
Bárány Béla atya áldotta meg
azt a keresztet, amely hamaro-
san a zuglói Páduai Szent Antal
plébániatemplom tornyát díszí-
ti. A kereszt és a tető január 21-
i toronyra helyezését követően,
az önkormányzat a plébániával
közösen január 26-án 11.15-től
tartja a munka elvégzése előtt
tisztelgő bokrétaünnepet.

Terv szerint haladnak a mun-
kálatok a Bosnyák téren, az 1946
óta befejezetlenül álló templom-
torony építése az utolsó fázisban
van. A keresztet és a tetőt január
21-én helyezik a toronyra.

– Ezen a napon kerül fel méltó
helyére a süveg – mondta Papcsák
Ferenc polgármester –, ekkor éri
el a torony a legmagasabb pontját. 

A bokrétaünnepséget január 26-
án rendezik meg.

A beruházás a zuglói önkor-
mányzat és az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye hozzájárulá-
sával, és adományoknak köszön-
hetően valósul meg. Bárány Béla
atyától megtudtuk, a hívek sok
áldozatot hoztak, rengetegen járul-
tak hozzá az építkezéshez. Pap-
csák Ferenc, Zugló országgyűlési
képviselője például magánvagyo-
nából egymillió forinttal támogatta
a toronyépítést, míg kétmillióval
a harangok beszerzését.

– December elsejétől 15,5 mil-
lió forint gyűlt össze – árulta el a
plébános –, de még jócskán
hiányzik az önrészből. A támo-
gatásokat április végéig várják.
Adományozni átutalással, vagy
csekken történő befizetéssel
lehet a következő számlaszá-
mon: 11784009-20205812.  

Ft-Fk

Már a nyáron látható eredmé-
nyeket hozhat a Városliget hosz-
szú távú fejlesztése, melyet a
Papcsák Ferenc zuglói polgár-
mester, országgyűlési képviselő
által előterjesztett, a parlament
által megszavazott, s immár
hatályba is lépett jogszabály
tesz lehetővé. Az ellenzék által
támadott Liget projektet Baán
László miniszteri biztos, a
Szépművésze t i
Múzeum főigazga-
tója mellett az állat-
kert vezetője, a volt
SZDSZ-es minisz-
ter Persányi Miklós
is támogatja.

Az előző esztendő
utolsó napjaiban
nyilvánította kiemelt-
té a kormány az „új
nemzeti közgyűjte-
ményi épületegyüttes
projekt”, közkele-
tűbb nevén, a múze-

umi negyed közigazgatási hatósági
ügyeit, valamint kijelölte az eljáró
hatóságokat. Ahogy arról a Zuglói
Lapok többször is beszámolt, a
XIV. kerületi Városligetben meg-
valósuló, kormányzati támogatást
élvező beruházás keretében több
múzeum felépítését is tervezik, az
ötletpályázat során már tavaly
októberben eredményt hirdettek. 

Folytatás a 6–7. oldalon

Panelrekonstrukció Zuglóban,
a BVSC olimpiai központtá fej-
lesztése, a Mogyoródi úti sport-
telep  felújítása, az Örs Vezér
tér átalakítása – ezek a pontok
szerepelnek – Pappcsák Ferenc
országgyűlési képviselőjelölti
programjában. Hangsúlyozta,
nem ellenfelekkel szeretne
megmérkőzni a választáson,
hanem ellenérdekelt felekkel,
akik nem a rágalmazással,
hanem elképzeléseik ismerte-
tésével lesznek elfoglalva.
MSZP-s kihívójára célozva
arról beszélt, hogy Tóth Csaba
a parlamentben nem Zugló,
hanem más kerületek érdeké-
ben lobbizott. Zugló jelenlegi
polgármestere az interjúban
részletesen kifejtette, melyek
a kerülettel kapcsolatos jövő-
beni tervei. 

– A Fidesz egyéni képviselő-
jelöltjeként indul a tavaszi
országgyűlési választáson. Az

összeférhetetlenség miatt nem
lesz polgármester. Az új parla-
mentben miképp változik a
munkája?

– A Fidesz-KDNP többségű par-
lament úgy határozott, hogy 2014
tavaszától a mostani 386 helyett,
már csak 199 fős lesz a parla-

ment, ebből 106 egyéni és 93 lis-
tás képviselő dolgozhat a törvény-
hozásban. Tehát az új parlament-
ben komoly rangot jelent majd
egyéni képviselőként dolgozni, és
ezt a munkát csak főállásban
lehet ellátni. Az elmúlt években
polgármesterként és országgyűlé-
si képviselőként a helyi, zuglói
ügyekért és az egész országot érin-
tő jogszabályi változásokért sokat
tudtam tenni. 2014-től, ahogy ön
is mondta, összeférhetetlen lesz a
polgármesteri és a parlamenti
képviselői munka. Ez utóbbival
azonban a legmagasabb szinten
tudom majd képviselni Zugló
érdekeit és folytatni tudom azt a
munkát, amit polgármesterként
végeztem. A szabálysértési törvény
módosításával elértem az illegális
árusok kitiltását a közterületek-
ről. Ezt a zuglói, tarthatatlan hely-
zet miatt kezdeményeztem. Az
Örs Vezér téren és a Városligetben
nem lehetett lépni a zugárusoktól. 

Folytatás a 3. oldalon

ALSÓRÁKOS    •    HERMINAMEZŐ    •    ISTVÁNMEZŐ    •    KIS-ZUGLÓ    •    NAGY-ZUGLÓ    •    RÁKOSFALVA    •    TÖRÖKŐR    •    VÁROSLIGET

www.zugloilapok.hu

Élhető, tiszta, biztonságos élet-
tér kialakítása a zuglóiak szá-
mára – ez az egyik legfőbb célja
Papcsák Ferenc polgármester-
nek, akinek vezetésével az
elmúlt években az Önkormány-
zat nagy hangsúlyt fektetett a
közösségi terek, parkok, utcák
szépítésére. 

Zugló Önkormányzata a kitű-
zött célok érdekében indította el
a közterület-rendezési programot,
melynek során a kerület több
pontján létesült pihenést szolgáló
közpark, és teljesen átalakult
Zugló főtere, a Bosnyák tér. A pol-
gármester javaslatára 2011-ben
elindult a Virágzó Zugló, utcafront
szépítési program, de kiemelt
figyelmet fordítanak a kerület
folyamatos tisztántartására, ame-
lyet közmunkások bevonásával
érnek el. Felléptek az illegális áru-
sokkal szemben, felszámolták a
városligeti bolhapiacot, így meg-
szűnt a sokakat zavaró, a környe-

zetet nagy mértékben szennyező,
engedély nélküli árusítás. 

Az elmúlt három évben a kerü-
let több intézménye is megújult,
iskolák, óvodák, bölcsődék, szo-
ciális és közintézmények kerül-
tek korszerűsítésre, illetve lettek
akadálymentesítve. Az Önkor-
mányzat 2013-ban 22 iskolát, 28
óvodát 11 bölcsődét, valamint
nyolc szociális intézményt újított
fel,  de megújult a Polgármesteri
Hivatal is. 

Az elmúlt években jelentősen
javult Zuglóban a közbiztonság
és a közrend. Jelenleg összesen
137 kamera figyeli a kerület
rendjét, az „Otthonunk bizton-
ságáért” program keretében
pedig már a társasházakban is
kamerák vigyázzák a lakók biz-
tonságát.

Az Önkormányzat átvette a
BVSC-Zugló Szőnyi úti sportte-
lepét a MÁV Zrt-től, ahol közel
egymilliárdos felújítás vette kez-
detét.                                     BR

Az idén beindul 
a Liget projekt 

A templom keresztje
már megérkezett

Papcsák Ferenc nyugodt
kampányt szeretne 

Látványos változások Zuglóban

A projekt megvalósításával növekszik a Város-
liget zöld felülete, az autók mélygarázsban
parkolhatnak 

Már 137 kamera vigyázza Zugló közrendjét Bárány Béla atya (középen)  megáldotta a templom keresztjét

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Papcsák Ferenc

Mi a véleménye az elmúlt idő-
szakban Zuglóban megvaló-
sított fejlesztésekről?

Megkérdeztük

Dr. Bátay 
Gáborné

Jó dolognak
tartom a sok

fejlesztést, elé-
gedett vagyok

a parkokkal és terekkel.
A Bosnyák tér nagyon szép,

tetszik a Róna utcánál a Tisza
István szobor és a Dózsa

György útnál 
a trianoni emlékmű is.

