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A zuglóiak közös ügyévé vált a Bethes-

da Kórház Alapítványának segítése, 

amelynek immár hagyományosan az 

önkormányzat támogatásával meg-

rendezett Gasztrofeszivál ad keretet.  

Az idei, sorrendben negyedik feszti-

válon összesen negyven csapat neve-

zett a főzőversenyre, köztük baráti 

társaságok és munkahelyi közösségek. 

Nemcsak a bográcsok körül kíváncsis-

kodtak, hanem a kísérőrendezvények, 

koncertek miatt is sokan látogattak el 

a Mogyoródi úti sportpályára. A ven-

dégek nemcsak kóstolójegyek, hanem 

tombolaszelvények megvásárlásával is 

hozzájárulhattak Zugló közös sikeréhez.  

Az esti zárásig összesen egymillió fo-

rint gyűlt össze, ami a kórház új léle-

geztetőgépének megvásárlásához nyújt  

segítséget. Az eszköz 10 millió forint-

ba kerül, ennak a fele már az alapít-

vány rendelkezésére áll. A IV. Gaszt-

rofesztivál bevétele pedig a hiányzó 

összeghez járul hozzá.       3. oldal

A rendezvények célja, hogy a kerület-

ben minél több közösség alakuljon,  

a szervezők szándéka pedig az, hogy 

az emberek otthonához közel vigyék 

a szórakozási lehetőségeket. Civil szer-

vezetek, intézmények is részt vesznek 

a Szomszédünnepeken, amelyeket  

a tervek szerint a jövőben a kerület 

több pontjára is szerveznek.       8. oldal

A Samodai József Zuglói Helytörténeti 

Műhely szervezésében a nagyközön-

ség előtt általában zárva tartott mű-

emlék épületeket kereshették fel az 

érdeklődők. Ezúttal a Malonyai-villát, 

az ELTE Cházár András utcai gyakor-

lóiskoláját, a Szenes-házat, valamint 

a Walla József Cementárugyár Rt. 

épületét is megnézhették.      9. oldal

Lapok

Hiánypótló módon mindenki által ért-

hető és értelmezhető weboldalon tette 

közzé költségvetési adatait Budapest 

XIV. kerülete. Karácsony Gergely pol-

gármester szerint e lépésnek rendkívül 

fontos üzenete van az átlátható működés 

és az elszámoltathatóság tekintetében.  

A települési önkormányzatok sorában 

is egyedülálló oldalt felkeresők néhány 

kattintással megtudhatják, hogy miből, 

mennyit és mire költ a kerület vezetése. 

Ez egy újabb lépcsőfoka annak, hogy Zug-

ló az ország legátláthatóbb települése le-

gyen − mondta a polgármester.  
5. oldal

Egymillió forint egy nap alatt

Őszi szomszédünnepek Kulturális örökségek

Közérthető költségvetés
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Festménykiállítás 
a Civil Házban

Hivatalba lépett 
a kerület új jegyzője

Ketten az úton címmel nyílt Cservenkay Mari-

ann festőművész képeiből kiállítás a Zuglói Civil 

Házban szeptember 7-én.  

A tárlatot Szász Krisztina, az Olajág Otthonok 

marketingvezetője nyitotta meg, aki beszé-

dében kiemelte: a kiállítás az otthon lakóinak 

kívánságait teljesítő Bakancslista program ke-

retében valósult meg.

Cservenkay Mariann festőművész, a törökbá-

linti Olajág Otthon lakója. A kiállításon szereplő, 

pasztell és akvarell technikával készült képei kö-

zött egyaránt megtalálhatók a vallásos témájúak, 

a portrék, a tájképek és az absztrakt alkotások.

A megnyitón Pánti Anna operaénekes adott 

műsort. Cservenkay Mariann 

festményei október 1-jéig 

tekinthetők meg a Zuglói  

Civil Házban.                   PaD Kimagasló közigazgatási és tudományos, va-

lamint kiemelkedően sikeres egyetemi oktatói 

pályafutás áll Zugló új jegyzője, dr. Papp Imre 

mögött, aki szeptember 11-e óta tölti be a helyi 

közigazgatás vezetőjének tisztségét. A jegyző 

lapunknak elmondta, hogy a legfontosabb felada-

tának a helyi jogalkotás minőségének javítását 

tekinti. Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít majd 

arra is, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-

lata és ügyintézése ügyfélbarátabb legyen.        ZL

Fővárosi utcaszolgálat és budapesti 

kábítószerügyi egyeztető fórum fel-

állítását javasolta Zugló polgármes-

tere azon a szakmai megbeszélésen, 

amelyet Budapest rendőrfőkapitá-

nya hívott össze szeptember 6-án. 

A rendőrfőkapitány elmondta, a la-

kossági bejelentések nyomán Kőbá-

nyán és Zuglóban is tartottak foko-

zott ellenőrzést, amelynek során 54 

személyt jelentettek fel szabálysértés 

miatt, további 12 esetben pedig biz-

tonsági intézkedést hajtottak végre. 

Zugló polgármestere elmondta, hogy 

az önkormányzatnak kiváló kapcsola-

ta van a helyi rendőrkapitánysággal,  

a rendőrség munkatársai részt vesznek a 

Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(KEF) munkájában is. Véleménye szerint 

azonban a rendészeti beavatkozások 

önmagukban nem képesek csökkenteni  

a szerhasználatot, vagyis a keresletet.

Karácsony Gergely úgy vélte, nem ve-

zet eredményre, ha egy-egy kerület 

külön-külön próbál megoldást találni,  

a probléma kezelésében összehangol-

tan és együtt kell dolgozni, kerületha-

tárokon átívelően, az önkormányzatok-

nak. Éppen ezért javasolta egy fővárosi 

kábítószerügyi egyeztető fórum és egy 

fővárosi utcai szociális szolgálat felállí-

tását. A BRFK fórumán Zugló képvise-

letében Sokacz Anikó, a Zuglói Kábító-

szerügyi Egyeztető Fórum elnöke is ott 

volt, aki még aznap délutánra összehív-

ta a kerületi KEF ülését. A programon 

a Pillangó park és környékének körze-

ti megbízottja, Csukai Gábor rendőr 

főtörzszászlós elmondta, a területen 

egyre több droghasználó jelent meg, 

ezért fokozott ellenőrzéseket tartanak. 

Ugyanakkor rámutatott arra, hogy nem 

minden tántorgó ember drogos, elő-

fordulhat, hogy valaki ittas vagy beteg.  

Mindkét fórum valamennyi résztvevője 

egyetértett, hogy a kábítószer fogyasz-

tása mögött olyan összetett társadalmi 

jelenségek állnak, amelyek kezelésében 

a rendőrség mellett számos más szer-

vezetnek is feladata és felelőssége van. 

Potos Rita

A kábítószer nem csak rendőrségi ügy

Szeptember 30-ig lehet pénzbeli 

támogatásért pályázni az önkor-

mányzatnál azoknak a 6., 7., 8. 

osztályos zuglói diákoknak, akik 

jelentősen javították a tanulmá-

nyi eredményüket. Emellett folya-

matosan igényelhetnek egyszeri 

anyagi segítséget mindazok, akik 

államilag finanszírozott OKJ-s 

képzésen sikeres vizsgát tettek.

 – A képviselő-testület tavaly szeptem-

berben döntött a tanulásösztönző tá-

mogatásról – magyarázta Lévai Sándor 

képviselő (MSZP), a Köznevelési, Kultu-

rális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke. 

Hozzátette: az említetett évfolyamo-

kon – szociális helyzetüktől függetlenül 

– azok vehetik igénybe a támogatást, 

akiknek az év végi átlaga legalább 0,4 

tizeddel jobb, mint az előző év végi.  

A bizottsági elnök arról is beszélt, hogy 

az átlagba nem számítanak bele a ma-

gatartás- és a szorgalomjegyek. A javí-

tásnak pedig legalább 3,5-es tanulmá-

nyi eredményről kell indulnia.        PD

Több száz bicajos vett részt az idei, ötö-

dik Túr de Rákosrendező kerékpártúrán.  

Az eseményt szervező Civil Zugló kép-

viselője, Várnai László elmondta: a túra 

célja változatlanul az, hogy felhívják  

a döntéshozók figyelmét a kerékpárutak 

hiányára, illetve a meglévő kerékpársá- 

vok rendkívül rossz állapotára. A kerék-

párosok útját hagyományosan a kerületi 

rendőrkapitányság járőrei és a zuglói pol-

gárőrök biztosították.  Zuglóban évek óta 

nem épült kerékpárút, amely feladat első-

sorban a főváros hatáskörébe tartozna. 

− A kerületi kerékpáros közlekedés 

rákfenéje a Rákosrendező, ahol mind 

a mai napig bravúrt jelent kétkerekű-

vel átmenni. Az önkormányzat öt éve 

megcsináltatta a MÁV-területig a ke-

rékpárutat, amely vi-

szont azóta sem foly-

tatódik − emlékeztetett  

a képviselő.          Riersch

Még igényelhetők a tanulásösztönző támogatások

Veszélyes utakon tekerték körbe Zuglót

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

Aktuális   Aktuális   
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Összesen negyven egység nevezett  

a fesztiválra, volt olyan társaság, amely-

nek tagjai már nyolc óra körül meg-

kezdték az előkészületeket. A színpadi 

programsorozatot mazsorettbemutató 

indította, majd 10 órakor – a megnyi-

tón – Horváth Zsolt alpolgármester és 

Bátki László, a Zuglói Sport- és Rendez-

vényszervező Non-Profit Kft. ügyveze-

tője üdvözölte a látogatókat. A zenei 

fellépők sorát a gyerekek segítségét is 

igénybe vevő Csurgó zenekar kezdte. 

