállítani az eseményre.            8. oldal

Jön a Budapest100

Az önkormányzati ciklus utolsó évé-

nek kezdetén pozitív az elmúlt évek 

mérlege – mondta lapunknak Zugló 

polgármestere. Karácsony Gergely 

a szociális modellre a legbüszkébb, 

amelynek keretében bevezették a mi-

nimáljövedelmet, a lakásfenntartási,  

az adósságkezelési és a gyógyszerdotá-

ciót, valamint az időskorúak fűtéstámo-

gatását. Hatalmas az előrelépés a pá-

lyázati eredmények területén, ugyanis 

a kerület az elmúlt négy évben 3 mil-

liárd forint támogatást nyert  el. Zugló 

a beruházások szempontjából is jól áll, 

mondta a polgármester, hiszen a már 

elkészült felújításokon túl hamarosan 

átadják a Csertő parki gyermekorvosi 

rendelőt, a nyár elejére pedig befeje-

zik a Pillangó park felújítását. Várható  

a fizetőparkoló-terület további bővítése, 

mint ahogy az is, hogy az érintett kerü-

letek Karácsony Gergely kezdeménye-

zésére összefognak a légtérzaj további 

mérséklése érdekében.          3. oldal

Büszkeség a szociális modell
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Mint minden évben, idén is jel-

mezbe öltöztek a Zuglói Szociális 

Szolgáltató Központ intézményei-

nek tagjai: a Patrónus otthonban 

és az összes idősek klubjában ké-

szültek az eseményre. 

Az Árnyaskert Idősek Klubja február 13-

án változott farsangi mulatság helyszíné-

vé: az épületet porcukros, lekváros fánk 

illata lengte be, az intézményre mindig 

jellemző nyüzsgés fokozódott: a tagok 

és a dolgozók is készültek a mókára.  

A nyugdíjasok jelmezes bemutatója előtt 

a Hófehérke és a hét törpe című mese 

újragondolt előadása szórakoztatta a far-

sangi jelmezbe bújt résztvevőket. Sokan 

azonban csak nézni szeretik a jelmezese-

ket. Így van ezzel Rodovicsné Erzsike is, 

aki 1997 óta jár a klubba, s mint mondta, 

a mindig nagyon jó hangulat farsang-

kor fokozódik, de ő még sosem öltözött 

be. – Nincs ötletem. Az unokáknak, déd- 

unokáknak sem tudok segíteni kitalálni 

a jelmezt, de a megvarrásában szívesen 

részt veszek – magyarázta. Gyügyeiné Ta-

más Viktória, a Zuglói Szociális Szolgál-

tató Központ vezetője arról beszélt, hogy 

minden ünnepre készülnek, de nemcsak 

a munkatársai, hanem általában az idő-

sek is nagyon kreatívak, ha a műsort 

kell kitalálni. A jelmezesek között ezúttal 

sem volt verseny, mindenki győztes lett. 

A Bánki Donát parki intézmény far-

sangi muulatságán részt vett mások 

mellett Hevér László György idősügyi 

tanácsnok, Sokacz Anikó és Várnai 

László önkormányzati képviselő is. 

(pr)

Farsangi hangulat az idősek klubjában 

A már évek óta megtartott nép-

szerű programok mellett számos 

új szórakozási lehetőséggel várták 

a szervezők a Bosnyák téri mű-

korcsolyapályára érkezőket. A IV. 

Zuglói Kori és Adventi Sokadalom 

2018. december 2-től 2019. február 

3-ig kínált ingyenes sportolási és ki-

kapcsolódási lehetőséget.

Advent első vasárnapján a Pavuk Műkor-

csolya Iskola és Sportegyesület bemuta-

tójával indult a korcsolyaszezon Zugló-

ban, majd karácsonyig minden vasárnap 

színes programokon kapcsolódhattak 

ki az érdeklődők: a pályán és a mellette 

felállított színpadon egymást váltották  

a fellépők. A hagyományokhoz hűen min-

den gyertyagyújtást a Szent István Király 

Zeneiskola növendékei, a Vendel and Fri-

ends nevű zenekar kísért karácsonyi dal-

lamokkal, és Bárány Béla, a Páduai Szent 

Antal-plébániatemplom plébánosa mon-

dott ünnepi beszédet, a hangulatot pedig 

jászollal tették emelkedettebbé. A Bosnyák 

térre látogatókat az előző évekből már jól 

ismert fellépők és programok (Pavuk Mű-

korcsolya Iskola és Sportegyesület, Bea Ice 

Team, retró parti) mellett új előadások-

kal is szórakoztatták (Jégcsillag SE, Best  

Dance Club, Zuglói P. S. Kamarakórus), és 

idén újra volt lézershow. M. Tóth Zsolt jég-

szobrászt már jól ismerheti a jégpályára 

látogató közönség – a művész a honorári-

umát a Meseház Óvodának ajánlotta fel.  

Az ingyenes korcsolyapályát hétköznap 

8-től 15 óráig az oktatási intézmények 

használhatták, a lakosok 19 óráig, hétvé-

gén pedig reggeltől 20 óráig korizhattak 

térítésmentesen, s a korcsolya bérlésért 

sem kellett fizetniük. – Több ezren spor-

toltak a Bosnyák téren, voltak olyan is-

kolák, amelyek hozzájuk közel, a pályán 

tartották a testnevelésórát, így szabad 

téren sportolhattak a gyerekek – mond-

ta lapunknak Garay Klára, a Zuglói Cse-

repes Kulturális Nonprofit Kft. ügyve-

zetője. A pályán idén is megrendezték 

a hokitornát, a téli sportágválasztót és  

a sportpályák éjszakáját.        Potos Rita        

Több ezren használták az ingyenes jégpályát

Szívvel – Színekkel

A Down Alapítvány fotóterápiás művészeti műhelyének tárlatát Visnyei Emőke mű-
vészetterapeuta nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: a kiállítás a Down-szind-
rómával élő emberek azon értékeit mutatja meg, amelyekről a társadalom csak 
nagyon keveset tud. Ezek az alkotók a kimondhatatlant mondják el a műveiken 
keresztül, és új nézőpontból mutatják meg a Down-szindrómások belső világát – 
tette hozzá.

Dr. Gruiz Katalin, a Down Alapítvány elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy  
a Down-szindrómás alkotók – más művészekhez hasonlóan – 
különleges módon látják a világot, ami sokszor meghökkentő és 
elgondolkodtató műveikben tükröződik vissza.

A Szívvel – Színekkel című kiállítás március 4-ig tekinthető meg  
a Civil Házban.                PD

Zuglói jedi lovagok
A Zuglói Hunyadi János Általános Iskolában 

Star Wars-szakkör indult. Egyelőre még csak 

kísérleti jelleggel – megnézve, hogy mennyire 

érdeklik a foglalkozások a gyerekeket –, ám, 

ha van rá igény, a szervezők szívesen men-

nének más kerületi intézményekbe is. Az öt-

letgazda az egyik harmadikos diák édesapja, 

Barta Zoltán volt, aki „civilben” negyven éve 

rajongója a Star Wars-történetnek, 1997-ben 

lépett be a hozzá hasonló fanatikusok által 

megalakított Magyar Star Wars Klubba, mely 

szervezetet 2002 óta már vezeti is. Barta Zol-

tán az őszi hunyadis családi napon debütált 

mint Star Wars-szakértő, ahol sokak érdek-

lődését felkeltette a Csillagok háborúja iránt. 

Innen jött az ötlet, hogy a programot a hét-

köznapokra is kiterjesszék, aminek az ideje 

most februárban jött el. A Magyar Star Wars 

Klub számára is újdonság az iskolai szak-

kör, mert korábban még sosem szerveztek  

ilyen programot.               RT

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

négy évet?

– A 2014-es kampányban tíz pontban 

foglaltam össze a vállalásaimat, közülük 

szinte már valamennyit teljesítettem. 

Az elmúlt négy évet eredményesnek,  

a mérlegét pozitívnak tartom. Különö-

sen büszke vagyok arra, hogy a szociális 

törvény megváltozása miatti forrásmeg-

vonás ellenére is sikerült megvalósíta-

nunk a zuglói szociális modellt. Ennek 

keretében vezettük be többek között  

a minimáljövedelmet, a lakásfenntar-

tási, az adósságkezelési és a gyógyszer-

dotációt, valamint az időskorúak fűtés-

támogatását. Emellett visszafizettük az 

előző ciklusban igazságtalanul beszedett 

kommunális adót, és ma már illő formá-

ban köszöntjük a kerület szépkorúit is. 

Ezen túlmenően lépéseket tettünk a le-

romlott állapotú önkormányzati bérla-

kások használhatóvá tételére és a bérla-

kásállomány gyarapítására is.   

Fejlesztések

– Lesz-e folytatása a tavaly elindított 

kerületi gyermekintézmény-fejleszté-

si programnak? 

– A városházának régi adóssága volt  

a fenntartásában lévő óvodák és bölcső-

dék rendbetétele. 2018-ban a Zelk Zoltán 

program keretében 14 gyermekintéz-

ményben történt felújítás.. A projekt az 

idén is folytatódik, már készülnek a nyári 

szünetben megvalósuló további beruhá-

zások tervei. A renováláson túl pályá-

zati forrásból felépítettük a Mesevonat 

Bölcsődét, és hamarosan átadjuk a zuglói 

gyerekek egészségügyi ellátásában fontos 

szerepet betöltő Csertő parki gyermekor-

vosi rendelőt is. A korszerűsítés mellett 

odafigyeltünk a felnőtt- és gyermekel-

látás színvonalának növelésére is, és az 

Egészséges Budapest program keretében 

félmilliárd forintos eszközparkfejlesz-

tést valósítottunk meg a ZESZ-nél, illetve 

több szűrőprogramot is elindítottunk. 