Diós Antalné

A térfelújítá-
sok, a közte-
rületek rend-
betétele látvá-
nyos a kerü-
letben. Ezen kívül a karácso-
nyi támogatás, amit kaptak a
fiatalok és az idősek ez egé-
szen rendkívüli, eddig ilyen
nem volt. Ez nagyon pozitív.

Klopfer 
Sándor

Meg vagyok
elégedve az ön-

kormányzat
munkájával.
A városközpont felújítása ak-

tuális és szükséges volt.
Erzsébet utalványt is kaptam,

minden fillér számít, 
jól jön a nyugdíj mellé.

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 395-5557,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történő
előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06/70-624-4675;
e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Elõzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-6669,

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

Telefon: 06/70-625-5742
e-mail cím: virkrisz@gmail.com

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 06-30-486-7343-as 

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-625-5743

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-625-5746; 

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Elõzetes időpont egyeztetés alapján.
Tel.: 06 (30) 524-9069

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Telefon: 06/30-992-0854
e-mail: cím: harrachp@gmail.com 

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 431-7528; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4656, 
e-mail: batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján. 

Telefon: 06/70-625-5734;
e-mail cím: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Telefon: 06/70-624-4630
e-mail cím: zoltan.solt@gmail.com 

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Február 05. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

Tel.: 06/20-930-8987; 
www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Elõzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5762

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9165-ös
telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
fogadóórájára bejelentkezés a 06-30-
486-7343-as telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyző
polgármesteri hivatali fogadóórájára a
jegyzői titkárságon, a 872-9171-es tele-
fonszámon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gábor aljegy-
ző polgármesteri hivatali fogadóórájára
az aljegyzői titkárságon, a 872-9164-es
telefonszámon.

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK)  Polgár-
mesteri Hivatal. Előzetes bejelentkezés
alapján.  Tel.: 06-1-872-94-88

Kulcsár József (22. OEVK)  Polgármes-
teri Hivatal. Előzetes időpont egyeztetés
alapján.  Tel.: 06-20-475-1384      

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Ko-
mócsy u. 5-7. Minden hónap harmadik
péntek 17.00-19.00 óra között, előzetes
bejelentkezés alapján. Tel.: +36-20-944-
70-69 e-mail: gyenes.geza@jobbik.hu

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. február  13. 17.00 órától. Tel.:
06-20-404-24-16

Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal.
Előzetes időpont egyeztetés alapján. Tel.:
06-30-4141-206

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal február 13. 18.00-20.00 óra között

Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)
Telefon: 872-9000, 872-9100.
hétfõ: 13.30–18.00,
szerda: 8.15–16.30,
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 
hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre: • telefonon: 8729-392
www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu • személyesen az okmányiroda recepcióján.

Önkormányzati képviselők
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a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán
utca által határolt területen bevezetésre kerülő fizető parkoló övezet kialakításáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a X. kerületi Önkormányzat a Kerepesi út – Fehér
út – Gyakorló utca- Hatház utca által határolt területen 2013. október 1-jével bevezette a
fizető parkolási övezetet. 

Az általuk kialakításra került fizető parkoló övezet működtetése az eltelt rövid idő alatt is azt
eredményezte, hogy az eddig Kőbányán parkolók a parkoló díj fizetés elkerülése érdekében
tömegesen átparkolnak a zuglói oldalra, melyek az ott lakók számára komoly közlekedési, par-
kolási problémákat okoznak. 

A túlzsúfolt parkolás megszüntetése érdekében, valamint a kiegyensúlyozott, viszonylag
egységes területi, környezeti leterheltséget eredményező parkolás biztosítása érdekében Zug-
lóban - a Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca -
Padlizsán utca által határolt területre – önkormányzatunk a fizető parkoló övezet bevezetésének
előkészítését megkezdte. A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek. 

A tervezett fizető parkoló övezet területének térképi lehatárolása:

A beruházás megvalósítása mellett a közeljövőben a Képviselő-testületnek rendeletet kell
alkotnia a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a közigazgatási területén a jár-
művel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
művek tárolásának szabályozásáról, melyben a fizető parkoló övezet területén élő lakosok részére
biztosítjuk az éves minimális költségtérítés megfizetése melletti ingyenes parkolási lehetőséget.

A rendelet tervezetét társadalmi véleményezésre annak Képviselő-testületi elfogadását meg-
előzően a www.zuglo.hu honlapon, valamint annak tájékoztatóját a Zuglói Lapokban közzétesszük. 

Kérem kísérjék figyelemmel a későbbiekben megjelenő további tájékoztatásaimat!
Tisztelettel és köszönettel Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Tájékoztató



Folytatás az 1. oldalról...

A Városliget fejlesztését célzó
javaslatot önálló törvényjavaslat-
ként terjesztettem elő, amit az
Országgyűlés el is fogadott.

Ez is egy helyi közösséggel kap-
csolatos döntés, de  a  parlament-
ben kellett dönteni róla, figyelem-
be véve a zuglóiak érdekeit. Tehát
ebből is látható, hogy az helyi
ügyek és az országos politika
összekapcsolódik. Amennyiben a
zuglóiak – a Füredi úti lakótelep-
től a Herminamezőig érő hetven-
ezres lélekszámú 8-as számú
választókerületben – megtisztel-
nek bizalmukkal a tavaszi válasz-
táson, mindent meg fogok tenni
a parlamentben, hogy képvisel-
jem az érdekeiket. 

– Az országos politikában
milyen kezdeményezések fű-
ződnek az Ön nevéhez?  

– Az imént említett, általam
kezdeményezett szabálysértési
törvény módosítása országos
szintű, tehát minden település
illegális árusaira vonatkozik. De
részt vettem az alaptörvény vitá-
jában, kiegészítéseket nyújtottam
be a szöveghez, amelyek végül
bele is kerültek az új alkotmány-
ba. Az új Polgári Törvénykönyv
vitáját én vezényelhettem le a
Fideszben a jogi kabinet vezetője-
ként. A Büntető Törvénykönyvhöz
módosító, szigorító javaslatokat
nyújtottam be. De például a
közösségi terek rendbetételét, az
illegális árusítások megszünteté-
sét célzó szabálysértési törvény
módosítását is kezdeményeztem.
139-szer szólaltam fel a parla-
mentben, amellyel ott vagyok a
Fidesz és az egész Országgyűlés
legaktívabb képviselői között.

– Mit tartalmaz az országgyű-
lési képviselőjelölti programja?  

– Kiemelten fontosnak tartom a
panelprogram végigvitelét Zugló-
ban. A kormány meghirdette a
rekonstrukciót, a zuglói panelhá-
zakat fel kell újítanunk a követ-
kező években. Forrásokat kell
találni a sportlétesítmények felújí-
tására. A költségvetésünk már tar-
talmazott egy kétszázmilliós
összeget a Mogyoródi úti sportte-
lep rendbetételére, de nem feled-
kezünk meg a BVSC létesítménye-
iről sem. Ez országos szempont-
ból is fontos, hiszen azt szeret-
ném, ha a terület olimpiai köz-
ponttá válna. Természetesen
továbbra is biztosítani fogjuk a
zuglóiak sportolási lehetőségeit.
Emellett rendbe kell tenni a Zug-
lót keresztülszelő utakat, illetve
az Örs vezér térnek is meg kell
újulnia. Ezek helyi ügyek, de még-
is országos szintűek, így a parla-
mentben ezeket kell majd képvi-
selnem. Az új képviselői jogállás-

ról szóló törvény szerint az egyéni
képviselőnek az önkormányzatnál
kell biztosítani egy irodát, tehát
Zuglóban mindenki megtalálhat
majd, nem hagyom el a kerületet,
ha megkapom a bizalmat. Ez is
mutatja, hogy továbbra is szoros
kapcsolatom lesz az önkormány-
zattal.  