A zenekar énekese a kicsikkel együtt 

lépdelt a fűben, azt is eljátszották, 

hogy huszárok, akik díszlépésben 

menetelnek. A nap folyamán az 

Alma Együttes, Badár Sándor 

is szórakoztatta a közönsé-

get. Sokan nem a főzés örö-

me, hanem a kísérőprog-

ramok miatt látogattak ki  

a pályára. Egyed Máté 

és családja délelőttre 

keresett programot 

a gyerekeknek. 

Kislánya, Jáz-

min a csúsz-

dázást élvezte a legjobban, s azt, hogy 

lehetett csillámtetkót csináltatni.  

A rendszeresen a pályán focizó Kevehá-

zy Balázst és négyéves kisfiát meglepte a 

nagy nyüzsgés, mert nem tudtak a fesz-

tiválról, de tetszett nekik, ezért kicsivel 

tovább maradtak a megszokottnál. 

Az időközben elkészült ételek gyorsan 

elfogytak, példamutatásból és össze-

fogásból idén is jeleskedett a kerület.  

A nemes célért főzők és a program 

résztvevői az ötszáz forintos kóstolóje-

gyek mellett tombola megvásárlásával 

(200 forint) is támogathatták a Bethes-

da Kórház Alapítványt. Így 945 ezer 

forint gyűlt össze, egy névtelen adomá-

nyozó pedig 55 ezer forinttal egészítet-

te ki az összeget. Az egymillió forint egy 

lélegeztetőgép megvásárlásában nyújt 

segítséget. Az eszköz 10 millió forintba 

kerül, amelynek a fele az alapítvány 

rendelkezésére áll, a hiányzó pénzhez 

járul hozzá a gasztrofesztivál bevétele.

Az étkeket Rozgonyi Zoltán alpolgár-

mester, Bátki László, a Zuglói Sport- és 

Rendezvényszervező Non-Profit Kft. 

ügyvezetője, Pophrisztovné Ruszkai 

Katalin, a Szőnyi Garden Hotel Superi-

or tulajdonosa és Bereznay Tamás séf 

bírálta, akik többek között a terítést is 

díjazták. Karácsony Ger-

gely polgármester  

a Zuglói Lapoknak 

elmondta, na-

gyon örül, hogy  

a zuglóiak 

közös ügyé-

vé vált a Bethesda Gyermekkórház segí-

tése. Az egész napos programot Charlie 

élő koncertje és tűzijáték zárta. 

Potos Rita

Minden eddiginél több, egymillió forint támogatást kapott a Bethesda Kórház Alapítvány a IV. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál résztvevőitől. A szep-

tember 8-i program bevétele egy lélegeztetőgép megvásárlásában segíti az intézményt. Intézmények, cégek, családok, barátok, szomszédok főztek  

a Mogyoródi úti sportpályán, egy-egy csapatnál több bográcsban rotyogott az étel. 

Rekordösszeg gyűlt össze a Bethesda javára  

A IV. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál díjazottjai:

Egytálétel kategória: 
I. OTP Bank Nagy 
Lajos király úti fiókja  
II. Beauty Team 
III. ZNSE

Káposztás étel  
kategória: 
I. LMP Zugló 
II. kisPéntek 
III. Zuglói Kutyák

Különleges étel  
kategória: 
I. ZKNP 
II. BK Ingatlanstúdió 
III. Angol utcai cigányok

Nemzetiségi étel  
kategória: 
I. Veresegyház 
II. Ifjú ruszinok 
III. VW Bogár 

Grillétel kategória: 
I. Gasztrobanditák 
II. Zuglói bolgárok

Közönségdíj:  
VW Bogár

Legvidámabb csapat: 
Savanyú arcok

Legszebb sátor: 
Zuglói Adventista 
Gyülekezet

Legszebb teríték:  
Myrai Oktatási  
és Művelődési  
Alapítvány 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.  
ügyfélfogadási időpontjai

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

HÉTFŐ —

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

SZERDA

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

0-s igazolások kérése
díjbeszedési iroda 304/A.

Ingatlangazdálkodási 
Osztály

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

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

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

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

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

A kerületgondnokság elérhetőségei

Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
Hétfő–csütörtök 8.00–18.00-ig, péntek 8.00–14.00-ig.

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

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

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

HÉTFŐ 12.30–18.00 8.15–12.00,  12.30–17.00

KEDD – 8.15–12.00,  12.30–15.30

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

CSÜTÖRTÖK – 8.15–12.00,  12.30–15.30

PÉNTEK 8.15–11.30 8.15–11.30

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

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

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

HÉTFŐ 7.00–17.00 CSÜTÖRTÖK 8.00–18.00

KEDD 8.00–17.00 PÉNTEK 8.00–14.00

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

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

Tisztségviselők

Polgármester

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

Alpolgármesterek

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

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

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

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

Jegyző

Dr. Papp Imre 
Bejelentkezés polgármesteri hivatali fogadóórájára 
a jegyzői titkárságon, a 06-1-872-9359-es 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.: 06-30-428-97-84

Önkormányzati képviselők
Cseke Vanda • Fidesz–KDNP

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

Tildy Balázs • Fidesz–KDNP

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

Bitskey Bence • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Kovács Balázs • Fidesz–KDNP

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

Nagy-Erdős Dóra • Fidesz–KDNP

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

Bihary Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Pécsi Diána • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Barabás Ferenc József • Fidesz–KDNP

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

Szabó Rebeka • 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 • Jobbik

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

Felkai Tamás • MSZP–Összefogás Zuglóért

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

Gyügyei Attila • Fidesz–KDNP

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

Rozgonyi Zoltán • Fidesz–KDNP

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

Várnai László • CivilZugló Egyesület

Telefonon történő előzetes időpont egyeztetés alapján
Telefon: 06-70-436-0767 
e-mail: varnai.laszlo14@gmail.com •  
www.varnailaszlo.blog.hu
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Zugló vezetése az önkormányzati ciklus 

elején határozott célként jelölte meg, hogy 

az adófizetők pénzével ne csak gondosan, 

hanem átláthatóan is gazdálkodjon. Ezért 

a Karácsony Gergely polgármester vezette 

képviselő-testület az első ülésén az ország 

legszigorúbb átláthatósági rendeletét fogadta 

el, amely a korrupcióellenes munka és a rész-

vételi demokrácia alappillére.

Csak néhány kattintás

Zuglóban már huzamosabb ideje valamennyi 

önkormányzati szerződés nyilvános és elér-

hető. A koltsegvetes.zuglo.hu internetcímen 

található, közelmúltban megindult weboldal 

a kerületi büdzsét jeleníti meg áttekinthető és 

érthető formában. A portált az önkormányzat 

a közpénzek átlátható felhasználásáért küzdő 

K-Monitor Iroda és a Költségvetési Felelősségi 

Intézet Budapest szakmai közreműködésé-

vel valósította meg. A webfelület megjeleníti  

a folyamatban lévő beruházásokat és fejlesz-

téseket is. Így a települési önkormányzatok 

sorában is egyedülálló oldalt felkeresők né-

hány kattintással megtudhatják, hogy miből, 

mennyit és mire költ a kerület vezetése. Ez egy 

újabb lépcsőfoka annak, hogy Zugló az ország 

legátláthatóbb települése legyen.

Fontos üzenet
– Hiánypótló weboldal született, amelynek rend-

kívül fontos üzenete van az átlátható működés 

és az elszámoltathatóság tekintetében – jelentet-

te ki Karácsony Gergely polgármester, hozzáté-

ve: ez főként egy olyan országban nélkülözhe-

tetlen, ahol nagyon kevés önkormányzat van, 

amelyik részletes betekintést ad a költéseibe,  

és ahol a közintézmények jelentős része csak sú-

lyos pénzek ellenében mutatja meg közérdekű 

adatait. A polgármester szerint az önkormány-

zat partnereivel egy olyan webfelületet alkotott 

meg, amely továbbfejlesztve a részvételi költ-

ségvetés bevezetését is megkísérelheti.

Elemi feltétel
– Jól működő helyi demokrácia elképzelhetetlen 

tájékozott polgárok nélkül, mert ők azok, akik 

nyomon követik és számon kérik a lakosságot 

érintő döntések észszerűségét – fejtette ki Léde-

rer Sándor, a K-Monitor Iroda vezetője, aki meg-

jegyezte: izgalmas volt együtt dolgozni Zugló ön-

kormányzatával a költségvetés közérthetőbbé 

tételén. A cégvezető reményét fejezte ki, hogy 

Zugló példáját követve más kerületek és telepü-

lések is kedvet kapnak az ilyen fejlesztéshez.

Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősségi 

Intézet Budapest ügyvezetője szerint az át-

láthatóság nem luxushobbi, hanem a jó dön-

tések elemi feltétele.

– Akit érdekel, hogy mi fog történni a kerületi 

óvodákkal, lakásokkal, parkokkal vagy szo-

ciális támogatásokkal, annak ismernie kell 

a költségvetési számokat – hangoztatta az 

ügyvezető. – Ezeknek a megismerését teszi 

sokkal könnyebbé és gyorsabbá az új hon-

lap. Bízom abban, hogy egyre több kerület és 

település polgárai fognak ugyanilyen meg-

oldásokat elvárni saját önkormányzatuktól  

– fűzte hozzá Romhányi Balázs.           ZL

Érthetően, egyszerűen, átláthatóan. Ez a hármas cél vezérelte Zugló Önkormányzatát, amikor arra vállalkozott, hogy elkészítsen egy olyan weboldalt, 

amelyen közérthetően elmagyarázza a városrész lakóinak a kerületi költségvetés felépítését és összetételét. A közelmúltban üzembe helyezett, Magyar-

országon is egyedülálló zuglói portál a kerület büdzséjének vizuális megjelenítése, amely a részvételi költségvetés bevezetésének előszobája.