– Miért kapott nagyobb hangsúlyt  

a közösségi terek fejlesztése?

– Számunkra fontos a közösségépítés, 

aminek egyik fontos színhelye a megfe-

lelő közösségi tér. Ennek szellemében 

tettük rendbe a Rákosfalva parkot és  

a Csertő parkot, illetve az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc 60. évfordulójára  

a Forradalom terét.  A ciklus legnagyobb 

beruházása a Pillangó park felújítá-

sa, amelynek átadása nyárra várható.  

Az ottani játszótér már elkészült, a gye-

rekek már birtokba is vették. Ez jelenleg 

Zugló legnagyobb és legmodernebb ját-

szótere. Folyamatosan fejlesztjük a Mo-

gyoródi úti Sporttelepet, hamarosan indul 

a Rákos-patak rekultivációja, és remélhe-

tőleg belefér az idei költségvetésbe az Eg-

ressy tér és a Rákosmezei tér felújítása is.

Pályázatok

– Mi tette szükségessé, hogy az önkor-

mányzat a korábbiaknál sokkal inten-

zívebben vegyen részt a hazai és nem-

zetközi pályázatokon?  

– A jogszabályváltozások, amelyek követ-

keztében a fejlesztési terveink megvaló-

sításához szükséges több milliárd forin-

tos bevételtől estünk el. Ennek pótlására 

kezdtünk rendkívül intenzíven pályáz-

ni. Eddig hárommilliárd forintot nyer-

tünk a hazai és nemzetközi tendereken.  

Ez az összeg kétszerese az előző ciklus-

ban megszerzett támogatásnak. 

Nemzetközi téren főként a brüsszeli 

pályázatokon indultunk, és közel két- 

milliárd forintot nyertünk. Ennek a leg-

nagyobb tétele az E-CO Housing projekt-

re kapott másfél milliárdos támogatás, 

amelyből a következő ciklusban korsze-

rű, energiahatékony bérlakások épülnek.  

A Norvég Alap támogatásából valósult 

meg a Móra Ferenc Általános Iskola és 

EU-s támogatásból a Mályva Óvoda és 

Bölcsőde felújítása is. Emellett nyertünk 

támogatást a közösségi közlekedés fejlesz-

tésére, a légszennyezettséggel kapcsolatos 

kutatásra, a szelektív hulladékgyűjtést  

és a vízhasználatot érintő projektre is.  

Parkolás és légtérzaj

– A 2018-as volt az első teljes év, ami-

kor már működött a fizetőparkolás 

Zuglóban. Megfelelnek-e a várakozá-

soknak a gazdasági eredmények?

– A kerületben 2008 óta húzódott a díj-

köteles parkolás bevezetése. Mi pedig el-

indítottuk, nem is volt más választásunk, 

ugyanis a szomszédos kerületekben már 

mindenütt fizetni kellett a várakozásért, 

így Zugló a pesti oldal P+R parkolójává 

vált. Azokban a városrészekben, ahol 

fizetni kell a várakozásért, megszűnt  

a korábbi parkolási káosz, az itt élők visz-

szajelzései pozitívak. A fizetőzónákat 

szeretnénk tovább bővíteni, amelyekben 

jelentős lakossági, intézményi és vállalko-

zói kedvezményeket adunk. Az előzetes 

kalkulációk szerin a fizetőparkolás a be-

vezetése után három évvel válik nyere-

ségessé, ugyanis a beruházási költségek 

akkorra térülnek meg. Én egyébként az 

első teljes év számadataiból azt olvastam 

ki, hogy az előre nem látható nehézségek 

ellenére is a várakozásoknak megfelelően 

alakultak az eredmények. 

– A repülőgép-forgalom tavaly nyári 

átszervezése óta Zugló nagyobb ré-

szén lényegesen csökkent a légtérzaj, 

azonban Ön más kerületekkel kar-

öltve további zajmérséklést sürget.  

Mi a célja az összefogásnak?   

– A felszálló gépek nagy többsége va-

lóban elkerüli már a kerületet, de  

a leszálló gépek többsége sajnos tovább-

ra is Zugló felett repül. Már tavaly is  

15 millió utast fogadott a reptér, ahol 

most több mint 200 milliárdos fejlesztést 

terveznek. A gépek többsége az uralko-

dó széljárás miatt – a lakosságot zavarva 

– a város fölött halad el. Ez ellen egy-egy 

városrész önmagában nem sokat tehet, 

ezért szorgalmazom a fővárosi kerüle-

tek összefogását. Az első közös egyezte-

tést már megtartottuk, ezen megjelentek 

a légtérzaj ügybén érintett kerületek, 

valamint a közlekedési hatóság, a repte-

ret üzemeltető cég és a HungaroControl 

képviselői is. A célunk az, hogy a főváros 

feletti repülési szabályokat az illetéke-

sek mindenkivel tartassák be, és éjféltől 

reggel ötig csak az engedélyezett hat lé-

gijárművet fogadja a repülőtér. Továbbá 

azt is szeretnénk elérni, hogy a kormány 

tárgyalja újra a 2006-ban kötött reptér-

koncessziós szerződést, és a fejlesztés-

re szánt több mint 200 milliárdot már  

a nyugat-európai nagyvárosok példáját 

követve egy alternatív repülőtér létesí-

tésére fordítsák.                      Papp Dezső

Fókusz

Elkezdődött az önkormányzati ciklus utolsó éve. Karácsony Gergely polgármester szerint pozitív az elmúlt négy év mérlege. Különösen nagy 

eredménynek tartja a szociális modell bevezetését. A polgármester szerint a pályázatok terén hatalmas az előrelépés, ugyanis 2015 óta a kerület 

a hazai és a nemzetközi tendereken hárommilliárd forint támogatást nyert. Megítélése szerint a beruházások terén is jól áll Zugló, az idén is több 

milliárdot fordítanak fejlesztésre. Hamarosan átadják a Csertő parki gyermekorvosi rendelőt, a nyár elejére pedig befejezik a Pillangó park felújí-

tását. Rövidesen elindul a Rákos-patak kijelölt szakaszának rekultivációja, továbbá folytatódik az önkormányzati tulajdonú gyermekintézmények 

renoválása és a fizetőparkolás kibővítése.

Idén is több milliárdot fordíthat fejlesztésre a kerület

Természetesen a pályá-

zati pénzeken túl a saját 

forrásainkból is jelentős 

összeget fordítunk fejlesz-

tésre. Ennek biztosításá-

ra szigorú költségvetést 

fogadtunk el, amely visz-

szafogott működési kiadá-

sokkal számol.
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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  

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  

a teljes  
ügyfélszolgálat 
a Bácskai utca 

53. szám  
alá költözött.

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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– Fenntartási feladatunkon belül 2014 

óta 1654 fát, 4493 cserjét és több mint 

10 ezer évelőt ültettünk, továbbá  

a megújult Rákosfalva parkba és a Cser-

tő parkba összesen 28 fa és 3455 cserje 

került – tájékoztatta a Zuglói Lapokat 

Baranyai Zsolt, a zrt. városüzemelteté-

si osztályának vezetője. – Rajtunk kívül  

a Főkert Nonprofit Zrt. is telepített Zug-

lóba fákat ebben a ciklusban.

– Tarlós István néhány nappal ezelőtt 

azt nyilatkozta, hogy ő több fát ültetett 

Zuglóban, mint én, de a számok ennek 

ellentmondnak – mondta Karácsony 

Gergely polgármester. –  Az elmúlt 

4 évben az önkormányzat több mint 

1800 fát és 8000 cserjét, a főváros pedig 

1064 fát ültetett a kerületben. A nagy-

ságrendi különbség jól látszik, ahogy 

az is, hogy Zugló nem versenytársként, 

hanem partnerként tekint a faültetés-

ben a fővárosra. Ezt bizonyítja, hogy 

Zugló élen járt a főváros 10.000 új fát 

Budapestre programjában. Persányi 

Miklós miniszteri biztossal és Szabó 

József Főkertvezérigazgatóval közö-

sen jelentettük be, hogy Zugló fontos 

állomásává vált ennek a kezdeménye-

zésnek. A program keretében közel 

200 fát a mi szakembereink ültettek 

el, többek között az Egressy úton és  

a Szugló utcában. Zuglóban nemcsak 

az önkormányzat, hanem velünk 

együtt a zuglóiak is rengeteget tesz-

nek azért, hogy zöld kerületben éljünk.  

A Virágzó Zugló programban szám-

talan társasház, több ezer ember vett 

részt ebben az önkormányzati ciklus-

ban. Igazi közösségépítő ereje van egy-

egy utcafront megszépítésének.

A mintegy 10 éve működő, egyre nép-

szerűbb Virágzó Zugló projekt már 

beépült a kerületben élők mindennap-

jaiba, tavasztól késő őszig együtt dol-

goznak a szakemberekkel azért, hogy 

virágosabb, színesebb, szebb legyen 

Zugló. S mert a programra társasházak, 

családi házak és intézmények is jelent-

kezhetnek, számos iskola és óvoda min-

dennapjainak részévé vált, ami azért 

fontos, mert segíti a gyerekek környe-

zettudatos nevelését. A Csicsergő Óvo-

da Vass Albert téri telephelye öt évvel 

ezelőtt, az intézmény nyitásakor csatla-

kozott a kezdeményezéshez. Akkor azért 

pályáztak, hogy az ovi sivár környezetét 

barátságosabbá tegyék. Akkor 10 fát kap-

tak, amit a családokkal együtt ültettek el. 