– Milyen kampányra számít?  
– Nagyon kemény harc lesz, az

ellenfeleinkről mindenki tudhatja,
hogy semmitől sem riadnak visz-
sza, gyalázkodnak és mocskolód-
nak, Baján videót hamisítottak,
vagy épp fideszes képviselői
vagyonnyilatkozatot írnak át,
ahogy ezt Németh Szilárd kollé-
gám esetében is megtették. Elle-
nem évek óta lejáratókampányt
folytatnak, uszítanak, nemtelen
támadásokkal kell szembenéz-
nem.  Sajnálom, hogy ilyen kam-
pány vár ránk, de bízom benne,
hogy az embereket nem lehet
becsapni. Remélem, hogy a zugló-
iak látják, hogy az önkormányzat
és személyesen én is mennyi min-
dent tettünk az érdekükben az
elmúlt években. Fontos lenne,
hogy Zuglóban békés, higgadt,
kiszámítható legyen a jelöltek
kampánya, hiszen senkinek sincs
szüksége arra, hogy az életét,
netán a családi békéjét felzaklas-
suk a politikával. Tudjuk, hogy a
2002-es kampány mekkora
feszültséget teremtett az emberek
mindennapjaiban, a baráti társa-
ságokban, még a családokban is.
Ennek nem szabad megismétlőd-
nie. Azt szeretném, ha az ellenfelek

nem ellenfeleim, hanem ellen
érdekelt felek lennének. Nem a
mocskolódás lenne a fontos,
hanem az, hogy az elképzeléseink
versenyezzenek, hogy miképp kép-
zeljük el Zugló jövőjét. Ezt sajnos
az utóbbi három évben nem
tapasztaltam.

– Ezt mire alapozza?  
– A legnagyobb ellenzéki párt

országgyűlési képviselőjéről nem
tudom azt mondani, hogy bármit
is javasolt volna Zugló érdekében
a törvényhozásban, vagy itt
nálunk az önkormányzatnál. Sőt,
a költségvetéshez benyújtott
módosító javaslataival véletlenül
sem találta el Zugló területét. A
csepeli kiserdőtől, a Szilas-patak
felújításáig, a XV. kerületi panel-
házak felújításig mindenfélét java-
solt. Eszébe sem jutott, hogy
inkább a Füredi úti panelházakat
újítsuk fel, vagy hogy a Rákos-
patak rendbetételét kezdeményez-
te volna. A Bosnyák tér helyett ő
a ferencvárosi Bakáts-téri temp-
lom felújítására kért pénzt az
Országgyűlésben. Ezek minden
bizonnyal fontos ügyek a Ferenc-
városban és a XV. kerületben, de
akkor inkább ott kellene neki
képviselőjelöltként indulni, nem
Zuglóban. (Lásd erről keretes írá-
sunkat - a szerk.) A szocialisták
amnéziában szenvednek, hiszen
2010-ig ők irányították Zuglót és
semmit nem adtak Zuglónak,
hagyták tönkremenni a zöldterü-
leteket, folyamatos veszteséget ter-
meltek, az ingatlanértékesítésből
származó bevételeket eltapsolták,
a mai napig nem lehet tudni, hová
tűnt a pénz. Milyen jogon kérnek
ők rajtunk számon bármit is,
miközben mi fejlesztettük a kerü-
letet?! Ezt a látványos fejlődést
saját állítása alapján MSZP-s
ellenfelem is érzékeli. 2010-ben,
amikor átvettük tőlük a város irá-
nyítását mínusz nyolcmilliárd
forint volt az adóssága Zuglónak,
most pozitív szaldót mutat a
kerület. Huszonhárom év után
most először vált stabillá Zugló
költségvetése, lett pozitív az
egyenlege. 

Mi bizonyítottunk.
Pindroch Tamás
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Papcsák Ferenc nyugodt
kampányt szeretne 

Papcsák Ferenc

A Bosnyák tér, illetve több kerü-
leti közterület megújítása után
Zugló szebbé tétele tovább foly-
tatódik. Papcsák Ferenc polgár-
mester eltökélt szándéka, hogy
regnálása alatt az Örs vezér tere
is megszépüljön. A Sugár mel-
letti, használaton kívüli pavilo-
nok bontásával a munkálatok
megkezdődtek.  

A felszámolás egyelőre azokat
a bódékat érinti, amelyek az üzlet-
központ hátsó részénél helyez-
kednek el, míg az aluljáró felőli
árusítóhelyekhez – egészen a kert-

helyiséges vendéglátóegységig –
nem nyúlnak.  A bontásra ítélt
nyolc, használaton kívüli pavilon
évek óta rontja a városképet és a
közbiztonságot. 

– Számos panasz érkezett a
környéken lakóktól, hogy sötéte-
dés után nem mernek erre jönni,
mert gyanús emberek leszólítják,
zaklatják őket a kihalt üzletek
előtt – tudtuk meg Teimer Gábor
aljegyzőtől. – Bár a patkányok
már megjelentek az épületeknél,
a hajléktalanok itt húzták meg
magukat. Tavaly nyáron egyikü-
ket holtan találtuk.   

Papcsák Ferenc, Zugló ország-
gyűlési képviselője úgy véli, az Örs
vezér terét is olyan állapotba kell
hozni, amely méltó a kerülethez.
A tér felújításának anyagi feltéte-

leit már az idei költségvetésbe
szeretnék betervezni. A terület-
rendezést több ütemre osztanák
el, figyelmet fordítva arra, hogy
az erre járókat a munkák ne aka-
dályozzák a zavartalan közleke-
désben. 

– A tér rendezésének előkészü-
letei megkezdődtek – jelentette ki
lapunknak Papcsák Ferenc –, a
vázlatok kidolgozásánál tartunk.
A tervek között szerepel az új tér-
burkolat és egy sétálóutca kiala-
kítása is. Ahhoz azonban, hogy
látható eredményt érjünk el,
nincs sok időnk, szűkek a határ-

idők. Éppen ezért vágtunk bele a
munkálatokba. A most kijelölt
üzlethelyiségek bontása egy hóna-
pon belül lezajlik. A többi pavilon
megmarad, hiszen az előző veze-
tés 25 évre szóló szerződést
kötött a bérlőkkel, de szeretnénk
velük is tárgyalni, egy esztétikai-
lag egységes épületsor kialakítá-
sának ügyében. A kerületnek
ugyanis van egy szabályozási ter-
ve, és egy pályázatot is elfogad-
tunk a pavilonok arculatára
vonatkozóan. 

Az önkormányzat tehát folytatja
azt a munkát, amit az előző évek-
ben megkezdett: tiszta, biztonsá-
gos közterületeket alakít ki a zug-
lói polgárok számára.  

Forrai-Kiss Krisztina

Megkezdődött az Örs 
vezér tere rendbetétele

Papcsák Ferenc a lebontott épületek helyén sétáló utcát szeretne

A bódék lommal és szeméttel voltak tele

Tóth Csaba és Zugló – messze egymástól    
A Magyar Hírlap azt írta, Tóth Csaba, aki az MSZP egyéni zuglói

jelöltje 2010-től idáig 126 felszólalása során csupán egyszer ejtette
ki Zugló nevét, méghozzá nem a kerülettel, csupán az önkormány-
zattal összefüggésben. A politikus 285 önálló indítványt nyújtott be
a parlamentnek, ebből kerületét mindössze kettő érinti (a Mexikói
úti mozgásjavító iskola és a Bosnyák téri ,,metró”). A nem önálló,
755 indítványának egyike sem foglalkozik kifejezetten Zuglóval.
Vele szemben fideszes ellenfele, Papcsák Ferenc összesen 115-ször
beszélt a parlamentben Zuglóról. A 139 felszólalása alkalmával
hatvanötször említette meg Zuglót. Húsz önálló indítványából egy,
a Városliget fejlesztése érintette a kerületet. Nem önálló, hatvanegy
indítványából kettő a Városligettel, további hét pedig a helyi önkor-
mányzattal foglalkozott. 

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

Új térburkolatot és sétálóutcát
alakítanak ki
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

természetben Bp. XIV. Lőcsei u. 24-26. szám alatti ingatlan teremgarázsában ta-
lálható alábbi gépkocsi beállókat

Cím

G11, G12, G23, G26, G30, G31, G34, G37,
G41, G42, G44, G46, G47
G16, G24, G32

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

(lakás- és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek,

valamint egyéb ingatlanok értékesítésével
kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, a Budapest
XIV. Lőcsei út 24-26. szám alatt ingatlan teremgarázsában található, bérbe vehető
gépkocsibeállók listája

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet, a minimálisan ajánlható bérleti díjat fi-
gyelembe véve.

Az ajánlatok benyújthatók a 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésé-
vel, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recep-
cióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).
A gépkocsibeállók megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os te-

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

kerül a Zuglói Városgazdálkodá-
si Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
- Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.
- Bérleménygazdálkodási és
Értékesítési Iroda

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik 
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8:00–16:00 óráig és pénteken

8:00–13:00 óráig. Pénztári nyitva tartás: 
hétfőtől–csütörtökig 8:00–16:00 óráig, pénteken

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

G1; G4; G9; G10; G11; G12; G23; G26; G30; G31; G34;
G37; G41; G42; G44; G46; G47
G24; G32; G33; 

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vételárat elérő vagy azt meg-
haladó összegre.

Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével,
mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepci-
óján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthető-
ek előzetes időpont-egyeztetés-
sel, a 469-8156-os telefonszá-
mon. A hirdetmény kifüggesz-
tésre kerül Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. hir-
detőtábláján és hivatalos hon-
lapján (www.zugloizrt.hu). 
A hirdetményt kifüggesztette: 
- Bérleménygazdálkodási és Ér-
tékesítési Iroda
- Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt.

Budapest XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat tulajdonában álló
bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi be-
állók és területek listája megte-
kinthető a 
http://www.zugloizrt.hu/hirdet-
menyek/ hivatalos oldalon, illet-
ve  a hirdetmény kifüggesztésre
került Budapest Főváros XIV.
Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkor-
mányzati tulajdonú
helyiségek

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény ki-
függesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Péter-
várad u. 11-17.)

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
árverés útján értékesítésre meghirdeti,
kizárólagos tulajdonát képző Budapest XIV. kerület Mexikói út
65/A. szám alatti, 30326/8 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar megne-
vezésű, valamint Fogarasi út 17/B. szám alatti, 31911/24  hrsz.-
ú, kivett, egyéb épület megnevezésű ingatlanjait. AHirdetmény
megtekinthető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
(1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17) hirdetőtábláján, valamint
a www.zugloizrt.hu internetes oldalakon

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdető-
tábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi
ügyekben

tulajdonosok és közös
képviselők részére 

a Polgármesteri Hivatal
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június elsejétől
az okmányiroda ügyfélfogadási rendje, minden szakterületen, egy-
ségesen az alábbiak szerint alakul:

Hétfő, Szerda, Péntek: 7.00–13.30 és 14.00–20.00
Kedd, Csütörtök: 7.00–12.00 és 14.00–20.00
Minden nap van lehetőség előre lefoglalt időpontban, és idő-

pontfoglalás nélkül, sorban állással is ügyet intézni.
Időpont foglalható a www.magyarorszag.hu honlapon, vala-

mint személyesen illetve telefonon, az okmányiroda recepció-
ján. Tel.: 872-9271 és 872-9392 

A hosszú várakozási idő elkerülése céljából, az előre lefoglalt idő-
pont nélkül érkező ügyfelek részére a sorszám kiadása naponta két-
szer, a délelőtti és a délutáni műszakban is külön történik. 

Tisztelettel: dr. Molnár Csaba József
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala hivatalvezető

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Polgármesteri 
Hivatalában

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál min-

den kedden a 872-9119- es vagy a
872-9241-es telefonszámokon.

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet,
melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) ta-
lálható ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező
űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan ki-
emeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108
telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónap-
tól havi rendszerességgel előre meghirdetett na-
pon a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fo-
gadják az ügyfeleket.

Dátum

Február 12.
Március 12.

Február 03.
Március 03.

Január 31.
Február 28.
Március 28.

Február 07.
Március 07.

Divízió

Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízió
Irodavezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Kedves Zuglói 18 évesek!
A 2013-ban nagykorúvá vált, bejelentett kerületi lakóhellyel
rendelkező fiatalokat dr. Papcsák Ferenc polgármester gratuláló
levéllel és két ajándék mozijeggyel köszönti. 

A február 28-ig, a Sugár Moziban felhasználható jegyek átvételére
meghosszabbítva, január 31-ig van lehetőség az üzletközpont II.
emeletén, az ételudvar mellett található Önkormányzati Ponton, va-
lamint az Önkormányzat Pétervárad utca 2. szám alatti ügyfélszol-
gálatán. Nyitva tartás hétfőtől péntekig 9-18 óra között. A jegyek
átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. 

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Tisztelt Zuglói Nyugdíjasok!
Értesítjük Önöket, hogy Zugló Önkormányzata meghosszabbí-
totta a 3.000 forint értékű Erzsébet-utalványok átvételének le-
hetőségét, a korábban közölt feltételek szerint.

Az utalványok az alábbi helyszíneken vehetők át január 31-ig,
hétfőtől péntekig 9-18 óra között: 

• a Sugár Üzletközpont II. emeletén található 
Önkormányzati Ponton, valamint

• a Polgármesteri Hivatal Pétervárad utca 2. szám alatti 
ügyfélszolgálatán.

Az átvételhez személyi igazolvány és lakcímkártya elegendő.
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A Brit Nemzetközösség tavaly
ünnepelte II. Erzsébet megko-
ronázásának hatvanadik évfor-
dulóját. A királynő soha sem
tagadta, ereiben magyar vér is
csörgedez. Egyik rokona, Szu-
chovszky Ilona Zuglóban él.

– Édesapám, dr. Szuchovszky
Sándor az Esti Kurír 1935. szep-
tember 18-án megjelent számá-
ban olvasott egy cikket, amely a
walesi hercegi család és a Rhédey
grófok közti rokonságról szólt –
mondta Szuchovszky Ilona, a
Herminamező Polgári Kör tagja.
– Az írás felkeltette az érdeklő-
dését ugyanis a családi legenda
szerint anyai ágon mi is rokon-
ságban álltunk a Rhédeyekkel.

A zuglói helytörténész édesany-
ját Csapkovits Izabellának, a
nagyapját pedig Csapkovits
Györgynek hívták, akinek egyik
unokatestvére Börtsök Andor

volt. Ez a Csapkovits és a Bört-
sök család rokonságát bizonyít-
ja, az utolsó Rhédey lány Börtsök
Samuhoz ment feleségül, így a
Rhédeyek vérvonalának folytatói
a Börtsökök voltak.

– Ha a családot megnézzük,
akkor számtalan hírességgel
találkozhatunk – mesélte Ilonka
néni Mexikói úti, múzeumnak is
beillő szobájában. – A Rhédeyek
például két erdélyi fejedelmet
adtak a magyar nemzetnek, arról
nem is beszélve, hogy a legenda
szerint Aba Sámuel király alapí-
totta ezt a nemzetséget. A család
leghíresebb tagja azonban két-
ségkívül Teck Mary hercegnő
volt, akinek az unokáját 1952-
ben II. Erzsébet néven brit
királynővé koronáztak.

Szuchovszky Ilona még ma is
könnyes szemmel beszél a csa-
lád történelméről. Nagyapja,
Csapkovits György tereskei kúri-
ájáról, amely ma Huszár-kastély
néven ismert, az édesapja, Szu-
chovszky Sándor kalandos rom-
hányi körzeti orvosi kinevezésé-
ről, az apja Rákóczi-kutatásairól,
illetve egy levélről, amelyet édes-
anyja még 1947-ben írt az angol
királyi családnak.

– Édesanyám kétségbeesésé-
ben fordult az akkor még trón-
örökös Erzsébethez. 1947-ben
ugyanis egyik napról a másikra
elvették a birtokainkat, még azt
sem engedték meg, hogy édes-
apám a saját vagyonából egy
tehenet magával vigyen – emlé-
kezett vissza Szuchovszky Ilona.
– Édesanyám ekkor írta meg a

levelét Mary
hercegnőnek,
hogy a „felséges
rokon” segítsen
távoli hozzátar-
tozóinak vissza-
kapni a családi
birtokot, vagy
legalább azt érje
el, hogy az árát
megfizessék a
Szuchovszk-
yknak. A levélre
sosem érkezett
válasz, nagy
valószínűséggel
Mary hercegnő
soha nem is
találkozott vele,
de a másolata
ma is a csalá-
dunk egyik fél-
tett kincse.

Szuchovszky
Ilona történetei
nemcsak az
angol királyi
családról szól-
nak. Meséi
másik főszerep-
lője egy fiatal-
ember, akivel
1956 áprilisá-
ban ismerke-
dett meg és aki-
vel éppen ösz-
szeházasodni
készült, amikor
októberben  kitört Budapesten a
forradalom, amely a szerelmét is
magával sodorta. Jómaga csak
1959-ben értesült arról, hogy
szerelmét egy Üllői úti ház udva-

rán lelőtték az oroszok. Ezt
követően ismét 1989-ben, a for-
radalmi hősök újratemetésén
hallott róla. 