Közérthető internetes tájékoztató a költségvetésről

2018. szeptember 23. (vasárnap) 10:30-17:00 
Mogyoródi út – Miskolci utca sarkán lévő zöld terület

Az rendezvény fővédnöke: Szabó Rebeka  
Zugló állatvédelemért felelős alpolgármestere

Színpadi programok, előadások az állatvédelem jegyében • Zuglói Felelős 
Gazdi program • Kutya szépségverseny • Trükkverseny • Tanácsadások, 

beszélgetések a sátraknál • Kutyus és gazdi fotózás • Tombola 
nyereményekkel a SugárZoo sátránál • Játékos foglalkozások, arcfestés, 
Sugár Játszóház sátránál • Kirakodó vásár, kézműves kutyás termékek  

és kiegészítők • Állatorvosi tanácsadás

„ÁLLATUNK AZ ÉLETÜNK!” Egy nap a felelős állattartásért

PROGRAMOK:

SZERVEZŐ: TÁMOGATÓK:

RÉSZTVEVŐK:

   

 

VI. SUGÁRZOO PIKNIK
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VI. SUGARZOO PIKNIK  
PROGRAMOK

11:00  Megnyitó- köszöntő beszéd

11:30   Dogrehab bemutató és előadása Kistestű 
állatok masszázsterápia, rehabilitáció

12:00   Pólus KKI Kutyaiskola zenés bemutatója, játékos 
aktivitások

12:45   Panelkutya Állatbarát, Sport és szabadidős 
Egyesület Baráth Ági előadása 

13:00  Tombolasorsolás I. rész

13:30   Magyar Környezetgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Társaság előadása. Ragadozó 
madár bemutató.

14:00  Kutya szépségverseny

15:00   EB OVO egyesület és Szabó Rebeka 
alpolgármester asszony, a program 
fővédnökével, közös előadása a Zuglói Felelős 
gazdi program: Zuglói futtató Roadshow 
eredményei

15:30   Trükkverseny - Várunk minden lelkes gazdit és 
ebet!

16:30   Meved - Macskavédő alapítvány előadása. 
Kóborló cicák helyzete és ivartalanítás 
fontossága

17:00  Tombolasorsolás II.rész

A programváltozás jogát fenntartjuk.  
A rendezvény eső esetén, október 7-én kerül megrendezésre.
Kérjük, hogy a rendezvényre az egészséges, chippel ellátott,  

oltási könyvvel rendelkező kutyákat pórázon hozzák be!

Zugló önkormányzata az elkészült honlap technológiát felajánlja valamennyi településnek, 
hogy a saját arculatára alakítva közzé tehesse költségvetését és így betekintést engedélyezzen  
a gazdálkodásába. A XIV. kerület által használt program nyílt forráskódú és továbbfejleszthető.
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– Jobbkor nem is jöhettünk volna:  

ön a napokban ünnepelte nyolcvana-

dik születésnapját, a magyar labda-

rúgó-válogatott pedig új szövetségi 

kapitánnyal remélhetőleg egy sikeres 

korszak előtt áll. Az előbbihez gra-

tulálunk, az utóbbiban meg csak re-

ménykedni tudunk.

– Nem érzem magamat nyolcvannak, 

bár már én is sok nyavalyával bajlódom. 

Szerencsére egész életemben sportol-

tam, így most van tartalékom, amiből le 

tudok adni. Látja, ezért is fontos, hogy 

az ember sportosan éljen, mert akkor  

a nehezebb időszakot is könnyebb át-

vészelnie. A nyolcvan évből egyébként 

45-öt itt, Zuglóban töltöttem el, így bát-

ran vallhatom a kerületet otthonomnak.  

A válogatottra visszatérve, én biztos, 

hogy ugyanolyan precízen fogom archi-

válni a meccsek adatait, mint korábban, 

a fiam, ifjabb Thaly Zoltán pedig ugyan-

olyan jó fotókat fog készíteni ezekről  

a mérkőzésekről, mint eddig tette.

– Ha az újságírói pályafutását vesszük 

alapul, akkor ezeket statisztikákat na-

gyon precízen vezetheti.

– Grafikusként kezdtem a pályafutá-

somat, és az is egy olyan szakma, ame-

lyet csak precízen lehet csinálni. Nem 

mellesleg grafikusból lettem újságíró is.  

Az első médiumom ugyanis a Képes Sport 

volt, ahova művészeti szerkesztőnek, ar-

culatfelelősnek vettek fel. Ám az akkori 

főszerkesztő, Kutas István tudósításokkal 

is megbízott, s mivel kiderült, hogy tudok 

írni, egyre több munkát kaptam.

– Olyannyira, hogy a rendszerváltás 

előtti korszak egyik fontos lapjának, 

a Labdarúgásnak már nemcsak újság-

írója, hanem főszerkesztője is volt.

– Hat évig vezettem ezt az újságot, mely-

nek negyven év alatt mindössze négy 

főszerkesztője volt. És valószínűleg tovább 

is vezettem volna, ha 1994-ben meg nem 

szüntetik. Nem tagadom, az egy nehéz idő-

szak volt, mert számomra az az újság több 

volt, mint egy folyóirat. A megszűnését 

követően három szívinfarktus és egy szív-

műtét következett. Szerencsére mindez  

a múlté, s ma már csak a szépre emlékezem.

– Köszönhetően annak is, hogy nyug-

díjasként is igényt tartottak a szakmai 

tudására a Magyar Labdarúgó Szövet-

ségnél?

– Egy ideig főmunkatárs voltam a saj-

tóosztályon, és abban a szerencsés 

helyzetben voltam, hogy együtt dol-

gozhattam a fiammal, akiből profi, és 

szerintem nagyon jó sportfotós lett. 

De a labdarúgásban folyton változ-

nak a dolgok, így az én szerepem is 

változott. S bár az MLSZ-ből kikerül-

tem, a focival máig nem szakítottam. 

A meccseket a statisztikus szemével 

nézem, minden részletet  nyilvántar-

tok úgy, hogy bármit könnyen vissza 

lehessen keresni.

– Csak a válogatottak adatait gyűjti, 

vagy mást is?

– Három fiam van, és nyolc unokám. 

És szerencsére mindenki sportolt vagy 

sportol valamit. Én pedig egy olyen lel-

kiismeretes szülő és nagyapa vagyok, 

hogy minden leszármazottam minden 

sporteseményét archiváltam, archivá-

lom. A legfiatalabb fiam, Thaly Géza 

NB I-es labdarúgó volt, az ő meccsei 

ugyanúgy megvannak, mint a kis Kata 

unokám szivacskézilabda-mérkőzései.

Riersch Tamás

A magyar labdarúgás kerületi archívuma
Mit tegyen az ember, ha hivatalos forrásból szeretné megtudni, hogy milyen összeállításban játszott és 

hány szögletet rúgott a magyar labdarúgó-válogatott egy múltban lejátszott férfi vagy női válogatott labda-

rúgó-mérkőzésen? Elárulhatjuk, hogy emiatt bizony nem kell messzire mennünk, mert az említett „hivatalos 

forrás” itt található Zuglóban, Thaly Zoltán újságíró személyében.

Interjú  
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Pósa Lajosnak szinte minden magyar-

országi napi és hetilapban, illetve fo-

lyóiratban jelent meg írása. Kezdetben 

a Szegedi Napló munkatársa volt, majd 

már ismert gyermekversköltőként 1889-

ben Budapestre költözött. A főváros-

ban a Singer és Wolfner könyvkiadó és 

könyvkereskedő cég kiadásában meg- 

alapította és 1914-ben be-

következett haláláig 

szerkesztette az Én 

újságom című kis-

g y e r m e ke k -

nek szóló iro-

dalmi lapot. 

Fővárosi támogatás

A gyermekhetilap szerkesztősége az 

1920-as évek második felében mozgal-

mat indított, hogy az ország Pósa bá-

csijának szobrot állítsanak. A szoborbi-

zottság Margó Ede szobrászt kérte fel az 

emlékmű elkészítésére, aki ezt ingyen 

vállalta. A művész az előállítás költségét 

15 ezer pengőre becsülte. 

A szervezők az iskolákban a gyerekek 

körében is szerettek volna gyűjtést 

rendezni, ezt azonban a székesfőváros 

nem engedélyezte, mert úgy vélte, hogy  

a szülők anyagilag már így is túlterheltek.

A Szeged városa által felajánlott pénz 

és a társadalmi gyűjtésből befolyt sze-

rény összeg kevésnek bizonyult az 

emlékműemeléshez, ezért a szobor-

bizottság a főváros segítségét kérte.  

A Tanács 1930. április 8-án tárgyal-

ta a szoborállítás ügyét, és tízezer 

pengős támogatást szavazott meg. 

Kőbányán öntötték

A főváros döntése után a szobor gyor-

san elkészült. Az alkotást Kőbányán Szili 

István mű- és ércöntödéjében öntötték 

bronzba. A művész Pósa Lajost ülő hely-

zetben, jobb kezében tollal ábrázolta. 

Margó Ede a 176 centiméteres bronz-

szobrot egy 140 centiméteres haraszti 

mészkő talapzatra helyezte. A poszta-

mens két oldalán egy-egy bronz dom-

bormű volt, amely gyermekalakokkal  

a mesét és a népdalt ábrázolta. 

A Pósa-szobor a második világháborút 

szerencsésen túlélte. 1952-ben az olda-

láról – nem tudni, miért – a reliefeket 

eltávolították, melyek további sorsa is-

meretlen.

Esős avatóünnepség

A szobor helyét az illetékes szakbizott-

ság a Stefánia út (ma Olof Palme sétány) 

mentén, a Körönd közelében jelölte ki. 

Az ünnepélyes szoboravatást 1930. ok-

tóber 26-án délelőtt 10 órától tartották.  

A zuhogó eső ellenére sokan megjelen-

tek az eseményen. Az ünnepségen Pósa 

Lajos özvegye és leánya mellett ott volt 

Szeged és a költő szülőfaluja, Nemesrad-

nót küldöttsége is. A kultuszminisztéri-

umot Gévay-Wolff Nándor államtitkár,  

a székesfővárost pedig Liber Endre al-

polgármester képviselte.