– A kialakuló közösséget összekovácsol-

ta a közös munka, a környezet szépítése 

– emlékezett vissza az intézményveze-

tő-helyettes. Gondoláné Tóta Hajnalka 

azt is elmondta, hogy tavaly újra nyertek, 

júniusban cserjékkel, virágokkal, zöld-

ségpalántákkal gazdagodtak, ami több 

szempontból is fontos volt. A pár évvel 

ezelőtti ültetéshez hasonlóan újra pik-

nikeztek az ovi udvarán, a kicsik pedig 

az ültetés során nemcsak a növényekkel 

ismerkedtek meg. Megvizsgálták a föld 

minőségét, és az abban élő apró állatokat 

is felfedezték. – Rájöttek, hogy a környe-

zet átalakítható, széppé tehető, a növé-

nyek fejlődése, virágzása, hervadása által 

megfigyelik a természet körforgását. Azt 

is észreveszik, hogy ha nem gondozzák 

a növényeket, akkor nem fejlődnek to-

vább, a saját munkájuk során veszik ész-

re a változást. A megtermelt zöldségeket 

pedig közösen szüretlejük le és fogyaszt-

juk el – magyarázta.

A Levendula lakóparkban élők pedig 

a beköltözés után azt szerették volna, 

hogy az ő környezetük is olyan szép 

legyen, mint a körülöttük lévő utcák. 

Mivel azt tervezik, hogy fokozatosan 

haladnak, egyelőre csak a terület egy 

részére kértek cserjéket, és pályázatuk 

sikeres lett. Mészárosné Pleskó Judit 

azt mesélte, Megyeri Szabolcs, a kerü-

let főkertésze, a Virágzó Zugló prog-

ram szakmai koordinátora többször is 

ellátogatott hozzájuk, segített az elő-

készületekben, elmagyarázta, hogyan 

kell ültetni és gondozni a növényeket. 

– Harminc-negyven ember vett részt  

a munkában, utána pedig jött a varázs-

lat. Kétnaponta kellett öntözni a cserjé-

ket, és csaknem megkétszereződött az 

emberek száma. Táblázatban vezettük, 

hogy naplemente után ki mikor megy 

le – mondta Judit. A házban lakók idén  

a terület többi részére is ültetnének 

cserjéket, és jövőre virágokkal színesí-

tenék környezetüket.

A program keretében csak ebben az 

önkormányzati ciklusban pontosan  

149 díszfával, 7654 díszcserjével, 10 063 

évelő növénnyel lett gazdagabb a kerü-

let. Megyeri Szabolcs szerint sikerült 

megváltoztatni a kerületben élők szem-

léletét. – Nagyon fontosak a számok, de 

sokkal inkább az a lényeg, hogy a la-

kosság felismerte, közösen kell tenni az 

utcafrontért. Előkészíteni a virágágya-

kat és rendbe tenni a területet, ültetni 

sokkal könnyebb, mint fenntartani, gon-

doskodni a környezetről. Most már él-

mény a programhoz tartozni, örömmel 

dolgoznak az emberek – fogalmazott. 

Ugyanakkor azt is kiemelkedőnek tart-

ja, hogy a kerület vezetése a környezet- 

szépítés kapcsán is bevonja a lakosságot. 

– Az önkormányzati beruházásoknál 

már a tervezéskor kikérik az emberek 

véleményét, s mindig készen állnak a tá-

jékoztatásra. A farekonstrukciós sétákat 

is ezért szervezzük – mondta Megyeri, 

aki legutóbb február 7-én, a Varsó utcai 

faápolással kapcsolatban tartott sétát.  

A parkfelújításokkal kapcsolatban meg-

jegyezte, biodiverzitásra, vagyis sok-

színűségre törekednek, ugyanakkor az  

a cél, hogy a kialakított területek jelen-

tős emberi beavatkozás nélkül is szépek, 

fenntarthatók legyenek.         Potos Rita

Több tízezer fával, cserjével, virággal gazdagodott Zugló
Húszezernél is több évelő növényt, csaknem 15 ezer cserjét, több ezer fát ültettek el az elmúlt években Zuglóban. A kerületben lévő parkok gon-

dozása a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. feladatai közé tartozik. A cég munkatárai évente több száz fát ültetnek, és csak a baleset-

veszélyes, nagyon rossz állapotú, menthetetlen egyedeket vágják ki.
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– Gyakran megfordul a Bosnyák téren?

– Igen, a mai napig gyakran vásárolok az 

itteni piacon, melyhez gyerekkorom óta 

kötődöm. A nagyszüleim itt laktak a Szat-

már utcában, így a fiatalságom jó részét 

itt töltöttem a kerületben. Akkoriban, 

emlékszem, még a száraz kenyeret hoz-

tuk eladni a piacra, ma már leginkább 

csak vásárolni jövök ide. És nem taga-

dom, ilyenkor el-elnézek az olimpiai táb-

lához, melyre az én nevem is felkerülhe-

tett. Erre pedig rendkívül büszke vagyok.

– Érthető, hogy felkerült a neve, hisz 

a sportmúltja is Zuglóhoz kötődik.

– 1984-ben kerültem a zuglói Halassy 

Olivér Sport Egyesülethez, melynek 

színeiben három olimpián és számos 

világ- és Európa-bajnokságon szere-

pelhettem. A legnagyobb sikeremet is 

zuglói színekben értem el, hisz a barce-

lonai olimpián két számban is aranyat, 

egyben pedig bronzérmet nyertem.

– Hat paralimpián szerepelt, ezzel hol 

áll a paralimpikonok rangsorában?

– Ha az olimpiák számát nézzük, akkor 

többen is megelőznek. Vereczkei Zsolt, 

illetve két klubtársam, Engelhardt Ka-

talin és Ráczkó Gitta is hét paralimpián 

szerepelt, így ők előttem vannak. Ha vi-

szont a szerzett érmeket is nézzük, ak-

kor Zsolt hét paralimpián szerzett hét 

érme után én következem a hat ötkari-

kás játékon szerzett öt érmemmel.

– Lehetett volna több is?

– Szöulban nagyon fiatalon sikerült 

bronzérmesnek lennem. Barcelonában 

voltam a csúcson, ahol két aranyat és 

egy bronzot szereztem, Atlantában is 

esélyes voltam, de ott nem sikerült az 

éremszerzés. Ez azonban erőt adott  

a folytatáshoz, így Sydney-re is felké-

szültem, ahol sikerült egy újabb ezüstöt 

szereznem. Amit az előzmények tuda-

tában aranyként éltem meg.

– Pályafutását befejezve is maradt  

a sport mellett?

– A pályafutásom eleve hosszúra nyúlt. 

A londoni olimpiára már nem tudtam 

kvalifikálni magamat, azt követően 

hagytam abba. Nagy megtiszteltetés 

volt számomra, hogy a Magyar Pa-

ralimpiai Bizottság jóvoltából mind  

a londoni, mid pedig a riói küldöttség-

nek a tagja lehettem. Jelenleg a para- 

úszó-válogatott szövetségi edzője, illet-

ve az MPB elnökségének a tagja vagyok. 

Emellett a Magyar Paralimpikonok 

Klubját is vezetem. Jóleső érzés, hogy  

a magyar sport történetében a 27 

aranyérmes parasportolóból 24-gyel 

még mindig tartani tudom a kapcsola-

tot. Hárman sajnos már elhunytak.

– Hogyan látja a parasport jelenlegi 

helyzetét és megítélését?

– Sokkal jobb, mint régen volt. Mond-

hatnám, hogy ma már a helyére került. 

Ennek ékes bizonyítéka, hogy Szekeres 

Pál mellett már Vereczkei Zsolt is je-

lölt volt a Prima Primissima-szavazá-

son, hogy az Év Sportolója Gálán a pa-

rasportolók és edzőik is ugyanabban 

a figyelemben részesülnek, mint az 

épek, és hogy a média is sokat foglal-

kozik velünk. Persze mindez nagyban 

köszönhető Szekeres Pálnak, aki a bal-

esetét követően a magyar parasportot 

feltámasztotta. De úgy érzem, mára 

már a társadalom is megérett arra, 

hogy megértse és értékelje a sérült em-

berek teljesítményét. Ennek nagysze-

rű példája ez a Bosnyák téri olimpiai 

kő is, melyre nemcsak ép, hanem pa-

rasportolók nevei is felkerülhettek.

Riersch Tamás

Második a paralimpikon úszók éremrangsorában
Becsey János neve joggal került fel a zuglói olimpiai bajnokok Bos-

nyák téren felállított táblájára, mert a kiváló paralimpikon úszó több 

szálon is kötődik a kerülethez.

Interjú  
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II. Vilmos császár 1897 szeptemberében 

járt Budapesten. A német uralkodó ven-

déglátójának, Ferenc Józsefnek elisme-

rően szólt a város fejlődéséről, azonban 

megjegyezte, hogy kevés szobrot látott.  

A kritikát követően a király tíz történelmi 

emlékművet ajándékozott Budapestnek. 

Ezek között volt Béla király névtelen jegy-

zőjének, Anonymusnak a szobra is. 

A megbízás

A Ferenc József által adományozott 

szobrok elkészítésére felkért művé-

szeket gróf Bánffy Dezső miniszter-

elnök egyenként fogadta, és beszélte 

meg velük a részleteket. Minden szob-

rász maga dönthette el, hogy melyik 

történelmi személyt formázza meg.  