Ilonka néni 1962-ben költözött
Zuglóba. Akkoriban még az

Országos Közegészségügyi Inté-
zet munkatársa volt, ahonnan 44
évnyi munka után ment nyugdíj-
ba. A zuglói helytörténeti kuta-
tásokba pedig ezt követően kap-
csolódott bele.  Riersch Tamás

Zuglóban él II. Erzsébet rokona

Szuchovszky Ilona

II. Erzsébet

Minden adott ahhoz, hogy
idén is folytatódjon a kerület
zöldterületeinek bővítése –
derült ki a Virágzó Zugló
Program évadzáró ünnepsé-
gén. A Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. által
megkötött szerződés alapján
idén kora tavasszal a prog-
ramban résztvevők már ültet-
hetik a virágokat. 

Évadzáró ünnepséget tartott
december 17-én a Lipták Villá-
ban a Virágzó Zugló utcafront-
szépítő és közösségi kertépítő
program, amely Papcsák Ferenc
polgármester kezdeményezésé-
re indult útjára 2011-ben. Az
eseményre meghívták a kertba-

rátokat, akik elmondhatták
véleményüket, tapasztalataikat,
ötleteiket. 

A rendezvényt Megyeri Sza-
bolcs kertészmérnök nyitotta
meg, aki összegezte az elmúlt év
történéseit, majd Gyügyei Attila
önkormányzati képviselő
köszöntötte a résztvevőket, aki
maga is részt vett több virágül-
tetésen. A képviselő fontosnak
nevezte a programot, amely
közösségeket teremt akár egy
százhúsz lakásos, akár egy hat
lakásos társasházról van szó. 

A Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. lebonyolítói
feladatokat ellátva 2013 márci-
usától kapcsolódott a program-
hoz. A tavalyi esztendőről Bara-

nyai Zsolt városüzemeltetési diví-
zióvezető elmondta, hogy 128
helyszínen ültettek virágokat,

növényeket, körülbelül kétszáz
jelentkező segítségével. Baranyai
hangsúlyozta, hogy sikerült tető
alá hozniuk egy olyan szerződést,
amelynek köszönhetően idén
kora tavasszal folytatni tudják a
programot.

A rendezvényen szó esett a
program célcsoportjairól és kis-
filmeket is lejátszottak az elmúlt
évekről. Az évadzárón kiderült
az elmúlt időszakban erősödött
Zugló zöld jellege, szaporodott
a kerületben a zöldfelületek szá-
ma. A Virágzó Zugló Program
mellett a kerületi civilek ötleté-
ből született meg és lépett a meg-
valósulás útjára az első közös-
ségi kert. Idén létrejön az úgy-
nevezett utcafront- bizalmi rend-
szer, és még szorosabb lesz a
Zuglói Önkormányzat és a kert-
barátok kapcsolata.          

BR

Megyeri Szabolcs kertészmérnök

Az Angol utcában az ott élők kérésére a egyik társasházház zárt udvara is  virágossá vált
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Január 24-én tárják a nyilvá-
nosság elé a Rákos-patak és
környezetének komplex kör-
nyezetrendezésére szervezett
nemzetközi pályázatra készült
terveket. 

Az „Europan 12” pályázatra 35
nemzetközi tervezőcsapat jelent-
kezett és összesen 26 pályaművet
nyújtottak be. A pályamunkákat
először tavaly október 4-én zsű-
rizték a kerületben. A bizottság
munkáját meglátogató Papcsák
Ferenc polgármester nagyon
izgalmasnak nevezte az általa
megtekintett pályaműveket. Az
eredmények már megtekinthetők
a www.europan-hungary.hu inter-
netes oldalon, a díjakat február
24-én osztják majd ki, sort kerít-
ve egyben a tervek prezentációjá-
ra is. Ezek után szimpóziumot
tartanak majd a tervek felhasz-
nálási lehetőségeiről. Barta
Ferenc zuglói főépítész elmondta:
a következő állomás egy nagysza-
bású kiállítás lesz, ahol nemcsak
a kiválasztott ötöt, illetve az első
helyezett pályaművet, hanem az
összes tervet megismerhetik az
érdeklődők. 

Baranya

Kiállítják 
az Europan 12
pályázatra 
érkezett terveket

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Évadzárót tartottak az utcafront szépítők
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Magyar Közlönyben nemrég
megjelent legújabb döntés értel-
mében, a kabinet elsőfokú építés-
ügyi-, illetve szakhatóságként azt
a hatóságot jelölte ki, amely az
elsőfokú eljárásban amúgy is
eljárna. Ugyanezt tette a másod-
fokú hatóság kijelölésénél is.
Ugyanakkor a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű
ügyek koordinációjára a fővárosi
kormányhivatalt vezető kormány-
megbízottat jelölték ki. A rendelet
kimondja továbbá: az építésügyi
hatósági eljárásokban nem kell
építészeti-műszaki tervtanácsi
véleményt beszerezni, illetve nem
kell településképi véleményezési
eljárást sem lefolytatni. A kiemelt
beruházási státusz révén minden
intézkedés gyorsabban megszü-
lethet: az építésügyi hatóságnak
úgy kell egyeztetnie a szakható-
sággal, hogy az egyeztetésre és a
felülvizsgált állásfoglalás kiadásá-
ra legfeljebb nyolc nap, míg a kör-
nyezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi tárgyú szakhatósági
közreműködés esetén legfeljebb
tizenöt nap áll rendelkezésre.

A Városligetnek az ellenzék, így
az MSZP, a Bajnai-féle Együtt-PM
és az LMP által is támadott fej-
lesztése (nem maradt el ebben a
Jobbik sem, ők azt kifogásolják,
hogy a Regnum Marianum temp-

lom helyreállítása nem szerepel a
tervekben) kapcsán Baán László,
miniszteri biztos a közelmúltban
hosszan nyilatkozott a távirati iro-
dának. Szerinte már az idén nyá-
ron látható eredmények jöhetnek,

az új múzeumi negyedet is magá-
ba foglaló Liget Budapest projekt
befejezése azonban csak 2018-ra
várható. Baán ismét üdvözölte az
Országgyűlés által elfogadott, a
Zuglói Lapok által korábban rész-
letesen ismertetett Városliget-tör-
vényt, amely szerinte tisztázta a
projekt jogi feltételeit, felgyorsí-
totta a tervezés folyamatát, és lét-
rehozta a Városliget Ingatlanfej-
lesztő Zrt-t, amely lebonyolítja a
Városliget rehabilitációját, majd
a fenntartásról a beruházás lezá-
rulta után is gondoskodik.

Megerősítette: a jogszabály is
garantálja, hogy a liget zöldfelü-
leteinek nagysága nem csökken-
het, sőt ezek növelése a projekt
egyik kiemelt célja. A beruházást
ellenző Horváth Csaba MSZP-s
főpolgármester-jelölt korábban
népszavazást is kezdeményezett,
később már csak aláírást gyűjte-
ne a „Városliget megvédéséért”.
Ezzel kapcsolatban a miniszteri
biztos reményét fejezte ki, sikerül
őt meggyőzni: inkább támogató
íveket bocsássanak ki. 

A Szépművészeti Múzeumot is
vezető szakember elmondása sze-
rint a Liget Budapest projektnek

két fontos pillére van: a jogi és a
financiális feltételrendszer bizto-
sítása. Az elsőhöz tartozik a keze-
lői jogok kérdése, a beruházás
során létrejövő építmények tulaj-
donjogának rendezése, illetve az
építésszabályozási kérdések tisz-
tázása. Ez 2014. június 30-ig
megtörténik és a főváros ezzel a
határidővel önállóan hozhatja lét-
re a Városliget szabályozási ter-
vét. „Az elmúlt évtizedekben folya-
matosan romlott a liget állapota,
de most nyárra gyors és jelentős
értékjavulás lesz tapasztalható,
így sor került számos bódé, hasz-
nálaton kívüli épület elbontására,
a zöldfelület javítására, illetve az
összetört padok pótlására” –
fogalmazott, megjegyezve, a finan-
szírozás feltételeiről a kormány
már ez év elején dönt.

Szintén az elkövetkező hóna-
pokban írják ki a múzeumi
negyed öt új épületére a nemzet-
közi tervpályázatokat, amire kul-
turális közintézmény tekintetében

– hívta fel a figyelmet Baán –
Magyarországon száz éve nem
volt példa. A pályázatok ered-
ményhirdetése után, az év végére
készül el az egész Városliget mes-
terterve. A tervezett menetrend
szerint, a szükséges közbeszer-
zési eljárások lezárultával, 2015
második felében indulhatnak el
a tényleges beruházások: többek
között az Állatkert bővítése, az új
Fővárosi Nagycirkusz, a Petőfi
Csarnok épületének helyén egy
ifjúsági élmény- és tudáspark és
az öt új múzeumi épület felépíté-
se, valamint a zöldfelület teljes
megújítása és növelése. Jelenleg
a liget felületének csupán hatvan
százaléka zöldfelület, és a mara-
déknak is csak kisebb részét fog-
lalja el épület, a többi beton, asz-
falt, bódé vagy út, csak az Ötven-

hatosok terének betonfelülete a
liget öt százalékát teszi ki.