Az avatóbeszédet a Pósa-szoborbizott-

ság részéről Gaál Mózes nyugalmazott 

tankerületi főigazgató, az Én Újságom 

szerkesztője mondta. Az emlékművet 

gondozásra a főváros nevében Liber 

Endre vette át. 

Az ünnepség végén a jelenlévők meg-

koszorúzták Pósa Lajos szobrát. Szeged 

város nevében Móra Ferenc egy fehér 

rózsacsokrot helyezett el.

A rossz idő miatt a cserkészek és az óvo-

dások tisztelgő felvonulását másnapra 

halasztották.

Papp Dezső

A hazai gyermekirodalom megalapítójának szobra
Pósa Lajos dalszerzőnek, a hazai gyermekirodalom feledésbe merült klasszikusának emlékét Zuglóban egy szobor és egy alsórákosi utcanév őrzi. 

A kiegyezés és az első világháború közötti időszak jellegzetes irodalmi alakjának szobrát az Én újságom című gyermeklap szerkesztőségének 

kezdeményezésére emelték a Városligetben a halála után 16 évvel. 

Zuglói séták
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Az idén 60 éves Aprófalva Óvoda lufis 

előadásával kezdődtek a színpadi pro-

dukciók, majd zenélt Szabó Fruzsina, 

Jana Shabes, később operett- és musical-

dalokat, majd a Radio Live zenekar kon-

certjét hallgathatták azok, akik kilátogat-

tak a Bolgárkertész utca és a Padlizsán 

utca kereszteződésében lévő kis parkba.

A 14 órakor kezdődő Szomszédünnepen 

a fellépők mellett arcfestés, ugrálóvár, 

helytörténeti foglalkozó, KRESZ-teszt, 

egészségügyi szűrések, tanácsadás 

várta az érdeklődőket. Lévai Sándor,  

a terület önkormányzati képviselője el-

mondta, tavaly hagyományteremtő 

szándékkel szervezték meg az ünnepet  

a Pillangó parkban, a visszajelzések 

alapján pedig van légjogosultsága  

a programnak. – Fontos, hogy a kerület-

ben minél több közösség alakuljon, mi 

pedig az emberek otthonához közel visz-

szük a szórakozási lehetőségeket. Civil 

szervezetek, intézmények is részt vesz-

nek az ünnepségen, közelebb kerülnek 

egymáshoz az emberek – fogalmazott 

a képviselő, aki hozzátette, az a tervük, 

hogy a kerület több  

pontján is szerveznek 

Szomszédünnepet.

    Potos Rita

Idén is összegyűltek  
a szomszédok 
Színes, minden korosztálynak szóló programokkal készültek a szerve-

zők a szeptember 15-i Szomszédünnepre. A második éve megrende-

zett program célja, hogy felidézze a korábbi gyereknapok hangulatát.

Aktuális   
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A kulturális örökség napján a Samo-

dai József Zuglói Helytörténeti Műhely 

ismét olyan műemlék épületeket mu-

tatott meg a kerületben élőknek, ame-

lyek általában a nagyközönség előtt 

zárva vannak. 

Lajta Béla nyomában

A program délelőtti részében az érdek-

lődők Millisits Máté, a Samodai József 

Zuglói Helytörténeti Műhely vezetője 

kalauzolásával először az Izsó utcában 

a Lajta Béla tervezte Malonyai-villát ke-

resték fel, amelyről azt is megtudhatták, 

hogy a skandináv és a magyar szecesszió 

népművészetből merített irányzatához 

tartozik. A Román Kulturális Intézetnek 

ma otthont adó épület megismerése után  

a csoport az Abonyi utcában egyebek 

mellett felkereste a Magyarországi Refor-

mátus Egyház Zsinati Székházát. A létesít-

ményről Millisits Máté azt mondta: egyes 

homlokzati elemei hasonlóságot mutat-

nak a debreceni Aranybika szállóéival, 

amelyet szintén Lajta Béla tervezett. 

Házról házra

A séta a Dózsa György úton folytatódott, 

ahol a csoport meglátogatta a 11. szám 

alatti házat, amelynek 1901–1905 között 

Babits Mihály író, költő, míg 1912–1915 

között Tóth Árpád költő volt a lakója. Ez-

után a felfedezőút a Cházár András utcá-

ban a Lajta Béla tervezte ELTE Radnóti 

Miklós Gyakorló Iskola és Gimnázium 

díszes épületéhez vezetett, amelyről az is 

kiderült, hogy a Pesti Izraelita Hitközség 

alapítványi gimnáziumának épült.

Az iskolalátogatás után a program részt-

vevői Szenes Mór biztosítóintézeti fő-

felügyelő 112 éve épített, a magyar sze-

cesszió jegyeit magán viselő Thököly úti 

bérházát tekinthették meg. 

Istvánmező gyárai

Délután az érdeklődők a Gizella út egy-

kori üzemépületeivel ismerkedtek meg. 

Millisits Máté a 12. szám alatti építmény-

ről azt is elárulta, hogy az 1887-

ben emelt házat 1935-ben 

egy péküzemmel 

bővítették ki. 

A felderí-

tőúton járók a 24–26. számhoz is ellá-

togattak. Az egykor itt álló épületegyüt-

tesben működött 1944-ben a Tricotex 

Bérfestőgyár Kft., a Textilchemia Kft., 

valamint Kellner Márkus Litográfia és 

Offsetnyomda Műintézete. A csoport 

megtekintette még a Gizella út 38. alatti 

épületet is. Ez adott otthont a Walla Jó-

zsef Cementárugyár Rt. egyik 

gyáregységének. A program 

résztvevői felkeresték to-

vábbá a 42–44. szám alatti 

ingatlant is. Itt kezdte meg 

pályafutását az 1895-

ben alapított 

Magyar Gyapjútomp- és Kalapgyár Rt.  

A zuglói kulturális örökség napi prog-

ram a Lipták-villában zárult, ahol az 

érdeklődők Walla József Cementáru- 

gyárai címmel hallgat-

hattak meg vetített ké-

pes előadást.

Papp Dezső

Műemlék épületekkel ismerkedtek a helytörténeti túrán
A kulturális örökség napján Istvánmező szecessziós építészeti emlékeivel, egykori üzemépületeivel és Lajta Béla munkásságával ismerkedhettek 

meg a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely egész napos programjára ellátogatók szeptember 16-án. Az esemény résztvevői többek között  

a Malonyai-villát, az ELTE Cházár András utcai gyakorlóiskoláját, a Szenes-házat, valamint a Walla József Cementárugyár Rt. épületét is felkeresték.

Kultúra
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NEMZETISÉGI (PÉNZÜGYI) ÜGYINTÉZŐ 
munkakör betöltésére

Feladatkör:
• A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi és szám-

viteli feladatok ellátása.
• A nemzetiségi önkormányzatok ügyintézőjének szakmai irányítása a megkötött megál-

lapodások alapján.
• Az Önkormányzati beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó nemzetiségi önkormányza-

tok adatszolgáltatásának elkészítése.
Pályázati feltételek:
• I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, 

műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisz-
tikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

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

• Magyar állampolgárság.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.
Előnyt jelentő személyes kompetenciák: 
• megbízhatóság
• precizitás, pontosság

• önállóság
• elemzőkészség.

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

lommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zug-
lo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.
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: ,,nemzetiségi ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegvári Etelka nyújt a +36 1 872 9248-as telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 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 kiadmányozandó iratok, döntések 

tervezetének elkészítése.
• Bejelentések nyilvántartásba vételének tudomásul vétele, megtagadása, továbbá az 

azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben kiadmányozandó 
iratok, döntések tervezetének elkészítése.

• Építésrendészeti eljárásokban kiadmányozandó iratok, döntések tervezetének elkészítése,

• Kiadmányozandó hatósági bizonyítványok tervezetének elkészítése.
• Szakhatósági nyilatkozatok beszerzéséhez, az ügyfél nyilatkozattételre való felhívásához, 

hiánypótlásra való felszólításához szükséges iratok tervezetének elkészítése,
• Az ügyiratokkal kapcsolatos helyszínelési feladatok ellátása, ezekről az előírt tartalommal 

feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
• Az ügyfélfogadással kapcsolatos feladatok ellátása: felvilágosítás, tájékoztatás adása az 

ügyfelek részére, jegyzőkönyv készítése.
• Az elsőfokú építésügyi határozatok végrehajtásának ellenőrzése, a végrehajtás érdekében 

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

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

tő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzem-
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség.

• Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirá-
nyán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnö-
ki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész 
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

• Magyar állampolgárság.

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

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

• Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
• Építésügyi A, B, C modul vizsga megléte.
• B kategóriás jogosítvány.

• Zuglói helyismeret.

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

• Kommunikációs készség írásban és szóban.
• Konfliktuskezelés.

• Szakmai ismeret.
• Tanulási, fejlődés hajlam.

Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Képviselő-testület köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000,- forint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

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

• Motivációs levél.

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
• A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
• Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zug-

lo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó 
által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat..

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon az adatkezelési tájékoztató megismerését és az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok megadását követően a Karrier rovat űrlapjának felhasználásával, a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a 
pozíció megjelölésével.
Postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,építéshatósági ügyintéző pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Plajos Katalin osztályvezető nyújt a 06 1 872-9368-as telefonszámon.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNŐ IDŐSZAKI TÁMOGATÁSRÓL 

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának 
szociális rendelete alapján az alábbi feltételek fennállása 
esetén az arra rászoruló háztartás a téli hónapokban meg-
növekedett fűtési kiadások enyhítésére fűtési szezonban 
történő időszaki támogatásban részesülhet. 

A támogatás megállapításra kerül, ha a kérelmező
- Zuglói lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) 
rendelkezik,  
- a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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 lakásfenntartási tá-
mogatásban.