Az akkor 28 éves Ligeti Miklós nyolca-

dikként kapott meghívást a miniszter-

elnöktől. Az ifjú művész Zrínyi Miklós 

szobrát akarta elkészíteni, azonban 

Ligeti befejezetlen memoárja szerint 

neki Bánffy nem hagyott választást, az 

Anonymus-szobor elkészítését bízta rá. 

Mint mondta, „Anonymustól mindenki 

fázott”, a minisztertanács ezért úgy ha-

tározott, hogy a legfiatalabb művészre 

bízzák a megmintázását. 

Bánffy 20 ezer forint tiszteletdíjat aján-

lott fel a szoborért, és azt is elmondta, 

hogy az alkotást a budai vár krisztina-

városi oldalán, a vár lábánál állítják fel.  

A miniszterelnök hozzátette, hogy két  

különböző mintát is készíthet. 

A szobor helyének kijelölt terület (a mai 

Dózsa-szobor környéke) akkoriban út 

nélküli, elhagyatott hely volt. Ebből és a 

két minta lehetőségéből Ligeti arra követ-

keztetett, hogy a megrendelő nem hisz  

a sikerében, ezért dugják el az alkotást. 

A szoborterv

A szerződés szerint a szobor nem ha-

ladhatta meg a 3 métert, a talapzatának  

pátyi kőből kellett készülni, a teljes ma-

gassága pedig legfeljebb 5 méter lehetett. 

Mindössze ennyi támpontja volt Ligeti-

nek, amikor munkához látott, ugyanis  

a Gesta Hungarorum szerzőjéről sem-

milyen adat nem maradt fenn.

„Életemnek egy nehéz korszaka követ-

kezett…, volt egy szép megrendelésem, 

és nem tudtam, hogy hogyan kezdjem 

el. – Semmi adat, semmi támpont” – írta 

memoárjában a szobrászművész. 

Ligeti előbb könyvtárakban kutatott, 

majd tanácsot kért dr. Sebestyén Gyu-

lától, a Nemzeti Múzeum könyvtárá-

nak igazgató-őrétől, aki könyvet is írt 

Anonymusról. Végül hosszú töprengés 

után úgy döntött, hogy Anonymust szer-

zetesként ábrázolja, mert akkoriban  

a betűvetés a kolostorokban élő barátok 

tudománya volt. Több vázlatot is készí-

tett, amelyeken egy papi ruhás alak egy 

igric (középkori énekmondó) dalait hall-

gatta. Ezek nem nyerték el a tetszését, 

ezért elhagyta a mellékfigurákat, és csak  

a főalakra koncentrált, amelyet régi 

olasz leírásokban szereplő papi ruhába 

öltöztetett. „Törekedtem az arcot ho-

mályba burkolni, és az alakkal kifejez-

ni, amit gondoltam, misztikussá tenni 

azt, mi titok volt, és marad, a történelmi 

Gesta Hungarorummal a kézben” – írta 

a szoborterv elkészítéséről Ligeti Miklós.

Lesújtó vélemény

A vázlatot a báró Podmaniczky 

Frigyes elnöklete alatt 

működő bíráló-

bizottság érté-

kelte. A meg-

csontosodott 

gondolkodású 

testület véle-

ménye lesúj-

tó volt, amit 

Strobl Alajos 

közölt a mű-

vésszel. A zsűrinek sem Ligeti elképzelé-

se, sem a szobor alakja, sem az iskolaitól 

eltérő kompozíciója nem tetszett. Azt pe-

dig egyenesen téves útnak tartotta, hogy 

a szobrász arctalanná tette az alakot, 

mert mint Stróbl fogalmazott: Attilának 

Árpádnak, vagy éppen Szent Istvánnak 

sem maradt fenn arcképe, ennek ellené-

re az őket megformázó művészek mind-

egyiknek a köztudatban elfogadható fe-

jet teremtettek. 

Az értékelésre késve érkező Fadrusz Já-

nos azonban védelmébe vette Ligeti váz-

latát, amelyet az új, modern művészet 

egyik alapkövének nevezett. Fadrusz 

szavainak meglett a hatása, a bizottság 

4–4 arányban szavazott, és Podmanicz-

ky mint elnök arra utasította Ligetit, 

hogy készítsen egy fejjel ellátott szobor-

mintát is. Az ifjú művész ezt visszautasí-

totta, azonban dr. Romy Béla államtitkár 

figyelmeztette, hogy szerződés kötelezi  

a zsűri határozatának teljesítésére. 

1900 augusztusában Széll Kálmán mi-

niszterelnök egy levelet küldött a szob-

rászművésznek, amelyben jelezte, hogy 

1200 forintot ad a már bemutatott szo-

bor segédminta-nagyságú elké-

szítésére, illetve a bírálóbizott-

ságot 30 főre bővíti, amelynek 

felét a Ligeti által megnevezett 

személyek alkotják.

A művész el-

készítette 

a má-

sodik szobortervet is, amelynek fejét 

Herman Ottóról mintázta. A bírálóbizott-

ság ülésén Stróbl és Fadrusz nem vett 

részt. A testület egyhangúan az első ter-

vet fogadta el, a második mintáját pedig 

helyben összetörette.   

Az Anonymus-szobor

Az elkészült gipszmintát Ligeti műtermé-

ben 1902 áprilisában tekintette meg Zsi-

linszky Mihály helyettes államtitkár veze-

tésével az országos képzőművészeti tanács. 

A művész Anonymust szerzetesruhában, 

egy kőpadon ülve úgy ábrázolta, hogy  

a szobrot szemlélő a csuha ráncai alatt 

csupán egy stilizált alakot lásson. A figura 

szétterjesztett karjait a pad támlájára he-

lyezte. A gondolataiba mélyedő alak jobb 

kezébe tollat adott, míg a baljába a Gesta 

Hungarorumot helyezte. A művész az 

alak vonások nélküli arcát úgy alakította 

ki, hogy a felhúzott szerzetesi csuklya mi-

att azt mindig misztikus homály fedje, és 

csak a fej alsó része látszódjon. 

A Bálint Zoltán–Jámbor Lajos tervezte 

szobortalapzat alsó fokára ANONYMUS 

= GLORIOSISSIMI BELAE REGIS NOTA-

RIUS (A legdicsőségesebb Béla király 

jegyzője) felirat került.

A szoboravatás

Miközben készült a mű, a szoborbi-

zottság azt ajánlotta, hogy az alkotást  

a Krisztinaváros helyett a Margitszigeten 

állítsák fel, mert az Árpád-kor krónikásá-

nak legjobb helye az Árpád-kori templom 

szomszédságában lenne. Nem sokkal ké-

sőbb Palkovits Adolf viszont Ligetivel 

egyetértésben azt javasolta, hogy a mű-

vet a Városligetben a Széchenyi-szigeten, 

a Mezőgazdasági Múzeum udvarán he-

lyezzék el. Az indítványt elfogadták. 

A szobor bronzöntvénye 1903 tavaszá-

ra készült el, amit a nyár elején a Mező-

gazdasági Múzeum reneszánsz palotája 

elé szállítottak, de felállítására csak ősz-

szel került sor. 

Az életnagyságúnál nagyobb szob-

rot 1903. november 8-án avatták fel.  

Az eseményen megjelent gróf Tisza Ist-

ván miniszterelnök is, aki néhány szó 

kíséretében adta át az alkotást a fővá-

rosnak gondozásra. Budapest nevében 

a király ajándékát Halmos János polgár-

mester köszönte meg. 

A máig legnépszerűbb magyar szobor-

nak tartott Anonymus-emlékmű ismert-

té tette Ligeti Miklóst, ennek bevételéből 

építette fel a Stefánia út 20. szám alatti 

műteremvilláját.                     Papp Dezső

A városligeti Anonymus-szobor története
I. Ferenc József király 1897 szeptemberében jelentette be, hogy tíz magyar történelmi személynek szobrot 

állíttat Budapesten. Béla király névtelen jegyzője, Anonymus szobrának az elkészítését Ligeti Miklósra bízták. 

Az ifjú művész szobormintája komoly vitát váltott ki. A formájában és kompozíciójában is modern felfogású 

alkotás ismert és keresett szobrásszá tette Ligetit. A művész főművének számító Anonymus-emlékmű nap-

jainkig az egyik legnépszerűbb magyar szobor, amely 1903 óta díszíti a Mezőgazdasági Múzeum reneszánsz 

palotája előtti teret. 

Zuglói séták
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Az önkormányzat négy éve ünnepli és 

jutalmazza a kerületben működő civil 

szervezeteket. Idén a Studium Generale 

Zuglói Egyesület, a Meseház Gyermek 

Alapítvány, Kiss Erzsébet, a Borostyán 

Nyugdíjas Klub vezetője, Békássy Csaba 

helytörténész, valamint dr. Szentpétery 

Félix, az Uzsoki Utcai Kórház nyugdíjas 

főorvosa, egyben a Zuglói ILCO Egyesü-

let alapítója és patronálója érdemelte ki  

a Civil Munkáért Díjat. A civil és nemzeti-

ségi tanácsok különdíját pedig Bondorné 

Gyurcsi Mária, az önkormányzat szociá-

lis osztályának vezetője kapta. A díjazot-

taknak Sokacz Anikó civil és nemzetiségi 

tanácsnok, Hajdu Flórián alpolgármester 

és Tóth Csaba, Zugló MSZP-s országgyűlé-

si képviselője adta át a kitüntetést. 