Papcsák Ferenc zuglói polgár-
mester, országgyűlési képviselő,
a vonatkozó törvény egyik előter-

Persányi Miklós, a Fővárosi
Állat- és Növénykert igazga-
tója, a Liget Köztársaság
egyesület vezetője a Zuglói
Médiának úgy nyilatkozott,
támogatja a Városliget fejlesz-
tését, illetve az azt megalapo-
zó jogszabályt. „Előmozdít-
hatja azt az ügyet, hogy a
Városliget végre sokkal ren-
dezettebb állapotba kerüljön,
és van egy olyan eleme a tör-
vénynek, ami nekem különö-
sen  szimpatikus. Nevezete-
sen az, hogy a terület zöldfe-
lületének aránya a fejlesztés
során se csökkenhessen.
Egyébként a ligetre bőven
ráfér egy komolyabb figye-
lem, és persze sok pénz is,
hiszen a mostani állapotok
sok-sok kívánnivalót hagy-
nak maguk után” – mondta
a volt SZDSZ-es miniszter. Persányi Miklós

Baán László miniszteri biz-
tos, a Szépművészeti Múze-
um főigazgatója ugyancsak
nyilatkozott lapunknak az
ügyben, szintén támogatásá-
ról biztosítva a Papcsák
Ferenc által jegyzett jogsza-
bályt. „A törvény azt a jogi
környezetet, azt a tulajdonosi,
illetve vagyonkezelői környe-
zetet rendezi, amely eddig
rendkívül kusza és bonyolult
volt. Nem véletlen, hogy nem
volt igazi gazdája a Városli-
getnek. Papcsák Ferenc is
nyilvánvalóan azért terjesztet-
te a Ház elé javaslatát, hogy
végre elindulhasson az a fej-
lesztési folyamat, amelyre
évtizedek óta várnak a fővá-
rosiak” – magyarázta a
miniszteri biztos. Baán László

Több múzeum és zöldfelület az évtizedek
óta elhanyagolt Városligetben

A múzeumi negyed látványterveinek egyike



jesztője sajnálatosnak tartja az
MSZP politizálását az ügyben.
„Azért nem értem az ellenkezésü-
ket, mert a Városliget rendbeté-

tele nem politikai kérdés” – hang-
súlyozta lapunknak adott interjú-
jában. A tervek szerint az M3-as
autópálya forgalmát elirányítják

innen, rendbe teszik az Állatkert
és a Vidámpark területét. „Nem
változnak viszont a tulajdonviszo-
nyok, a zuglói és a fővárosi önkor-

mányzat is megmarad tulajdonos-
nak, az állam kilencvenkilenc
évre vagyonkezelői jogot kap” –
hívta fel a figyelmet Papcsák.

Fontos körülmény a tervezett
fejlesztések elleni tiltakozások
kapcsán az is, hogy a több mint
húsz éve civil szerveződésként
működő, a városligeti és környéki
intézményeket összefogó Liget
Köztársaság egyesület – ahogy
arról a Zuglói Média is hírt adott
– egyértelműen üdvözölte a tör-
vénytervezet megszavazását. Úgy
érzik, végre lesz gazdája a liget
ügyeinek, amire évek óta nem volt
példa, és bíznak abban, hogy az
állam kellő forrásokat biztosít a
fejlesztések magas minőségű
megvalósítására.

Minapi közleményében a szö-
vetség rögzítette: a Liget nem egy-
szerűen egyike a nagy zöldterüle-
teknek, hanem kulturális, turisz-
tikai és népjóléti attrakciók párat-
lan és különleges együttese, és az
egész ország legtöbb vendéget
fogadó turisztikai célpontja. A
terület több mint két évszázada a
magyar főváros közönségének
legnépszerűbb pihenőhelye, és
egyben olyan műemléki környe-
zet, amely UNESCO-s világörök-
ségi területhez közvetlen kapcso-
lódik. Itt találhatók az ország leg-
nagyobb látogatottságú közgyűj-
teményei, gyógyfürdője, cirkusza,
korcsolyapályája és patinás ven-
déglátóhelyeinek egész sora nem-
zetközi hírü – hívták fel a figyel-
met a civilek.

A szövetség szerint ugyanak-
kor a fejlesztés során szükséges
például az „igénytelen kereske-
delmi és vendéglátási tevékeny-
ség” megszüntetése, a Városligeti
tó vízminőségének, megjelenésé-
nek javítása, a rendészeti tevé-
kenység megerősítése, az átme-
nő forgalom megszüntetése,
valamint további parkolási léte-
sítmények építése.

Emlékezetes, az Országgyűlés
december tizenhetedikei döntése
révén kilencvenkilenc évre,
ingyenesen állami vagyonkezelés-
be kerülnek a városligeti ingat-
lanok – a Műcsarnok, a Széche-
nyi fürdő, a műjégpálya a műsza-
ki építmények kivételével. A Pap-
csák Ferenc, valamint frakciótár-
sai, Vas Imre és Lipők Sándor
törvényjavaslatát kormánypárti
szavazatokkal fogadta el a par-
lament. Az előterjesztők szerint
erre a tervezett fejlesztések haté-
kony megvalósítása érdekében
van szükség. A törvény azt is tar-
talmazza, hogy a Városligetben
kulturális, közösségi szórakoz-
tató, oktatási-nevelési, sport- és
szabadidős célú, hitéleti, turisz-
tikai, vendéglátó, kiskereskedel-
mi, közlekedési és biztonsági
épületeket lehet emelni, valamint
parkolót és kerékpártárolót lehet
kialakítani.

Kacsoh Dániel
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A Felvonulási út napjainkban

A múzeumi negyed egyik változatának látványterve madártávlatból



Adománygyűjtéssel, sütemény-
versennyel és kirakodó vásárral
zárult a kerület igazi központ-
jává váló Bosnyák téren meg-
rendezett I. Zuglói Adventi
Vásár. Papcsák Ferenc polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy
a zuglóiak igazi közösséggé
kovácsolódtak a megújult téren. 

Kitett magáért a kerület Advent
utolsó hétvégéjén, több kedves
ötlettel és akcióval készült a kará-
csonyra Zugló. December 21-én
szombaton és december 22-én
vasárnap az Összefogás terévé
vált a megújult Bosnyák tér. A hét-
végén a rászorulóknak gyűjtöttek
csomagokat az önkormányzat
által felkért két civil szervezet

önkéntesei, ugyanakkor átadták
a Zugló Karácsonyi Süteménye
2013 díjat is, amelyet Szőke Zita
vehetett át, akinek győztes mákos
pite receptje keretes írásban
olvasható.

Vasárnap meggyújtották a kerü-
let adventi koszorúján az utolsó
gyertyát is. Bárány Béla atya, a
Páduai Szent Antal Plébánia
Templom plébánosa a négy gyer-
tya jelentőségéről elmondta: az
első gyertya a jó, a szép, az igaz-
ság, vagyis a teremtő az Isten utá-
ni vágyakozást szimbolizálja, a
második az útkészítés fontossá-
gát, hogy még nem vagyunk elég
jók, alakíthatnánk, formálhat-
nánk magunkon valamit. Az örö-
mé a harmadik gyertya, hogy az

ember csak az örömben teljese-
dik ki és örülnie kell más örömé-
nek, boldogságának. Az utolsó
gyertya pedig azt jelenti, hogy elfo-
gadom a másik embert és befo-
gadom az Istent a másik ember-
ben – mondta Bárány Béla atya. 

Papcsák Ferenc Zugló polgár-
mestere örömmel nyugtázta, hogy
az zuglóiak igazi közösséggé
kovácsolódtak a megújult Bos-
nyák téren. „A tér magáért beszél,

az emberek birtokba vették és
úgy látom, hogy nagyon jó érzés-
sel jöttek ki ide” – fogalmazott a
polgármester. A térre szintén kilá-
togató Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester szerint Advent legfonto-
sabb üzenete, hogy mindnyájan
együtt tudunk lenni, egymásra
figyelve készülni a szépre, a jóra,
a szeretetre.                          BR
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Új, csúcsminőségű digitális
angiográfiás (DSA) készüléket
helyeztek üzembe az Országos
Klinikai Idegtudományi Intézet-
ben. A GE Healthcare által
kifejlesztett, harmadik generá-
ciós, prémium diagnosztikai
műszer közvetlen digitális kép-
alkotó technikával, minimális
sugárterhelés mellett segíti az
agyvérzés és az akut stroke
bizonyos eseteinek gyors és
hatékony ellátását.