A juttatás megállapításánál fenti feltételeket vizsgálni kell, 
ezért a kérelemhez mellékelteni kell:

kérelmező jövedelemigazolását a kérelem benyújtását 
megelőző hónapról 
(nyugdíjszelvény vagy banki számlakivonat) és a nyugdíj-
biztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő. 

Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a 
támogatás.

A kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon 
kell benyújtani, amely letölthető a www.zuglo.hu honlapról 
is. A 2018. szeptember 1. és október 31. közötti idő-
szakban benyújtott kérelmek esetén a jogosultság 

2018. november 1-je és 2019. március 15-e közötti fű-
tési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támoga-
tásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első 
napjától állapítható meg. 

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

Dr. Tarjányi Tamás  
                                                                         aljegyző 

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 2017-es évhez hasonlóan idén is várja az Önök emléktábla állí-
tásra vonatkozó javaslatait. 
A beérkező javaslatok összegyűjtése után a Képviselő-testület egy munkacsoport bevonásával a 2019. januári ülésén 
dönt a 2019-ben megvalósítandó emléktáblákról. 
Javaslataikat 2018. november 30-ig kérjük megküldeni Barta Ferenc főépítész alábbi elérhetőségeire: 
e-mail cím:        foepitesz@zuglo.hu 
postai cím:        Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
                           Barta Ferenc főépítész 
                           1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

 
Kérjük, hogy a hozzánk küldött leveleikben az alábbi információk szerepeljenek:
-     a javaslattevő neve, elérhetősége (e-mail, telefon)
-     az emléktábla javasolt helye (indoklással)
-     az emléktábla kihelyezésének aktualitása
-     mi indokolja a kihelyezést, rövid ismertetőt az emlékezés tárgyát képező személyről, eseményről 
 
Várjuk javaslataikat! 
                                                                                                      Karácsony Gergely 
                                                                                                           polgármester
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A levegőminőség javításával, va-

lamint a légszennyezettségről 

szóló tájékoztatással foglalkozik 

az a nemzetközi program, mely-

nek Zugló is résztvevője lett egy 

sikeres pályázat jóvoltából.

Az  AWAIR  (Awareness Air Pollution) 

nevű nemzetközi programban a zuglói 

önkormányzat olyan európai partnerek-

kel vesz részt, mint Párma, Katowice és 

Graz, valamint egy sziléziai bányászati 

intézet és egy müncheni kutatóközpont. 

A levegő minőségét természetesen nem 

lehet kerületi szinten befolyásolni, ezért  

a külföldi partnerekkel közösen kialakított 

módszerekkel azt szeretné Zugló elérni, 

hogy csökkenteni lehessen a légszeny-

nyezettség negatív hatásait, különösen 

figyelve a legveszélyeztetettebb korosz-

tályokra és betegcsoportokra. A hamaro-

san nyíló Zuglói Egészségfejlesztő Iroda 

is   – bekapcsolódva ebbe a munkába – 

kiemelten foglalkozik majd a szennyezett 

levegő miatt szenvedő krónikus betegek 

állapotának javításával.

Zugló a célok elérése érdekében szakmai 

platformot hozott létre, amelybe a kerület 

meghívta a környező önkormányzatok 

szakembereit és a fővárosi, országos 

szakmai szervezetek képviselőit. Velük 

közösen kell létrehozni egy olyan cselek-

vési tervet, amely megoldási javaslatokat 

kínál  a szmogriadók hatékony kezelésére 

és a települési légszennyezés csökkenté-

sére, többek között szabályozási, szerve-

zési, szemléletformálási megoldásokkal.

A másik cél, hogy a pályázati időszak 

végére – a külföldi partnerekkel együtt 

– elkészüljön egy applikáció, amely 

naprakész információt ad az aktuális és  

a következő napokban várható levegőmi-

nőségről. Ez különösen hasznos lesz  

a szennyezett levegő által veszélyeztetett 

célcsoportok (asztmások, allergiások, 

csecsemők és idősek) számára. Ebben 

a munkában kiemelt szerepe lesz az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálatnak és az 

Országos Közegészségügyi Intézetnek.

Az AWAIR programban Zugló részvételét 

az Európai Unió Interreg-Central Europe 

alapja 94,5 millió forinttal támogatja.       

Megismerhetők lesznek  
a kerület levegőminőségi adatai 

A Hermina úti szakrendelőben 

nyílik az az egészségfejlesztési 

iroda, mely az egészségmegőr-

zésében nyújt majd segítséget 

a kerület lakóinak. Az önkor-

mányzat a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat (ZESZ) a Versenyképes 

Közép-Magyarország Operatív 

program 90 millió forintos támo-

gatásából valósítja meg és mű-

ködteti az irodát. 

A pályázati program két évre szól, a tá-

mogatásból megújul a szakrendelő ta-

nácsterme és két másik helyiség. Ehhez 

hasonló iroda már több tucat található az 

ország kisvárosaiban, ezek tapasztalatait 

is figyelembe vette a ZESZ a sikeres pá-

lyázat elkészítésekor.

A Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) 

a háziorvosokkal együttműködve, nép- 

egészségügyi szakemberek bevonásával 

lép majd fel az egészségtelen táplálkozás, 

a túlsúly, a mozgásszegény életmód, va-

lamint a szenvedélybetegségek (dohány-

zás, alkohol és kábítószer használat) ká-

ros hatásai ellen. A munkát dietetikusok, 

gyógytornászok, mentálhigiénés szakem-

berek és szakorvosok segítik.

Az iroda bejelentkezés alapján fogadja 

majd az állapotfelvételre vagy tanács-

adásra jelentkezőket, de a ZEFI részt 

vesz a kerület valamennyi rendezvényén, 

illetve külön egészségnapokat is szer-

vez a zuglóiaknak. Emellett rendszeres, 

életvitelszintű testmozgást és táplálko-

zást ösztönző közösségi programokat 

is szervez a kerület lakosai számára.  

Az iroda az életmódváltó program kere-

tében állapotfelméréseket, táplálkozási 

és életmód-tanácsadást, hipertónia-, di-

abétesz-, lisztérzékenyklubokat, gyógy- 

tornászok által koordinált tornákat, do-

hányzásról leszoktató tréninget, kiégés- 

és életkészségtréninget, gyaloglóklubot 

és szülőklubot tervez. 

Az állapotfelmérések eredményétől füg-

gően a programban részt vevő személyt 

háziorvoshoz vagy egyéb szakemberek-

hez irányítják. Az iroda a Zuglói Egész-

ségmegőrző Modell folytatásaként segít-

séget nyújt, hogy még több embert be 

lehessen vonni a különféle prevenciós 

szűrőprogramokba.

Az új iroda segíteni fogja a kerületben 

működő egészségmegőrzéssel foglal-

kozó intézményeket, civil szervezeteket  

és klubokat is. 

Októberben nyílik  
a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda
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Csodálatos, mesékkel, versekkel, 

dalokkal teli világba varázsolja  

a beteg gyerekeket a Bethesda 

Gyermekkórház terápiás mese-

könyve, az Egészségszövők. A kötet 

eszközt ad a szülők kezébe, hogy  

a szorongással, félelemmel teli kór-

házi közegben feloldják a kicsiket.  

Az intézmény dolgozói azt tapasz-

talták, hogy azok az édesanyák, 

édesapák, akik a mindennapokban 

tökéletesen támogatják a gyerekei-

ket, nehezen kezelik az ismeretlen, 

bizonytalan helyzetet, nem min-

dig tudják megnyugtatni a kicsiket.  

Az öt fejezetből álló Egészségszövők-

ben már kipróbált, terápiás vagy ál-

talános várakozási helyzetben alkal-

mazott ismert népmesék, műmesék, 

versek, népdalok, a kórház dolgozói-

nak írásai és illusztrációi találhatók.

A könyv szereplői próbatételeken 

mennek át, a mesék, versek, énekek 

pozitív üzeneteket tartalmaznak.  

– A szereplőkkel való azonosulás 

énerősítő, bátorító funkcióval bír, ez-

által növekedhet a gyerekek pozitív én-

képe. A negatív események (megszúr-

juk, fáj, rossz eredmény) helyett azon 

van a hangsúly, hogy a gyerek mire 

képes, hogyan tud a lehető legjobb mó-

don helytállni a nehéz helyzetekben.  

Az Egészségszövők egy eszköz, amely 

a szülőknek, ápolóknak és az orvo-

soknak is segít kapcsolatot teremteni 

a kicsikkel. Varázsfa képmelléklete-

inken az osztályok dolgozóinak fotói 

találhatók, így a kicsik mesevilágon 

keresztül ismerkedhetnek meg az őket 

körülvevő szakemberekkel – magya-

rázta Korzenszky Klára, a kórház kli-

nikai szakpszichológusa, a kiadvány 

egyik szerkesztője. 

Minden hosszabb kórházi kezelésre 

szoruló gyerek ajándékba kap egy me-

sekönyvet, amelyet a szülők mellett  

a nővérek, az orvosok is használhat-

nak arra, hogy eltereljék a kicsik fi-

gyelmét, feloldják szorongásaikat, és 

a különböző osztályokon is megtalál-

ható belőle egy-egy darab. 

Az oldalt összeállította: Potos Rita

Mesékkel könnyíthetik meg a kórházban töltött napokat

A negyedik éve megrendezett, az önkor-

mányzat által támogatott ingyenes prog-

ram célja, hogy minél többen elsajátítsák 

és használják az alapismereteket. A szer-

vezet Bosnyák utcai adományboltjában 

a résztvevők szakemberekkel gyako-

rolhatták az elsősegélynyújtás alapjait.  

– Az emberek sajnos nem mernek segí-

teni. Egyrészt előítéleteik vannak, más-

részt nem biztosak magukban – mond-

ta Bohácsné Vilimek Ágnes, a Magyar 

Vöröskereszt XIV. kerületi szervezője. 