A Zuglói Civil Házban megtartott ün-

nepségen Tóth Csaba köszöntötte a je-

lenlévőket. Mint mondta, a zuglói civil 

szervezetek különösen értékes munkát 

végeznek, nagyon sok terhet levesznek 

az önkormányzat válláról. – Társadalmi 

szerepvállalásukkal segítik, hogy egy-

egy terület jobban működjön. A kerü-

letben nagy hagyományuk van a civil 

szerveződéseknek, a sport, a kultúra 

területén is tevékenykednek csoportok, 

de olyanok is vannak, akik a hátrányos 

helyzetűeket támogatják. Ezért nemcsak 

segíteni kell őket, de el is kell ismerni  

a munkájukat – fogalmazott a képviselő.

Sokacz Anikó is a szervezetek szerteága-

zó tevékenységét emelte ki. – Idősekkel, 

családokkal, fiatalokkal, gyermekekkel 

is foglalkoznak, nélkülük elképzelhe-

tetlen a fejlődés – hangsúlyozta a ta-

nácsnok, aki azt is hozzátette, hogy az 

ünnepséggel a tiszteletét szeretné kife-

jezni az önkormányzat, és köszönetet 

mondanak az erőn felüli, önzetlen tár-

sadalmi munkáért. 

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános 

Iskola növendékei, a Napsugár Óvoda 

tánccsoportja, Perczel-Kováts Orsolya 

előadóművész és a Zugló Dance produk-

ciójával tarkított programon részt vett 

mások mellett Horváth Zsolt alpolgár-

mester és Pécsi Diána, Bitskey Bence, 

Hevér László György, 

valamint Lévai Sándor 

önkormányzati kép- 

viselő is.         Potos Rita

Civil élet

Kilencedik alkalommal szervezik 

meg a Budapest100 elnevezésű 

programsorozatot, amelyre idén 

hat zuglói társasház, illetve két 

intézmény kapott meghívást. Ez-

úttal a bauhaus stílusban terve-

zett épületeket szeretnék bemu-

tatni a május 4–5-i hétvégén.

Az első időszakban a százéves házak-

ba szerveztek programokat az ötlet-

gazdák, de néhány éve már egy adott 

tematika szerint választják ki a bemu-

tatandó épületeket. Eszerint voltak  

a nagykörúti és a rakparti házak, majd 

a budapesti terek, idén pedig a bauhaus 

iskola – amely 2019-ben ünnepli fennál-

lásának 100. évfordulóját.  

– Mindegyik kiválasztott ingatlan lakó-

jának postaládájába dobtunk értesítést 

– mondta Klaniczay János projektve-

zető. – Az érintettek március közepéig 

jelezhetik honlapunkon a részvételi 

szándékukat. Minden közösség maga 

dönti el, milyen programot szeretne ösz-

szeállítani az eseményre: lehet például 

kiállítás, egy híres lakó bemutatása, egy 

valaha ott élt költő műveiből felolvasás, 

sütögetés vagy akár helytörténeti séta. 

Önkénteseink segítenek a szervezés-

ben, és minden épülethez készítenek 

építészeti és kultúrtörténeti kutatást is. 

Az idei Budapest100 programra a mel-

lékelt felhívásban szereplő címeken 

található hat lakóház, 

valamint két intézmény 

visszajelzését várják.                        

Forrai

Várják a lakóközösségek visszajelzését a Budapest100 programra

Különösen értékes munkát végeznek Zugló civil szervezetei 
Civil szervezetek, magánszemélyek munkáját díjazták február 11-én, 

a civilek világnapja alkalmából megtartott ünnepségen. 

FEDEZZÜK FEL  
ÉS ÜNNEPELJÜK  
EGYÜTT BUDAPEST  
ÖRÖKSÉGÉT!
A Kortárs Építészeti Központ – KÉK ismét megrendezi a Budapest100 
fesztivált, amely egy rendhagyó, az egész várost megmozgató 
kulturális rendezvény. Idén május 4-én és 5-én lesz a fesztivál, amely 
a budapesti Bauhaus épületek, az ott élők és dolgozók, a boltosok, a 
vállalkozók és a nap mint nap arra járók közös ünnepe lesz. 

Szeretnénk, ha a zuglói Bauhaus épületek is bekerülnének  
az eseménysorozatba, ezért a zuglói önkormányzat a szervezőkkel  
közösen várja az alábbi házak lakóinak jelentkezését és részvételét:

Cházár András utca 6. Columbus utca 57/b Columbus utca 75.  
Istvánmezei út 1-3. Jávor utca 13. Jávor utca 14.  
Laky Adolf utca 15.  Stefánia út 28/a

Mit jelent a részvétel? Nyitott kaput, önkéntesekkel közösen létrehozott 
programot, legyen az kiállítás, koncert az udvaron vagy akár a 
lépcsőházban, folyosói vagy épp pincétől padlásig terjedő séta. 
Jelentkezhetnek közös képviselők, tulajdonosok vagy bérlők, akiknek 
kedvük van a ház nevében csatlakozni a programhoz.

Amennyiben kérdése van, írjon a budapest100@kek.org.hu címre 
vagy hívja a +36 20 341 66 88 telefonszámot.

JÖJJENEK, CSATLAKOZZANAK,  
ÉS ÜNNEPELJÜK MEG EGYÜTT  
BUDAPEST ÉPÜLETEIT!
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A programhoz nemcsak a szándék és 

a fenntartó támogatása volt szükséges 

– tudtuk meg 

Mostafáné Gombár Erzsébet igazgató-

nőtől –, hanem az Emmi és a KPTK pá-

lyázati úton nyert hozzájárulása is. 

Az Ond vezér parki iskola szeptember-

től hivatalosan MID-(magyar, mint ide-

gen nyelvi) centrummá vált azzal, hogy 

nagyobb beis-

k o l á z á s i 

körzettel 

e l i n d í -

tották a külföldi diákok magyar nyelvi 

képzését. Ami a gyakorlatban  

a következőképpen néz 

ki: a 34 nem magyar 

állampolgárságú diá-

kot tudásszint alapján 

öt csoportba sorolták, 

majd a szabadon válasz-

tott órakeret és  

a magyar 

nyelvi órák terhére kis csoportokban 

kezdték meg képzésüket.

Az Emmi támogatásának, illetve  

a program iránti elkötelezettségük-

nek köszönhetően négy szakképzett 

pedagógussal kezdték a munkát.  

A hatékonyság fokozása érdeké-

ben azonban valamennyi kolléga 

támogatására, szakmai segítő-

készségére is építettek.

Ennek köszönhetően  

a kínai, venezuelai, 

vietnami, román, né-

met, angol, amerikai, 

olasz, ukrán, illetve 

egy-egy ismeretlen 

állampolgárságú diák 

ma már nagyon is ott-

hon érzi magát a zug-

lói iskolában.

Riersch Tamás

Nyelvi kavalkád az Ond vezér parkban

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 ...........

Oktatás, nevelés

A Dr. Mező Ferenc Általános 

Iskola vezetése a Közép-Pes-

ti Tankerületi Központtal 

karöltve az idei tanévben 

célul tűzte ki a nem magyar 

anyanyelvű, de hivatalosan  

Magyarországon tartózkodó 

diákok nyelvi képzését.
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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

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.



11Zuglói Lapok    2019. február 21.    Fizetett hirdetés

2019 a legkisebbek éve lesz a 

Városligetben, hiszen a park-

fejlesztés következő ütemében, 

őszre elkészül Európa legkomp-

lexebb játszótere a 13 000 nm-

en elterülő Nagyjátszótér. A Li-

get Budapest Projekt keretében 

összesen 7 új játszótér kap he-

lyet a megújuló Városligetben, 

melyek közül az első és egy-

ben a legnagyobb munkálatai 

kezdődnek meg a napokban. A 

Nagyjátszótér a park dél-keleti 

részén, a Dózsa György út – Aj-

tósi Dürer sor kereszteződésé-

hez közeli területen épül fel, így 

minden sétányról könnyen meg-

közelíthető lesz. 

A játszótér tervezésében pszicholó-

gusok, tájépítészek, pedagógusok 

mellett gyerekek, a Városligeti Ifjúsági 

Tanácsadó Testület tagjai is részt vet-

tek így a különböző korosztályok és 

a szülők igényei is visszaköszönnek 

a tervekben. A játszótér szerkezetét 

korosztályos bontás szerint alakítot-

ták ki, a legkisebbek egy védett belső 

körben játszhatnak, miközben a szüle-

ik kényelmes ülőfelületeken figyelhe-

tik lépteiket. A nagyobbak számára a 

játszótér mellett felépülő Terepjátszó 

kínál élményeket, ahol gördeszka-és 

steakboardpálya, rollerezésre, görkor-

csolyázásra alkalmas terület és má-

szófal is lesz. Egy félreeső részen épül 

fel a pumptrack pálya, ahol izgalmas 

vonalvezetésű pályán gyakorolhatnak 

a BMX kerékpárosok. A terület félkö-

rívben zárt és védett lesz, a különböző 

játékzónák a tér tagoltságát kihasznál-

va helyezkednek majd el. 

Az ügyességet fejlesztő eszközökön, 

pályákon kívül a művészet, a tudo-

mányok és még a legmodernebb in-

fokommunikációs eszközök is helyet 

kaptak a játszótéren: a kis felfedezők 

a homokos-vizes játszórészen fosz-

szíliák után kutathatnak, a bátrabbak 

megmászhatják a Szinyei Merse Pál 

festménye alapján készült 17 méter 

magas léghajó alakú kötélmászót, a 

versengésre vágyó gyerekek pedig az 

egyes csúszdákon nyomon követhe-

tik gyorsaságukat vagy megtudhatják 

hogy melyik az az állat aki hasonló 

hosszúságút ugrik mint ők. 