Agytrombózis esetén elsősorban
az idővel harcolnak az orvosok. A
tünetek megjelenése után csak
néhány óra áll rendelkezésre a
beteg eredményes ellátásához. A
kezelés megkezdéséhez gyors és
pontos diagnózisra van szükség.

– Az angiográfiás készülék az
érfestés céljait szolgálja. Egy finom
tűvel megszúrunk egy ütőeret,
amelyen keresztül csövet vezetünk
az erekbe, amelyen át különböző
manipulációkat tudunk végezni az
agyi ereken – mondta dr. med.
habil. Szikora István osztályvezető
főorvos. Az ünnepélyes átadáson
többek között megjelent a beren-
dezést fejlesztő cég regionális igaz-
gatója, Vincze Rita, Cserháti Péter
egészségügyi struktúraváltásért
felelős miniszteri biztos, Horváth
Attila Imre fejlesztésért és klíma-
politikáért felelős államtitkár és
Dr. Szócska Miklós, egészség-
ügyért felelős államtitkár.  Ft-Fk

Megnőtt 
az esélyük 
a stroke-os 
betegeknek

További 16 hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló családon
segített Zuglóban az Önkor-
mányzat és a Családsegítő Köz-
pont. Családonként nyolc má-
zsa tűzifát osztottak ki a nél-
külözők körében azok között,
akik önerőből nem tudtak volna
tüzelőt vásárolni.

Éppen idejében érkezett a
segítség Burai Endrénéhez, aki
egyedül neveli kétéves ikergyer-

mekeit. A csonka család 92 ezer
forintból él, ebből az összegből
Burainé nem tud tüzelőt vásá-
rolni, ami pedig volt az már elfo-
gyott. Most a zuglói önkormány-
zat a Családsegítő Központ
összefogásával nyolc mázsa tűzi-
fához és gyújtóshoz jutott a
nehéz helyzetben lévő család.

– Nagyon köszönjük az önkor-
mányzatnak és a Családsegítőnek
a támogatást – mondta a Zuglói
Médiának Burai Endréné.     ZL

Papcsák Ferenc polgármester-
nél már hagyománynak számít,
hogy felkeresi a kerület legidő-
sebb lakóit. December végén a
102 éves Sándor Jánosnét,
Rózsika nénit látogatta meg és
köszöntötte fel születésnapja
alkalmából. 

A városvezető az ünnepeltet
Gyügyei Attila családvédelmi
tanácsnok és Bátki László önkor-
mányzati képviselő társaságában
kereste fel otthonában. Az 1911.
december 28-án született, jó
egészségnek örvendő és pozitív
életszemléletű Rózsika nénitől a

humor sem áll távol. Arra a kér-
désre, hogy mi a hosszú élet titka,
egyszerűen azt felelte, hogy „az
ilyen csinos fiúk, mint akik itt
vannak”. Rózsika néni nagyon
örült a meglepetésnek, mint
mondta: mindig szívesen látja a
polgármestert. 

Papcsák Ferenc szerint Rózsika
néni példája is azt bizonyítja,
hogy nagyon jó Zuglóban élni,
ahol hosszú életet lehet eltölteni.
Szerinte ennek a körülmények, a
jó levegő és a jó társaság az okai,
de persze a családi háttér, a csa-
lád biztonsága és a hozzá tartozó
nyugalom is szükséges.         BR

A zuglóiak birtokba vették 
a megújult Bosnyák teret

Tűzifával segíti 
az önkormányzat 
a rászoruló családokat

Születésnapi köszöntés 

Szőke Zita (középen) mákos pitéjével nyerte el a Zugló Karácsonyi Sü-
teménye 2013 díjat

Tizenhat rászoruló család kapott egyenként nyolc köbméter tűzifát 

Rózsika néni örömmel fogadta az őt felköszöntő polgármestert

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, a tojássárgával és a többi hoz-
závalóval, majd annyi tejfölt adunk hozzá hogy kellemes puha tésztát
kapjunk. Ezt betesszük fél órára a hűtőszekrénybe és addig összeál-
lítjuk a tölteléket. A mákot elkeverjük reszelt citromhéjjal, ízlés szerint
cukorral (én 150 g-ot használtam), egy evőkanál liszttel és 1 dl tejjel.
A tojások fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, és először
csak egy-két evőkanállal adunk a töltelékhez, hogy fellazítsuk, majd
szép óvatosan összeforgatjuk. A tészta 2/3-ból négyzetet nyújtunk,
megkenjük lekvárral és beborítjuk a töltelékkel. A maradékot kicsit
kinyújtjuk, felcsíkozzuk és ebből sodrunk szálakat a tetejére. Ezeket
szépen elrendezzük, hogy lehetőleg szabályos rombuszokat kapjunk.
Kb. 30 percig sütjük 170 fokon. Picit kihűtjük és minden második
sort megkenünk lekvárral. Porcukorral megszórjuk és készen is van.

(A receptet Szőke Zita a Karácsonyi süteményverseny 
győztese bocsátotta lapunk rendelkezésére.)

Tészta: 
150 g porcukor
300 g liszt
200 g vaj
3 tanyasi, vagy bio tojás sárgája
1 citrom reszelt héja
1 csomag vaníliás cukor
2-3 evőkanál tejföl.
1/2  csomag sütőpor

Töltelékhez:
250 g darált mák.
1 citrom reszelt héja
3 tojás fehérje
1/2–1 dl tej.
1 evőkanál liszt
Ízlés szerint cukor
7–8 evőkanál lekvár (barack,
málna, eper) házi vaníliás por-
cukor

Mákos pite

A kereskedőktől arról érdek-
lődtünk, hogy milyennek íté-
lik meg a megújult Bosnyák
téren megrendezett I. Zuglói
Adventi Vásárt?

Megkérdeztük

Mocsár 
Eleonóra

A tapasztala-
tom szerint,
aki elolvasta
az újságot az
tudott a programokról és el-

látogatott a rendezvényre.
Aki erre járt és meglátta a tö-

meget, idejött. A vásár na-
gyon jó kezdeményezés. For-
galom szempontjából a hétvé-

gék erősebbek voltak.

László Zsolt

A vasárnapok,
a hétvégék na-
gyon erősek
voltak, de

azért hét köz-
ben is voltak érdeklődők fő-
ként munka után, este. 200–
300 kürtöskalácsot biztos el-
adtunk a hétvégi napokon. 

Jól éreztük magunkat.

Papp Zsuzsa

Jó volt a for-
galom. Na-

gyon jó volt a
szervezés, ma-
ximálisan elé-

gedett vagyok.  A hangulat
csodálatos volt. Nagyon sze-

rettem itt lenni.



Z GLÓI
KORKÖZPONT

Ha úgy érzi, szeretne segíteni, 
várjuk szeretettel!

Szenior Önkéntesek jelentkezését 
várja az Önkormányzat, várja a 

Szeretettel várunk minden, önmagában kedvet és erőt 
érző kerületi 50 év feletti polgárt a Cserepesházban, aki 
segíteni akar a kerületi idősek életének megkönnyítésé-
ben.
A Zuglói Korközpont az Önkormányzat Silver City prog-
ramja keretében, a Zsigmond Király Főiskola szervezésé-
ben már november végétől működik, és sok nyugdíjas 
fordult hozzájuk javaslatokkal, problémákkal, s ez a köz-
pont szervezi a Silver Akadémiát is időseink számára.

2014 februárjától a Cserepesházban található Kor-
központ ügyeletét a helyi szeniorok vennék át. 
Ez hetente az önkéntes számára egy-egy délelőttöt vagy 
délutánt jelentene, amikor 9-től 12 vagy 13-tól 16 óráig 
ügyelnének az önkéntesek, és fogadnák a helyi időseket a 
ház portáján, a Korközpont asztalánál.
Az önkénteseknek – hogy munkába állhassanak – 
januárban egy három részből álló, teljesen ingyenes tan-
folyamot szükséges elvégezniük, amelyek időpontjai a 
következők:

BARANYI ÉVA: 
SZENIOR ÖNKÉNTESSÉG

2014. január 14., 21., 28. 
mindhárom kedd, 9- 12 óra.