Aki pedig felelevenítette ismereteit, fél 

áron vásárolhatott a boltban, továbbá 

az érdeklődőket ingyenes szűrővizsgála-

tokkal várták a szervezők – vérnyomást, 

vércukor- és koleszterinszintet, vala-

mint pulzust mértek. Ezen túl arcfestés-

sel is készültek, és egészséges ételekkel 

kínálták a vendégeket.        

A gyakorlásért árengedmény járt 
A segítségnyújtásra, az életmentésre, az egészséges életmódra hívták fel a figyelmet szeptember 7-én: a Magyar Vöröskereszt XIV. kerületi szerve-

zete idén is színes programokkal, akciókkal várta az érdeklődőket az elsősegélynyújtás világnapja alkalmából. 

Felújítja régi  
darabjait az Éless-Szín

Korábban bemutatott sikeres darabok fel-

újítását láthatja az idei évadban az Éless-

Szín közönsége Zuglóban. A tervek szerint 

havonta egy előadást láthatnak a nézők  

a Zuglói Civil Házban, továbbá két alkalom-

mal a Táncművészeti Egyetemen is játszik  

a társulat, valamint október 1-jén (az idősek 

világnapján) a Stefánia Palotában szórakoz-

tatják az időseket. Az Éless-Szín folytatja 

Zuglói művészek című sorozatát, november-

ben Körtvélyessy Zsolt színművész, decem-

berben Müller Péter író lesz a vendég. 

Civil élet  
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– A program gyakorlatilag már a tanítás 

előtt elkezdődött – tudtuk meg Sebők-

né Barad Márta rendőr törzszászlóstól, 

zuglói körzeti megbízottól. – A közle-

kedési előadónk ugyanis valamennyi 

oktatási intézményt felkeresi, és szemé-

lyesen ellenőrzi, hogy a közlekedésbiz-

tonsági jelzések – az útburkolati jelek,  

a táblák – rendben vannak-e. Rajta kí-

vül az iskolarendőreink is egyeztetnek 

az iskolaigazgatókkal, egyrészt a szep-

temberi tanévkezdetről, másrészt az 

éves együttműködés lehetőségeiről.

Az „iskolarendőr-program” idén is  

a tanév első napján kezdődött. A szülők, 

diákok már az iskolához érkezve talál-

kozhattak vele, mert minden oktatási 

intézmény előtt rendőr, rendész vagy 

polgárőr vigyázta a közlekedési rendet. 

A hosszúra nyúlt nyári szünetet köve-

tően a gyerekek, de sokszor a szülők 

is „lezserebbek”, figyelmetlenebbek.  

A személyes jelenlét lényege, hogy felhív-

ja mindenki figyelmét az óvatosságra. 

A program egy hónapon keresztül  

a reggeli és a délutáni csúcsidőben – 

a tanításhoz igazodva – biztosítja az 

oktatási intézmények védelmét. A ta-

pasztalat az, hogy nagyjából egy hónap 

alatt a gyerekeknek és a felnőtteknek  

egyaránt sikerül „oktatási üzemmódba” 

kapcsolniuk, így októbertől már nem 

szükséges a fokozott elővigyázatosság.

Az iskolarendőrök munkája nem csak 

ebben az egy hónapos  jelenlétben me-

rül ki. Év közben folyamatosan kap-

csolatban állnak az intézményükkel, 

személyes jelenlétükkel biztosítják  

a nagyobb programokat, illetve ha 

igény van rá, akkor rendhagyó osztály-

főnöki órákat is tartanak bűnmegelő-

zési témában.

Az iskolarendőrök neve és elérhetősé-

ge a tanév első napjától minden okta-

tási intézményben jól látható helyen 

ki lett függesztve, így adott esetben  

a pedagógusok vagy a szülők is a lehe-

tő leggyorsabban tudnak kapcsolatba 

lépni velük.

Riersch Tamás 

Biztonságos tanévkezdés
Az „iskolarendőr-programot” éppen tíz esztendeje, 2008-ban indította útjára országszerte a rendőrség, s mivel 

a program kiállta az idő próbáját, idén is folytatják. Ennek egyik fő eleme, hogy szeptemberben ismét rendőrök, 

illetve közterület-felügyelők és polgárőrök vigyázzák az iskolák körül a rendet.

A sofőröket is
figyelmezteti  
a rendőrség az 
iskolaév elején

Fokozott figyelmet kér a tanévkezdés miatt 

a sofőröktől a rendőrség. Az iskolák, ját-

szóterek, sportpályák környékén a gyerekek 

hajlamosak átszaladni, vagy hirtelen kilépni 

az úttestre, ezért jobban oda kell figyelniük 

a járművezetőknek az utakon – olvasható 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 

közleményében.

A BRFK azt javasolja, hogy azok a szü-

lők, akik autóval hozzák-viszik gyermeke-

iket, érkezzenek a megszokottnál némileg 

korábban az iskolákhoz, így elkerülhetők  

a torlódások, valamint az ezzel járó stressz.  

Emellett mindenkit arra kérnek, vezes-

sen toleránsan, ezzel is példát mutatva  

a gyerekeknek.

Ha valaki balesetet szenved, minden 

esetben meg kell állnia, és lehetőségeihez 

mérten segítenie kell a bajbajutottakon. Ezt 

akkor sem szabad elmulasztani, ha csupán 

szemtanúja a balesetnek, hiszen a beavat-

kozás életet menthet – emlékeztet közlemé-

nyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

 A zuglói rendőrkapitányság nyomozást folytat egy nő és egy férfi ellen új pszi-

choaktív anyaggal való visszaélés miatt. Két személy is arról számolt be, hogy több 

alkalommal vásároltak úgynevezett „varázsdohány” nevű szert egy a Francia úton 

leparkolt lakókocsiból. A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak a szert, 

illetve az azzal töltött cigarettákat adagonként 1000 forintért árulták. A zuglói rend- 

őrök házkutatást tartottak a lakókocsiban, ahol számos, kábítószer értékesítésére 

alkalmas eszközt, valamint kábítószergyanús növényi származékokat találtak. A két 

gyanúsítottat a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.

 Egy másik kábítószeres ügyben is sikeres nyomozást folytattak a zuglói rend- 

őrök, akik megtudták, hogy egy férfi körülbelül tíz alkalommal értékesített egy 

másik személy részére 250 gramm marihuánát a Thököly út–Amerikai út keresz-

teződésében. A férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás.  

A nyomozás további szakaszában kiderült, hogy a gyanúsított kitől kapta a mari-

huánát. A rendőrök ennek a másik férfinek a lakásán kábítószergyanús anyagma-

radványokat találtak, ezért ellene is eljárás indult. De az ügy még mindig nem zárult 

le, mert egy újabb személy is a rendőrök látóterébe került, akit szintén azzal gya-

núsítottak, hogy Zuglóban több alkalommal is marihuánát értékesített különböző 

személyeknek. Az ő lakcímén is házkutatást tartottak, ahol már nagyobb mennyi-

ségben találtak kábítószergyanús anyagokat. A rendőrség mindhárom gyanúsítot-

tal szemben eljárást indított.

Bűnügy
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Sürgősen keresek készpénz-fizetéssel eladó ingatlant a 
kerületben. Tel.: 0630/490-8837

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

Angol, orosz korrepetálás, tanítás. Egyénre szabott, cél-
irányos, eredményes. Tel: 06-20-2819-317

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS általános és középisko-
lások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól. Házhoz 
megyek! Tel: 06-20-959-0134

Zseniképzés indul 4-6 és 6-10 éveseknek Zuglóban. 
Angol nyelvből eredeti angol tanárnővel játékos-zenés 
formában, informatikai és művészeti képzés. Érdeklődni: 
06-1-252-0470

GYÓGYPEDIKŰR: benőtt köröm, gombás köröm, tyúk-
szem eltávolítás, diabéteszes, érszűkületes lábak szak-
szerű kezelése. Házhoz is megyek! Fontos számomra a 
bizalom! Tel.: 06-30-343-4443

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

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL készpénzért bútorokat, 
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, festményeket, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, ékszereket, borostyánt, régi 
pénzt, kitüntetést, szobrokat, írógépet, varrógépet, szőr-
mét, teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással, értékbecslés-
sel. Első vevőként legmagasabb árat fizetek. Tel.: 06-20-
597-8280

HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS a THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben vásárol festményeket, antik bútorokat, aszta-
li-, fali-, zseb-, és karórákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..
stb., porcelánokat, Kovács Margit-, Hummel-, Gorka kerá-
miákat, bronz és ezüsttárgyakat 150 forinttól 600 forintig/
grammig, háború előtti katonai kitüntetéseket, levelezőla-
pokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és koráll 
ékszereket-10 ezertől akár 300 ezer forintig. Tört arany 7 
ezer forinttól, fazonarany 22 ezer forintig. Értékbecslés és 
kiszállás díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre.  Tel: 06-
20-358-8217.

FELMENTEK AZ ÁRAK! Arany, ezüst, borostyán, drá-
gakő és régiség felvásárlás azonnali készpénzben, cím: 13 
. kerület Hollán Ernő utca 4. Telefon: 350-43-08, 06-70-
884-40-84.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszínen, hétvégén is. Ví-
rusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán. Tel.: 06-70-519-2470 
Email: szerviz@szerviz.info

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

TAKARÍTÁS - FIATAL, MEGBÍZHATÓ HÖLGY, kisebb 
nagyobb takarítást, ablaktisztítást vállal. Tel: 06-30-294-
22-27

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

Idős személyekkel eltartási, ill. életjáradéki szerződést 
kötnék. Valamint vállalok: idősgondozást, bevásárlást, ta-
karítást, főzést, ételszállítást, orvoshoz vitelt. Autóval ren-
delkezem! Telefon: 06-20-932-0983.