A Liget, mint közösségi tér alkalmat 

ad a fiataloknak arra, hogy találkoz-

zanak, ismerkedjenek egymással és 

saját mikrokörnyezetükből kilépve 

megismerjenek más anyagi, kulturális, 

társadalmi helyzetű, fizikai adottságú, 

fogyatékkal élő gyermeket. Ebben a 

diverz környezetben a gyermekek ren-

geteget tanulhatnak az őket körülve-

vő társadalmi rendszerről, különböző 

szerepekben próbálhatják ki magukat, 

miközben a legtöbbet hozhatják ki a 

szabadidejükből, és új barátságokra, 

élményekre és tapasztalatokra tehet-

nek szert. 

A tervezők nagy hangsúlyt fektettek 

arra, hogy a különböző fogyatékkal élő 

gyermekek együtt tudjanak játszani 

egészséges társaikkal, ezért számos 

integrált játszóeszköz kerül a park-

részbe, melyet akadálymentesen lehet 

megközelíteni.

A Nagyjátszótéren gyerekbarát, integ-

rált illemhelyeket is kialakítanak, és pe-

lenkázásra, szoptatásra alkalmas ré-

szeket is elkülönítenek. A munkálatok 

során a parkrész zöldfelülete teljesen 

megújul, aljnövényzetét rehabilitálják 

és új, ligethonos fákat is ültetnek.

Új, nagy játszótér a kicsiknek
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Dr. Erőss Loránd 2004 óta dolgozik az 

Országos Klinikai Idegtudományi In-

tézetben. Az évek során több műtéti 

eljárást vezetett be – egy epilepszia se-

bészeti technikától kezdve, a fájdalom-

csillapító neuromodulációs módszere-

ken át az éberen végzett agyműtétek 

protokolljáig –, tavaly pedig a robottal 

végzett eljárást forradalmasította Ma-

gyarországon. A Rosa egy francia fejlesz-

tésű eszköz, Közép-Európában egyedül 

hazánkban van ilyen készülék.  

Az Amerikai úti intézmény főorvosának 

egy pályázat útján sikerült hozzájutnia.

– A robot legfőképp a gyorsaságban 

és a pontosságban hozott áttörést.  

A klasszikus célzókészülékek átlagos 

pontossága 2,5 milliméter, a Rosának 

0,75. Hat szabadsági fokkal rendelkező 

karja van, amelynek segítségével bár-

milyen irányból, bármilyen irányba be 

tudunk juttatni elektródákat az agyba – 

tudtuk meg az OKITI Funkcionális Ideg-

sebészeti Osztályának vezetőjétől. 

– A Rosával végzett speciális műtéttel  

a Parkinson betegség bizonyos tüneteit 

lehet megszüntetni: a mozgásért fele-

lős agyi pályák egyik 

pontját stimulálják 

magas frekvenciá-

val, amelynek hatásá-

ra az adott 

mag működése leáll, és megszűnik  

a betegségre jellemző reszketés. A halk 

beszéd, a tartási instabilitás még nem 

kezelhető ilyen módszerrel, de a pá-

ciensek mozgásteljesítménye, életmi-

nősége így is 80 százalékkal javulhat. 

Hetente egy ilyen műtétet végzek, hi-

szen még így is nagyon bonyolult eljá-

rás, legfőképpen a felkészülés miatt, ami 

3-4 órát is igénybe vesz a műtét napján. 

A beavatkozás előtt többféle képalko-

tó eljárásra van szükség, többek között 

a remegés miatt altatásos MR-re, hogy 

a robot számára meghatározhassuk  

a végső koordinátákat. Speciális orvos-

csapatot is össze kell rakni, amelyben 

van epileptológus, elektrofiziológus, 

pszichológus, pszichiáter, neurológus, 

idegsebész, mozgászavar-specialista, 

speciálisan erre kiképzett nővérek, 

műtősök. 50-60 momentumnak 

kell egy időben összeállnia, és ha 

egy lépésnél hibázunk, dől a többi  

is – részletezte dr. Erőss Loránd.  

– A legfontosabb mégis az, hogy meg 

kell tanulni kiválasztani a beteget. Azon 

múlik ugyanis a terápia sikeressége. 

A műtét nem végezhető el minden 

Parkinson-kórban szenvedő betegnél:  

a 80-85 év feletti életkor, a nagyon elő-

rehaladott a betegség, illetve a súlyos 

demencia kizáró ok.  Van egy kritérium-

rendszer – képalkotó és belgyógyászati 

vizsgálatokat, pszichológiai, pszichiát-

riai és neurológiai teszteket végeznek 

–, amelyben megfelelő pontszámot kell 

elérnie a leendő páciensnek ahhoz, 

hogy biztos sikerre vigyék a kezelését  

a mélyagyi stimulációs módszerrel.  

 Forrai-Kiss Krisztina

Robot segítségével gyógyítják a Parkinson-kóros betegeket
Magyarországon csaknem 30 ezer Parkinson-kóros beteg él. Dr. Erőss Loránd 2009 óta gyógyítja őket egy speciális műtéti eljárással, amelyben 

tavaly óta Rosa, az idegsebészeti robot is segítségére van. 

Tapasztalatcserék, szakmai elő- 

adások, termékkóstolók, orvosi 

tájékoztatók várják a Cöli Klub 

résztvevőit. A lisztérzékenyeket 

tömörítő szervezet minden hó-

nap második szerdáján, a Zuglói 

Egészségügyi Szolgálat Hermina 

úti szakrendelőjének második 

emeleti tanácstermében 18.30-tól 

tart ingyenes foglalkozást. 

A betegség csak egész életen át tartó dié-

tával, teljes életmódváltással kezelhető. 

Az önkormányzat 2016-tól támogatja  

a gyerekek lisztérzékenységi vizsgála-

tát, s még abban az évben megalakult 

a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének 

Országos Egyesülete helyi csoportja is. 

– Eddig elég hézagosan találkoztunk, de 

hála a helyiséget biztosító ZESZ-nek és az 

intézményi kereteket adó Zuglói Egész-

ségfejlesztési Irodának, már szervezet-

ten, minden hónapban találkozunk.  

Az ingyenes alkalmakkor nemcsak a liszt-

érzékenyeket várjuk, azt szeretném, ha 

minden különleges táplálási igényű em-

ber csatlakozna, hiszen a ZEFI egyik fon-

tos életmódváltó klubjává váltunk – fo-

galmazott dr. Varga Péter csoportvezető. 

A Cöli Klub szakmai támogatója a Liszt-

érzékenyek Érdekképviseletének Orszá-

gos Érdekképviselete, a szervezők pedig 

nemcsak száraz, elméleti előadásokkal, 

hanem egyebek mellett termékkóstoló-

val készülnek, és gyakorlati tanácsokat 

is adnak. A klub foglalkozásairól és azok 

témáiról a zefi.zuglo.hu oldalon található 

bővebb tájékoztató.           Potos Rita

Életmódváltó klub lisztérzékenyeknek
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– 2017 nyarán lettem hivatásos rendőr, 

első állomáshelyem a zuglói kapitány-

ság lett, aminek azért is örülök, mert én 

is ebben a kerületben lakom – mesélte 

az egyenruhás sportoló.

Nikolett „profi” dzsúósként alapozta 

meg rendőri sportsikereit. A Csík DSE, 

majd a KSI SE sportolójaként nyert juni-

or országos bajnokságot, számos érmet 

a hazai versenyeken, tagja volt a válo-

gatott keretnek is, igaz, nagy nemzetkö-

zi versenyre nem sikerült kijutnia.

– A sérülések, illetve a rendőri pályám 

megkezdése miatt hagytam fel az aktív 

sportolással. De a dzsúdóról máig „nem 

szoktam le”, ha időm engedi, lemegyek 

a KSI-be edzeni.

Jó kondira pedig rendőrként is szüksé-

ge van. Egyrészt mert már felfedezték 

sportolói vénáját, és nemcsak BM-es 

dzsúdóbajnokságokra, hanem a TEK-gá-

lára, illetve úszó- és atlétikai versenyek-

re is nevezik, másrészt mert a rendőri 

munka során nemegyszer szüksége van 

a sporttechnikájára is.

– Egyszer a Füredi-lakótelepen riasztot-

tak bennünket egy agresszívan viselke-

dő férfi miatt. Nekünk azonnal ismerős 

volt a gyanúsított, mert egy órával ko-

rábban már megbüntettük őt közterü-

leti alkoholfogyasztás miatt. Ez a férfi 

nagyon tiszteletlenül beszélt velem, és 

bántani is akart. Ezért a kollégámmal 

kényszerítő eszközt kellett alkalmaz-

nunk ellene, amihez jó alapot adott  

a dzsúdós múltam.

Nikolett naptára már idénre is kezd be-

telni. Számos versenyen kell majd kép-

viselnie a zuglói kapitányságot. Ezek 

közül mindenképpen kiemelkedik majd 

a májusi, Győrben rendezendő Európai 

Police Judó Bajnokság, mely versenyen – 

már csak a dzsúdós múltja miatt is – sze-

retne minél előkelőbb helyen végezni.

– Aktív sportolóként sosem adatott 

meg nekem, hogy Európa-bajnokságon 

szőnyegre léphessek, rendőrként vi-

szont alig kétéves szolgálattal a hátam 

mögött Eb-résztvevő lehetek. Már ezért 

is megérte rendőrnek lenni.

A zuglói járőr természetesen nem ezért 

választotta hivatásául a rendőri pályát. 