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár, főzést, 
takarítást, ház-, lakás-karbantartást, egyedi igények sze-
rint is vállal, idős Hölggyel vagy Úrral eltartási vagy életjá-
radéki szerződést kötne. T.: +36-30/171-77-33

Szeretné anyagi biztonságban élni nyugdíjas éveit? Kös-
sön velem életjáradéki szerződést, és az egyszeri, nagyobb 
összeg mellett, akár havi 150 ezer forintos életjáradék ösz-
szeget is fizetek Önnek úgy, hogy Ön lakása kizárólagos 
használója és haszonélvezője marad. Érd.: 20/614-2808, 
Dr. Balázsi Bence.

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

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

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

LAKATOSMESTER, ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS! 
Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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

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

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

VÍZVEZETÉK- ÉS FŰTÉSSZERELÉS garanciával, meg-
bízható, zuglói vállalkozó által. Kisebb munkák elvégzése 
és teljes rendszerek kiépítése is. Rövid kiszállási idő. 06-
20-403-60-88

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

Szolgáltatás

Egészség, életmód

Számítógép

Oktatás

Régiség

Ingatlan

Egyéb

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, erkélyek, kirakatok üve-
gezése. Régi keretek átalakítása  hőszigetelő üveg befo-
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós Tel.: 
06-20-9777-150

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

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 23 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését és szige-
telését 1 év garanciával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos 
Tel: 06-70-550-0269

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

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

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

FESTÉST, MÁZOLÁST, BURKOLÁST, parkettázást 
vállalok, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Takarí-
tással és bútormozgatással. Tel: 06-30-422-1739

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS  
KAZÁNOK BEKÖTÉSE, szerelt kémény  

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel. Igény szerint kartondobo-

zok. 10%-os hétvégi kedvezmény. 
Tel: 06-70-2144-235, 06-1-280-2542

INGATLAN ELADÁSÁHOZ SZÜKSÉGE 
lehet rám. Ingyenes konzultáció. 

Molnár Zsolt, tel: 06-70-948-74-10.

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  
kiszállás! Zuglói víz-és lefolyószervíz.  

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

FÉG gyártmányú  
gázkészülékek szakjavítása 

Víz, gáz, fűtésszerelés 
garanciával!

Hívható: 8-18 óráig
Tel.: 383-5873,  

06-20-912-6163

Redőny, reluxa

Könyv

Állás

FELHÍVÁS REZSICSÖKKENTÉSBEN NEM RÉSZESÜLTEK SZÁMÁRA

A kormány az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával döntött arról, hogy azok 
is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek, akik nem vezetékes 
gázzal vagy távfűtéssel fűtik a lakásukat.

Tájékoztatjuk ezért azokat a kerületi lakosokat, akik nem rendelkeznek gáz- 
vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel, hogy legkésőbb 2018. október 15. 

napjáig a támogatásra vonatkozó igénybejelentésüket a Zuglói Polgármesteri 
Hivatalhoz nyújtsák be.

Az összesített igényeket a hivatal továbbítja a Belügyminisztérium felé.

Annak, aki az igénybejelentést megteszi, a kormányhatározat alapján nyilatkozat-
ban tudomásul kell vennie, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben részesült-e.

A támogatás érdekében a hozzájárulást is tartalmazó igénybejelentést szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján a Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán (Bácskai u. 53.) tehetik meg az előkészített formanyomtatványon, amely 
letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Kép-
viselő- testülete 167/2017. (III. 30.) Öh. számú határozata 
alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyeket 
támogatni kívánja, a támogatási összeg megszerzéséhez 
az alábbi pályázati lehetőséget biztosítja:

1) A pályázat benyújtására jogosultak és kizáró okok:
Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan 
rászoruló, 65. életévét betöltött személyek. 
Az a pályázó tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő ér-
tékű jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot nem halad-
ja meg, és különös méltánylást érdemlő speciális helyzetét, 
egészségi állapotát, speciális gondját, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli helyzetét igazolja. Egy családból 
egy személy nyújthat be kérelmet. 

Nem részesülhet támogatásban 
-az a személy, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Polgármesterétől vagy a Szociális Bizottságtól szociális 

kölcsönben részesült, azonban visszafizetési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget,
- a korábban kiírt pályázaton nyertes pályázó volt.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal   ügyfélszolgálatán (Bácskai utca 53.) megta-
lálható formanyomtatványon kell személyesen beadni vagy 
postán a  Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármeste-
ri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport 1145 
Budapest, Pétervárad utca 2. címre eljuttatni 2018. május 2. 
és 2018. szeptember 30. között, a határidő jogvesztő. A hatá-
ridőn túl benyújtott pályázatokat a Szociális Bizottság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. 
          
3) A pályázathoz csatolandó mellékletek:
- különös méltánylást érdemlő speciális élethelyzetet, 
egészségi állapotot, speciális gondot, vagy más tartós élet-
helyzetben lévő rendkívüli élethelyzet igazoló irat 
Jövedelemigazolás:
-Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől 
kapott éves összesítő/vagy  nyugdíjas igazolvány és a kére-
lem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, 

-Rendszeres jövedelem esetén pályázó és a családban élő 
személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemiga-
zolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 
-Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv 
által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláske-
resési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban 
részesül, a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési 
támogatás,
-aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres pénzel-
látásának az igazolása,
-időskorúak járadékában részesülő személy rendszeres 
pénzellátásának az igazolása,
-Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző év   Nemzeti Adó és Vám-
hivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén 
annak megszűnését igazoló dokumentum,
-Gyermek elhelyezéséről, tartásdíj igazolásáról bírói ítélet 
vagy nyilatkozat,
-Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tény-
ről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak 
érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szü-
lő is hozzájáruljon a gyermek tartásához,
- GYES, GYED esetén igazolás a folyósított ellátásról.

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

4)  A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Szociális Bizottság legkésőbb 2018. no-
vember ülésén bírálja el. A Bizottság szociális rászorultság 
megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a csa-
ládjában élők jövedelmi viszonyait. A bizottság határozat-
ban dönt a támogatásban részesülők köréről és a támoga-
tás mértékéről, illetve határozatban dönt az elutasításáról, a 
döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

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 listá-
ja megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos olda-
lon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, 
valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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

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

Minimum rendelés: 1.500.- Ft | Kiszállítási díj: 200.- Ft/cím | Az árak a visszavonásig érvényesek! Kiszállítás: 11:30-tól 22:00-ig! Házhozszállítás csak a 14. kerületben!

1.890.-

2.490.-

2.090.-

2.290.-

2.390.-

2.190.-

2.390.-2.390.-

1.990.-

2.090.-

2.090.-

2.390.-

2.090.-

2.390.-

2.390.-

2.490.-

2.390.-2.390.-

2.490.-

2.090.-

pizzáinkat mostantól teljes kiörlésU lisztbol készült tésztával is kérhetik!

Pepsi Cola 1l

Pepsi Cola Black 1l

Schweppes Narancs 1l

Canada Dry Gyömbér 1l

Lipton Ice Tea (citrom, barack) 1,5l

Toma rostos (alma, narancs) 1l

Kristályvíz (menteKristályvíz (mentes, savas) 1,5l

490.-

490.-

490.-

490.-

590.-

490.-

390.-390.-

ÉTLAP PIZZALAP
+36/30 473 71 28

www.sportbisztro.hu
+36/30 473 71 28

www.sportbisztro.hu

Margherita
paradicsomszósz, mozzarella, koktélparadicsom, 
friss bazsalikom (1, 7)

Prosciutto di Parma
paradicsomszósz, vizes mozzarella, pármai sonka,
rukkola, koktélparadicsom (1, 7)

Prosciutto cotto e maisProsciutto cotto e mais
paradicsomszósz, mozzarella, főtt sonka, 
kukorica (1, 7)

Quattro stagioni
paradicsomszósz, mozzarella, főtt sonka, gomba, 
kukorica, szalámi (1, 7)

Quattro formaggi
paparadicsomszósz, mozzarella, vizes mozzarella,
gorgonzola, füstölt sajt (1, 7)

Perla del mare
paradicsomszósz, mozzarella, tenger gyümölcsei, 
olivabogyó, citrom (1, 2, 4, 7, 14)

Tonno e sardella
paradicsomszósz, mozzarella, lilahagyma, tonhal,
szardella, citszardella, citrom (1, 2, 4, 7, 14)

Vegetariano
paradicsomszósz, mozzarella, grillezett zöldségek
(1, 7, 9)

Peperone
paradicsomszósz, mozzarella, olasz szalámi (1, 7)

PIZZÁK | 32 cm

paradicsomszósz, zöldpaprika, rukkola, olivabogyó, lilahagyma, gomba, kukorica, 
tükörtojás, kaliforniai paprika, friss bazsalikom, brokkoli, jalapeno, pepperóni, újhagyma

olasz szalámi, bacon, kolbász, császárhús, koktélparadicsom, parmezán,
mozzarella, gorgonzola, füstölt sajt, mascarpone, grilezett zöldség, camambert

csirkemell, szardella, pancetta, főtt sonka, tonhal

pármai sonka, tenger gyümölcsei

290.- Ft

390.- Ft

490.- Ft

590.- Ft
ÜDÍTŐITALOK

Ungherese
fokhagymás tejföl, mozzarella, lilahagyma, 
kolbász, császárhús, zöldpaprika, paradicsom (1, 7)

Bianco
mascarpone alap, mozzarella, főtt sonka, bacon, 
lilahagyma, pepperóni, koktélparadicsom, parmezán,
friss snidling (1, 7)friss snidling (1, 7)

Calzone
paradicsomszósz, mozzarella, főtt sonka, gomba (1, 7)

Torino
paradicsomszósz, mozzarella, pármai sonka, rukkola,
madársaláta, kaliforniai paprika, ricotta, aszalt
paradicsom, parmezán (1, 7)