Mint mondta, gyerekkora óta egyenru-

hás szeretett volna lenni. Köszönhetően 

a szüleinek, akik mindketten a rendőr-

ségnél dolgoztak, és akik most nagyon 

büszkék lehetnek a lányukra.

Riersch Tamás

A kapitányság dzsúdós büszkesége
Figlár Nikolett zuglói járőr január végén egyike volt azon rendőröknek, akik a főkapitánytól sportteljesít-

ményükért elismerésben részesültek. A 24 esztendős őrmester rendőri pályafutása alatt először kapott 

ilyen dicséretet.

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 kiad-
mányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése.

• Bejelentések nyilvántartásba vé-
telének tudomásul vétele, meg-
tagadása, továbbá az azokkal 
összefüggésben keletkezett el-
lenőrzési és kötelezési ügyekben 
kiadmányozandó iratok, dönté-
sek tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban ki-
admányozandó iratok, döntések 
tervezetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági 
bizonyítványok tervezetének 
elkészítése.

• Szakhatósági nyilatkozatok 
beszerzéséhez, az ügyfél nyi-
latkozattételre való felhívá-
sához, hiánypótlásra való fel-
szólításához szükséges iratok 

tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos 

helyszínelési feladatok ellátá-
sa, ezekről az előírt tartalom-
mal feljegyzés, jegyzőkönyv 
készítése.

• Az ügyfélfogadással kapcsola-
tos feladatok ellátása: felvilá-
gosítás, tájékoztatás adása az 
ügyfelek részére, jegyzőkönyv 
készítése.

• Az elsőfokú építésügyi hatá-
rozatok végrehajtásának elle-
nőrzése, a végrehajtás érde-
kében kiadmányozandó iratok 
tervezetének elkészítése.

• Az elkészített iratok – jegyzői uta-
sítás szerinti – kiadmányozása.

• Nyilvántartások, statisztika 
vezetése.

Alkalmazási feltételek:
• Egyetemi szintű építészmér-

nöki, vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szer-
kezetépítő szakirány) szak-
képzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szer-
kezetépítő szakirány) vagy 

városgazdasági üzemmérnöki 
(ezzel egyenértékű telepü-
lésmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett épí-
tész, épületszerkezeti konst-
ruktőr vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakkép-

zettség, mesterfokozatú kép-
zésben szerzett tervező épí-
tészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzett-
ség, osztatlan képzésben szer-
zett építész szakképzettség, 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.

• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Munkakörre vonatkozó fog-

lalkozás-egészségügyi alkal-
masság.

• Jogviszony létesítése esetén 
vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

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

meretek.
• Közigazgatási alap-, szakvizs-

ga megléte.

• Építésügyi A, B, C modul vizs-
ga megléte.

• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

Elvárt kompetenciák: 
• Együttműködés és kapcsolatte-

remtő 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 kávéfo-

gyasztás.
• Utazási támogatás a jogszabá-

lyi előírásoknak megfelelően.
• Könnyen megközelíthető mun-

kahely.
• 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 megpá-

lyázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget, szakkép-

zettséget, nyelvismeretet iga-
zoló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekez-

dése 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 tájékoztató megis-
merését követően a pályázó által 
aláírt, az adatkezeléshez szüksé-
ges 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.

JOGTANÁCSOS 
munkakör betöltésére

A leendő munkatárs feladatai:  
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján kamarai jogtanácsosként önálló felelősséggel ellátja a Zuglói Önkormányzat 
és szervei érdekében az ügyvédi tevékenységet. Részt vesz a peres és nem peres ügyekben a jogi képviselet ellátásában, különösen közigazgatási 
perekben, fizetési meghagyásos eljárásokban, szerződéseket készít, jogi véleményt ad, ellenjegyzi a szükséges iratokat. Mindezeken túl közre-
működik a Képviselő-testület és a bizottságok üléseire benyújtandó előterjesztések jogi kontrolljában, a közjogi szervezetszabályozó eszközök 
készítésében, önálló előterjesztéseket készít. Szaktudásával segíti a Polgármesteri Hivatal osztályainak a munkáját.
Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:
• jogász szakképzettség és jogi 

szakvizsga,
• magas szintű analitikus gon-

dolkodás, kiváló együttmű-
ködési és kapcsolatteremtő 

készség,
• önálló munkavégzés, döntés-

képesség,
• kiváló kommunikációs készség 

írásban és szóban egyaránt,

• büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség,

• munkakörre vonatkozó fog-
lalkozás-egészségügyi alkal-
masság,

• jogviszony létesítése esetén 
vagyonnyilatkozat tételi eljá-
rás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási, költségvetési szervnél szerzett tapasztalat.
Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk: 
• Az illetményt és egyéb juttatáso-

kat a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
a Képviselő-testület vonatkozó 
rendelete, valamint a Közszol-
gálati Szabályzat rendelkezései 
határozzák meg.

• A Zuglói Polgármesteri Hiva-
talban a köztisztviselői illet-
ményalap 45 000 forint.

• A próbaidőt követően egyéni 
teljesítménye alapján lehetőség 
van az illetménye eltérítésére, 

célfeladatok teljesítése esetén 
illetményén felül további juttatá-
sok elérésére.

• A próbaidő alatt is biztosítunk 
cafeteria juttatást.

• Mobiltelefon készüléket, hozzá 
korlátlan hívás- és internet-hasz-
nálatot biztosító előfizetést kap a 
kollégánk.

• Leendő kollégánk egész évben 
ingyenes belépővel látogathatja 
a családjával az állatkertet.

• Kollégáink egészségmegőrzése 

érdekében a kerületben ingye-
nes uszodahasználati lehetősé-
get biztosítunk.

• A munkavégzés kényelméhez 
kávé, ásványvíz korlátlanul ren-
delkezésre áll.

• Utazási támogatást fizetünk a 
jogszabályi előírásoknak meg-
felelően.

• A munkahely könnyen megkö-
zelíthető tömegközlekedéssel is.

• A Közszolgálati Szabályzat 
alapján esélyegyenlőségi szem-

pontok alapján egyéni munka-
idő-kedvezményeket biztosí-
tunk a család és a magánélet, 
valamint a munka egyensúlyban 
tartása érdekében.

• Fontosnak tartjuk a kollégáink 
szakmai fejlődését, lehetőséget 
nyújtunk a proaktív munka-
végzésre, további tanulmányok 
támogatására, és az önképzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz 

a Kttv. 45. § (4) bekezdésében 
foglalt egységes adattartalom-
mal, a megpályázott pozíció 
feltüntetésével.

• Iskolai végzettséget, szakkép-

zettséget, nyelvismeretet iga-
zoló okiratok másolata.

• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekez-
dése 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 tájékoztató meg-

ismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilat-
kozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezelés-
hez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentu-
mok 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: ,,jogtanácsos pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarjányi Tamás aljegyző nyújt a +36 1 872 9359-es telefonszámon.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

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.



14 2019. február 21.    Zuglói LapokHirdetések, közlemények

EMLÉKMENTÉS! Régi, törött, kopott fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók , mozifil-
mek digitalizálása. Műtermünkben 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 élet-
járadéki szerződést kötne idős Hölggyel vagy 
Úrral. T.: 06-30-965-04-95

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

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fogpótlá-
sok készítését, javítását garanciával. Fogfehé-
rítő sablon és éjszakai harapásemelő készítése. 
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21. Petőfalvi, 
Ilosvai utca 25. 

FOGTECHNIKUS! FOGSOR JAVÍTÁSA, ké-
szítése, allergiamentes anyaggal is. Rövid ha-
táridőn belül. 14. kerület, Rákospatak utca. Tel: 
06-20-531-4161.

!06-20-542-9272! Készpénzfizetéssel megvá-
sárolnám gépkocsiját, típustól, állapottól füg-
getlenül, adásvételi szerződéssel. Hívjon biza-
lommal! Az ország bármely területén!

NÉMETH MERCÉDESZ VÁRJA ZUGLÓI AN-
TIKVITÁS üzletébe! Készpénzért vásárolunk 
antik, modern festményeket, bútorokat, ezüst 
tárgyakat, kerámiákat: Gorka Géza, Kovács 
Margit, keleti tárgyakat, régi borostyánokat, 
katonai kitüntetéseket. Herendi, Zsolnai, 
Meisseni. Teljes hagyatékot. Képeslapokat, 
könyveket stb. (Életjáradékot kötünk, teljes 
diszkrécióval, ügyvéd által.) XIV., Vezér út 
148-150.; Tel.: 06-20-807-2906; 06-70-398-
8851

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás, telepítés in-
gyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel:. 
06-30-857-26-53

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

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatki-
egyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakás. Minő-
ségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 06-
1-780-3732, festesma.iwk.hu

RUDAS PÁL ÉS RUDAS VIKTOR – Csapte-
lepek, szifonok, WC-csészék, WC-tartályok, 
mosdók, mosogatók cseréje és javítása. Mosó-
, mosogatógépek bekötése. BOJLER VÍZKŐ-
TELENÍTÉS, anyaggal – garanciával! Tel: 06-
2/220-41-72, 06-30/313-75-14

ZUGLÓI VÍZSZERVIZ - Csaptelepek szakszer-
vize, cseréje, dugulások elhárítás-mestere Zug-
lóban. Tel: 06-30-9517-849

REDŐNY, RELUXA, napellenző stb… szerelé-
se, javítása, garanciával! AJÁNDÉK SZÚNYOG-
HÁLÓ minden megrendeléshez! Zuglói redő-
nyös. Tel.: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

Fa-és műanyag redőny, reluxa, szalagfüg-
göny, roletta, napellenző, szúnyogháló készíté-
se 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 ha-
táridővel! Redőny, reluxa, harmonika ajtó, szú-
nyogháló, szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 
410-7924, 06-20-934-57-28

Készpénzes vevőként, saját részre keresek 
lakást a kerületben 17 Millió Ft-ig. Ingatlanosok 
kérem ne keressenek. 06/30/605-5079

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

Számítógép

Régiség

Jármű

Állás

Egyéb
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, KÖZPONTI fű-

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

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kira-
katok üvegezése. Régi keretek átalakítása  hőszi-
getelő üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pon-
tosan! Nagy Miklós Tel.: 06-20-9-777-150

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, ajtó-ablakcsere garanciával. Ha-
lász Tibor - Tel:202-2505, 06-30-251-3800

RÉZ ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsané-
rok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szige-
telése. Tel: 06-20-381-6703,  251-9483

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, kaputele-
fon telepítés, beléptetők, sík- mágnesek szere-
lése, villanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés, 
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. 
Tel: 260-48-70, 06-20-979-0624.

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

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

KERT-TELEKRENDEZÉS! Metszés, permete-
zés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépí-
tés, reális áron. www.telekrendezes.hu. Tel:06-
1-781-4021, Mobil: 06-20-259-63-19

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

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELŐ  
ZUGLÓI GYORSSZOLGÁLAT!  

Dugulás elhárítás profi gépekkel,  
csapok javítása, cseréje, csőrepedés, 

duguláselhárítás azonnal.  
Minden ami javítás,szerelés, csere!  
45 éves tapasztalattal, garanciával.  

Kis munkákat is elvállalok! Ingyenes ki-
szállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz.  

Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

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/ fekete-
edény 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

Ingatlan

Zugló, Gvadányi u. 67. Nyitva: 06-20 h

Tankoljon Ön is AVIA Gold
adalékos üzemanyagokat!
Tankoljon Ön is AVIA Gold
adalékos üzemanyagokat!

Szolgáltatás

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

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

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163
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– Gyerekkoromban sokat jártam ebben 

az uszodában, sok versenyen szerepel-

tem, melyekről jó emlékeim maradtak. 

Aztán felnőttként azt hallottam, hogy na-

gyon leamortizálódtak a létesítmények. 

Most, újdonsült BVSC-sként jó azt tapasz-

talni, hogy milyen jók itt a körülmények.  

Ez is érv volt amellett, hogy a csapattár-

saimmal Zuglóba igazoljunk. Egerben is 

jól éreztük magunkat, de úgy gondoltuk, 

hogy céljaink eléréséhez egy erősebb 

hátteret jelentő klubhoz kell igazolnunk. 

Én a keresésből kimaradtam, de miután 

meghallottam a BVSC nevét, magam is tá-

mogattam az ötletet.

Cseh László és csapattársai edzését a jö-

vőben is Plagányi Zsolt irányítja. Az edzé-

seik pedig egyelőre a lakhelyükhöz kö-

zeli, törökbálinti 25 méteres uszodában 

zajlanak. Hetente egyszer azonban már  

a Szőnyi úton, a kültéri 50 méteres me-

dencében edzenek, így a zuglói szakmai 

stáb is segíti a munkájukat.

– Szerintem ez nem probléma, sőt még jó 

is, ha az edzők kommunikálnak, tapaszta-

latot cserélnek egymással. Abból mi, ver-

senyzők is profitálni fogunk. Számomra 

kimondottan élményt jelent, hogy régi 

csapattársaimmal, a már régebb óta BV-

SC-s Bernek Petivel, Kozma Dominikkal 

és Bohus Richárddal is újra együtt edzhe-

tek. Úgy vélem, egy erős úszócsapat jön 

össze Zuglóban, melynek komoly esé-

lyei lesznek majd a váltóversenyeken.

Cseh László a tavalyi év kivételével 2003-

ig visszamenően minden világversenyen 

éremszerző volt. A tavalyi esztendő azon-

ban nem úgy sikerült számára, ahogy 

szerette volna.

– Ez is a klubváltást indokolta. És remé-

lem, BVSC-sként majd ismét bizonyítani 

tudom, hogy helyem van a világ élme-

zőnyében. A terveim szerint maradok  

a pillangóúszásnál, bár tisztában vagyok 

azzal, hogy ez a szám itthon a legerő-

sebb, egy magyar bajnoki döntő felér egy 

fél világbajnoki döntővel, de úgy vélem, 

helyem van még ebben a mezőnyben, 

és most azért dolgozom, hogy egyrészt 

kivívjam a világbajnoki részvételt (eh-

hez első vagy második legjobb időt kell 

úsznia a hazai versenyzők közül), majd 

a vébén olyan eredményt érjek el, amely 

feljogosít az olimpiai részvételre. 

Cseh László éremgyűjteményéből egye-

dül az olimpiai arany hiányzik (ezüstből 

négy, bronzból kettő van neki), és ez elég 

motivációt jelent a tapasztalt, rutinos ver-

senyző számára ahhoz, hogy 33 évesen is 

vállalja az élsporttal járó megterhelést.

Az oldalt összeállította: 

Riersch Tamás

Cseh Laci bemutatkozott Zuglóban
Az új esztendő rögtön egy szenzációval kezdődött a zuglói sportéletben. Egy olyan eseménnyel, amely még 

a short track-es Liu-fivérek és a kardvívó Pusztai Liza remek évkezdését is elhomályosította. A BVSC-Zugló 

ugyanis január 1-jétől három remek sportemberrel gazdagodott. Az Egri Úszó Klub három sztárja, Burián 

Katalin, Cseh László és Németh Nándor is Zuglóba igazolt. Közülük természetesen a legnagyobb név, a ko-

relnök, Cseh Laci, aki pályafutása során hat olimpiai, 13 világ- és 25 Európa-bajnoki érmet szerzett (csak 

nagymedencében), és, aki az athéni olimpia óta folyamatosan ott van a világ élmezőnyében. A kiváló úszóval 

a Szőnyi úti medence szélén beszélgettünk.

Zuglói fölény jellemezte az idei, 

immár 61. alkalommal megrende-

zett Év Sportolója-gálát, melyen 

kerületünk kitűnőségei taroltak.

A Nemzeti Színházban megtartott ün-

nepségen az abszolút győztes duplázó 

díszpolgárunk, Liu Shaolin Sándor lett, 

aki egyrészt az egyéni sportok kategó-

riájában diadalmaskodott, másrészt 

három zuglói díszpolgár társával, Liu 

Shaoanggal, Burján Csabával és Knoch 

Viktorral közösen az egyéni sportágak 

csapatversenyét is fölényesen megnyer-

te. A magyar sport történetének első 

olimpiai aranyérmét szerző rövid pá-

lyás gyorskorcsolyaváltó elsőségéhez, 

illetve a csapat húzóembere, a tavaly 

Európa-bajnoki címet és világbajno-

ki ezüstérmet nyerő Liu Shaolin Sán-

dor diadalához kétség sem férhetett.

Mint ahogyan ahhoz sem, hogy a két-

szeres Európa-bajnoki bronzérmes 

kerekesszékes női vívóválogatottat is 

győztesnek hirdessék ki. Nagy büszke-

ségünkre ez utóbbiban is szerepelt zug-

lói sportoló, a BVSC-s Veres Amarilla 

személyében.

És egy kicsit magunkénak érezhetjük 

a legjobb magyar labdarúgónak meg-

választott Gulácsi Péter diadalát is, 

hisz a Leipzig kapusa – külföldre iga-

zolása előtt – kerületünk lakója volt, 

akinek a lakásukhoz közeli BVSC-pá-

lyán kezdődött a pályafutása.

Kerületi sikerek az Év Sportolója-Gálán
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KEDVES 
ZUGLÓIAK!
A zuglói önkormányzat tájékoztató 
fórumot tart az új településképi rendelet 
tervezetéről.

2019. március 4. (hétfő), 16 óra
Házasságkötő terem, Pétervárad u. 11-17.

A fórum házigazdája:  
Barta Ferenc, Zugló főépítésze.

VÁRJUK ÖNÖKET!

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ ÚJ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSÉRŐL

MEGHÍVÓ

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jo-
gintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29/A. §-nak, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.16.) ön-
kormányzati rendeletben meghatározottaknak megfele-
lően tájékoztatom, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2017. 
(IX.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
településképi rendelet) felülvizsgálatával elkészült az új 
településképi rendelet tervezete.

Felsőbbszintű jogszabályi változások miatt elenged-
hetetlenné vált a településképi rendelet felülvizsgálata. 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos településképi 
rendeletben számos rendelkezést szükséges módosíta-
ni, a hatályos településképi rendelet további módosítá-

sa helyett azonos címmel új rendelet kiadása indokolt.
Az új településképi rendeletre vonatkozó észrevételei-
ket, javaslataikat a város honlapján történő megjelenés-
től (2019. február 21.) számított 21 napig adhatják meg 
postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 
vagy elektronikus levélben (hivatal@zuglo.hu).
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában 
megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, amely 2019. 
március 4-én 16:00 órakor kerül megtartásra a Házasság-
kötő teremben (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a 
megadott határidőig a szervezet nevével, képviselőjé-
nek, postai és e-mail címének megadásával jelentkez-
hetnek be az eljárásba. Civil szervezet esetén – első 
bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági be-
jegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.

Karácsony Gergely
polgármester

Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés és gyertyagyújtás.
Időpont: 2019. február 25. hétfő, 10:00 óra

Helyszín: Bosnyák tér – Páduai Szent Antal Plébániatemplom tornácán lévő emléktábla