PrimaPrimavera
fokhagymás-paradicsomos alap, mozzarella, 
csirkemell, bacon, camembert, grillezett zöldség (1, 7) 

Chef Pietro
fokhagymás tejföl, mozzarella, gorgonzola, habart 
tojás, pancetta, kolbász, lilahagyma, pepperoni (1, 3, 7)

Inferno
cchilis paradicsomszósz, főtt sonka, pancetta, kukorica,
zöldpaprika, lilahagyma (1, 7)

Della Casa
paradicsomszósz, pármai sonka, koktélparadicsom, 
friss mascarpone, rukkola (1, 7)

Farcita
töltött pizzatekercs, paradicsomszósz, főtt sonka,
mozzarella, kétféle mámozzarella, kétféle mártogatós (1, 7)

FELTÉTEK

13. Csillagfürt
14. Puhatestűek

1. Glutén
2. Rákfélék
3. Tojás

Allergének listája
4. Hal
5. Földimogyoró
6. Szójabab

7. Tej (beleértve a laktózt)
8. Diófélék
9. Zeller

10. Mustár
11. Szezámmag
12. Kén-dioxid

ELŐÉTELEK

Padlizsánkrém pizzakenyérrel, zsenge salátákkal 
(1, 3, 8, 9)

Gyömbéres lazactatár wasabival és fekete retekkel 
(1, 4, 5, 6, 8, 11)

Tatárhús snidlinges sajtkrémmel, zöldségekkel 
(1, 7, 9, 10)(1, 7, 9, 10)

Őz rilette savanyított zöldségekkel és túróval (1, 7, 10)

LEVESEK

Húsleves májgombóccal és zöldségekkel (9)

Alföldi gulyásleves magyar “tarkából”, csipetkével (1, 9)

Fűszeres olasz paradicsomleves krémes mascarpone-val 
(1, 7, 9)

Erdei gombakrémleErdei gombakrémleves kéksajttal (1, 7)

SALÁTÁK

Cézár saláta (1, 3, 7, 12)

Cézár saláta csirkével (1, 3, 7, 12)

Cézár saláta füstölt lazaccal (1, 3, 4, 7, 12)

Pármai sonka fiatal salátákal és málnával 
(1, 5, 8, 11, 12)

Curry-s kacsamellsaláta angol zellerrel (1, 3, 7, 8, 9, 10)Curry-s kacsamellsaláta angol zellerrel (1, 3, 7, 8, 9, 10)

Friss kevert saláta (5, 8, 12)

FŐÉTELEK

Csirkemell párolt zöldségekkel (2 féle püré és baby 
zöldségek) sült batátával és parmezánnal (7, 8, 11)

Fűszeres csirkeszárnyak kéksajttal, angol zellerrel 
(7, 9, 11)

CsiCsirkepörkölt káposztás sztrapacskával (1, 3, 7)

Kacsamell gyömbéres céklával, zöldborsóval, ázsiai 
fekete spagettivel és mangódarabokkal (1, 5, 6, 10, 11)

Cigánypecsenye édesburgonya-krémmel és sült 
bacon-nel (7, 12)

Sertésszűz marokkói padlizsánnal (9)

Bistro Burger házi steakburgonyával (1, 7)

KétszemélKétszemélyes             -tál /rántott csirkemell, fűszeres 
csirkeszárnyak, cigánypecsenye, hagymás rostélyos, 
házi steakburgonya, jázmin rizs, grillezett zöldség, 
erdei gombamártás, BBQ mustár/ (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11)

Hagymás rostélyos házi steakburgonyával 
(8, 9, 10, 11, 12)

Grillezett lazac fetával és parajjal (4, 7)

FFogasfilé roston grapefruit-salátával és sült 
édesburgonyával (4, 5, 8, 11)

1.690.-

2.190.-

2.890.-

1.690.-

1.190.-

1.390.-

1.090.-1.090.-

1.390.-

1.690.-

2.290.-

2.490.-

2.290.-

2.490.-

1.590.-1.590.-

2.490.-

2.190.-

2.190.-

3.390.-

2.490.-

2.690.-

2.590.-2.590.-

7.790.-

3.990.-

3.990.-

3.390.-

 …és ami nélkül a magyar konyha nem létezik:

Sertéskaraj rántva (1, 3)

Csirkemell rántva (1, 3)

Rántott sajt (1, 3)

Grillezett sertéskaraj

Grillezett csirkemell

Grillezett mozzarella (7)Grillezett mozzarella (7)

TÉSZTÁK

Tagliatelle cukkinivel és füstölt lazaccal (1, 4, 7)

Négysajtos gnocchi pirított bacon-nel, parajlevéllel 
(1, 7)

Káposztás sztrapacska friss tejfellel és szalonnával 
(1, 7)

KKÖRETEK

Házi steakburgonya (11)

Karikaburgonya (11)

Jázmin rizs

Sült édesburgonya (11)

Friss kevert saláta (5, 8, 12)

Grillezett zöldség (9)

MÁMÁRTÁSOK

Tartár (5, 7, 10, 11)

BBQ mustár (1, 5, 6, 8, 9, 10)

Zöldbors (7)

Erdei gomba (7)

SAVANYÚSÁGOK

Almapaprika (12)

CsemeCsemegeuborka (12)

Házi vegyes vágott (12)

Házi cékla

DESSZERTEK

Profiterol torta (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11)

Epres sajtorta (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11)

990.-

990.-

1.590.-

1.590.-

1.590.-

1.590.-

1.590.-

1.590.-

2.890.-2.890.-

2.290.-

1.690.-

650.-

650.-

650.-

890.-

890.-890.-

1.090.-

200.-

650.-

650.-

650.-

550.-

550.-550.-

550.-

550.-

Az Eb-n negyedik helyezett együttes-

nek három zuglói játékos is tagja volt. 

Az egyikük, Gyöngyössy Anikó azonban 

nemcsak a BVSC-s különítménynek, ha-

nem az egész magyar női mezőnynek is 

az egyik legkülönlegesebb egyénisége. 

Anikó ugyanis civilben kisgyermekgon-

dozó, amely szakma meglehetősen rit-

ka a vízilabdázók körében. 

– Nem dolgoztam még bölcsődében, 

csak a gyakorlatom idején. Egyelőre 

nincs is rá időm – mesélte Anikó, aki 

azonban nemcsak a civil foglalkozása 

miatt tűnik ki a többi vízilabdázó közül, 

hanem azért is, mert maga is gyakorló 

édesanya, a kislánya, Lili már ötéves, és 

az anyukája után ő is BVSC-s sportoló 

szeretne lenni. Ezért a mama a Szőnyi 

útra járatja úszásra, ami nem kevés lo-

gisztikát követel a BVSC-Zugló női vízi-

labdacsapatában és a válogatottban is 

meghatározó szerepet betöltő sportoló-

tól. – Nagyon örültem, amikor Bíró Atti-

lától megkaptam a behívómat, és amikor 

lehetőséget kaptam, arra törekedtem, 

hogy az elvárásainak megfeleljek. A ka-

pitány az Eb-n nyújtott teljesítményem-

mel is elégedett volt, ami a jövőre nézve 

nagy motivációt jelent számomra.

Anikó, aki jelenleg az egyetlen gyakorló 

édesanya a klubjában és a válogatottban 

is, a pályafutásával is kitűnik a társai kö-

zül. Ő ugyanis nem mezőnyjátékosként, 

hanem kapusként kezdte pályafutását. 

Ráadásul nem is akármilyen kapusként, 

mert egyrészt a korosztályos válogatot-

takban, másrészt a felnőtt nemzeti csa-

patban is szerepet kapott. Világ- és Euró-

pa-bajnokságokon szerepelt hálóőrként, 

és szép jövő állt előtte. Ő azonban nem 

volt megelégedve a pozíciójával, kiké-

redzkedett a kapuból, és előbb átlövő-

ként, majd – amióta a BVSC-Zugló játéko-

sa lett – centerként keseríti az ellenfelek 

kapusainak életét.

– Mindig is szerettem küzdeni, és úgy 

éreztem, ezt a képességemet a mezőny-

ben jobban tudom érvényesíteni, mint 

a kapuban. Ezért váltottam. Persze, 

arra, hogy ez ilyen jól fog sikerülni, ma-

gam sem gondoltam – mondta. 

Anikó tehát az egyetlen magyar vízi-

labdázó, aki kapusként és centerként 

is szerepet kaphatott egy világverse-

nyen. A barcelonai Eb-n kőkemény 

csatákat kellett vívnia az olasz, a hol-

land és a spanyol védőkkel, ám ő kiáll-

ta a próbát. 

– Hogy gondolok-e Tokióra? Persze, 

már megfordult a fejemben, hogy jó 

lenne részt venni az olimpián. Az egyik 

álmom, hogy a lányokkal a dobogóra is 

felállhatunk majd.

Gyöngyössy Anikó nemrég hűségből 

is jelesre vizsgázott. Eddigi teljesítmé-

nyével ugyanis klubedzője, Petrovics 

Mátyás is maximálisan elégedett volt, 

aki érthető módon szerette volna meg-

tartani a centerét. A mester szóban meg 

is állapodott a játékosával, aki viszont 

a kiváló Európa-bajnoki szereplést kö-

vetően Olaszországból is ajánlatot ka-

pott. Anikó azonban, tartva magát az 

ígéretéhez, a kedvező ajánlat ellenére is  

a Szőnyi úton maradt.               

 Riersch Tamás 

Zuglói vizes jelenség
A magyar női vízilabda-válogatott nagy átalakuláson megy keresztül. 

Bíró Attila szövetségi kapitány a riói olimpiát követően egy új csapat 

építésébe kezdett. A generációváltáson áteső válogatott nyáron, a bar-

celonai Európa-bajnokságon már be is mutatkozott. Nem is rosszul, 

mert bár az együttes címvédőként lemaradt a dobogóról, az új csapat-

tól még nem volt elvárás a négy közé kerülés.
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