KOVÁCS GYÖRGY: 

2014. január 17., 24., 31. 
mindhárom péntek, 9-12 óra

JÁSZBERÉNYI JÓZSEF: 

2014. január 17., 24., 31. 
mindhárom péntek, 12-15 óra.

Aki mindhárom tanfolyamot elvégezte, februártól már se-
gítheti is a Korközpont munkáját!
(A tanfolyamokra külön-külön járni nem lehet)
Jelentkezni lehet munkanapokon és munkaidőben:
az 1 383 1341-es vagy a 06 30 692 47 46-os telefonszá-
mon,
illetve személyesen, a Cserepesház (Vezér u. 28/b) portá-
ján, a Korközpont asztalánál.

Köszönettel:
A Korközpont vezetői

Figyelje a Zuglói Korközpont további programjait is!

Silver Akadémia - az idősödő korosztály érdeklődésére 
számot tartó témákban, szabadegyetemi formában előa-
dássorozat kéthetente pénteken 16 órától
Idei első előadás 2014.02.18-án kedden:
Dr. Jászberényi József: Internetes kommunkáció előnyei 
és hátrányai.
(a belépés ingyenes)

Ingyenes angol nyelvtanfolyamok és társalgási 
gyakorlatok három tudásszinten,
2014 márciustól!

www.silvercity.eu

Több mint negyvenéves a
Katolikus Hallássérült Pasz-
toráció, melynek közösségi
hittanórájára zuglói tag is jár.
A szolgálat vezetőjével, Erdő-
di Ferenc atyával hivatásának
nehézségeiről és szépségeiről
egyaránt beszélgettünk. 

Negyvenéves fennállását
ünnepelte tavaly december 26-
án, a karácsony másnapján
tartott szentmise keretében a
Katolikus Hallássérült Paszto-
ráció.  A pesti piarista gimná-
zium kápolnájában tartott
szertartást Erdő Péter bíboros
celebrálta, aki szentbeszédé-
ben a megbocsátás és az isteni
szeretet erejéről értekezett.
Szólt arról is, az Isten ajándék-
ká tudja tenni azt is, ami első
látásra bajnak és csapásnak
tűnik. A homíliát Erdődi
Ferenc atya, a pasztoráció
vezetője tolmácsolta jelnyelven.

„A katolikus egyháznak min-
denkit meg kell szólítania, el
kell érnie, ezért jött létre
annak idején a pasztoráció. Az
indulás kapcsán meg kell emlí-
teni Futó Károly atyát, Világi
Vilmát és Izabellát. Ők kezdték
el felkutatni, hitre oktatni a
katolikus irányultságú hallás-
sérülteket, nagyot hallókat,
illetve siketeket. Mondhatni,
lerakták az alapokat a magyar
egyházban” – mondta a Zuglói
Lapoknak Ferenc atya, hozzá-
téve, nem könnyű az informá-
ciót, így a hittel kapcsolatos

dolgokat átadni a sérültek szá-
mára, többek között a szókin-
csük szűkössége miatt.

A pasztoráció vezetője szerint
megfelelő eszköz lehet erre a
tömegtájékoztatás. „Törek-
szünk arra, hogy - akár a köz-
média segítségével - minél job-
ban elérhessük az érintetteket.
Miről is van szó? Konkrétan
jelnyelves tolmácsolásról és
feliratozásról a televízióban, a
mozgóképes anyagokban.”

Ferenc atya, bár maga nem
az, mindkét szülője siket volt,
mint elmondta, szinte előbb
tanult meg jelelni, mint beszél-
ni. Szerinte probléma, hogy a
siketek jó része magára
marad, környezetük sokszor
nem fogadja be őket, noha
nagyon megbecsülik az irántuk
való bizalmat, szeretetet. Nem
értelmi fogyatékosokról van
szó: akár kiváló mérnökök és
jogászok is válhatnak belőlük.

Ugyanakkor az elmúlt időben,
a velük foglalkozó szervezetek
hatására is, egyre többen nyit-
nak feléjük – véli a lelkipász-
tor, akivel az idősebb hallássé-
rültek hittanórája előtt beszél-
gettünk. A csoportnak zuglói
tagja is van.

„Van oktatásunk a fiatalabb
korosztálynak is. Itt valódi
közösséget találhatnak, együtt
élik meg a hitüket. Szervezünk
nyári gyerektábort is, valamint
rendszeresen szentmiséket.
Emellett látogatjuk az időseb-
beket is. Mondhatni, fejlődő-
ben van a jelnyelvelés az egy-
házban, ezt több vidéki plébá-
nos esetében is tapasztalom,
nekik is támaszt kíván adni ez
a pasztoráció. Az idén, 2014-
ben szeretnénk még konferen-
ciát tartani a területet érintő

szakmai kihívásokról és lehe-
tőségekről, ezt később hagyo-
mánnyá tennénk” – tudtuk meg
Erdődi Ferenctől, aki egyéb-
ként az idén meghirdette a sze-
retet és az imádság évét. „Úgy
látom, ezekre nagy szükség van
a mai világban. Ha ugyanis
nem szemléljük a Mestert, a
Megváltót, nem tudjuk megta-
nulni, mit is értett ő szeretet
alatt. Ez a hallássérültek köré-
ben különösen fontos. Az ele-
settek alázatosabbak tudnak
lenni, mint mi, egyben fogéko-
nyabbak is a jóra, az isteni
üzenetére. Hiszem amúgy, min-
den emberben ott van egy tisz-
ta gyermek. Náluk a felszín
egészen vékony. Ezért is feltöl-
tődés számomra köztük lenni”
– hangsúlyozta az atya.

Kacsoh Dániel
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Zugló önkormányzata kiemelt jelentőséget tulajdonít a kerületben
élő sérült emberek támogatására, életkörülményeik javítására. Ez a
terület azért is különösen fontos, mert a fővároson belül kerületünk-
ben van a legtöbb fogyatékkal élőkkel foglalkozó oktatási és szakin-
tézmény. Papcsák Ferenc polgármester már megválasztása előtt hang-
súlyozta, hogy  a sérült emberek esélyegyenlőségének megteremtése,
munkavállalásuk, társadalmi elfogadottságuk, közösségbe való beil-
leszkedésük elősegítése egy modern városrész egyik legfontosabb fel-
adata. A polgármester szavait az elmúlt évek alatt tettek követték,
amelynek egyik kiváló példája a Zuglói Polgármesteri Hivatal Okmány-
irodájának teljes akadálymentesítése. Ez azonban nem csak a moz-
gássérülteket érinti, hiszen az információs környezet is akadálymen-
tessé vált, megteremtve a normális ügyintézés lehetőségét a látássérült,
a hallássérült, az értelmi fogyatékos emberek számára is. Németh Or-
solya, a Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Regionális Egye-
sületének alelnöke példaértékűnek nevezte a zuglói városvezetés oda-
figyelését a társadalom fogyatékkal élő tagjaira.

Erdődi Ferenc atya
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„Nem vagyunk mi rablók, Szent
István szolgái" – regölték a
Szent István Gimnázium 12. a
osztályos jelmezbe bújt diákjai
december 19-én a Polgármeste-
ri Hivatalban. Ezzel a hagyomá-
nyos rendezvénnyel köszöntöt-
ték Karácsony közeledtével
Zugló polgármesterét, alpolgár-
mesterét és jegyzőjét és a Hiva-
tal dolgozót, akiktől cserébe
ajándékot kaptak.

A zuglói tanintézet növendékei
ebben az évben sem feledkeztek
meg arról a hagyományról, amely
mintegy másfél évtizedes múltra
tekint vissza.

– A gimnáziumban a matemati-
ka tagozatos diákok kezdtek el
regölni – mesélte Magyar Zsolt
matematikatanár –, és az évek
során úgy alakult, hogy mindig a
végzős diákokra hárult az a fel-
adat, hogy kántálva végigjárják a
tantermeket.

A regölés egy ideig csak az isko-
lán belül zajlott, ám a híre a fala-
kon kívülre
is eljutott.
Így történhe-
tett, hogy
több mint
egy évtizede
meghívták
az akkori
12. a osztá-
lyos diáko-
kat a Polgár-
mesteri Hi-
vatalba is. A
bemutatko-

zás olyan jól sikerült, hogy abból
hagyomány lett. Azóta a zuglói di-
ákok évről évre karácsonyi han-
gulatot csempésznek a Pétervá-
rad utcai épületbe, ahol az idén
december 19-én reggel csendül-
tek fel az ismert rigmusok.

Az istvános diákokat először
Papcsák Ferenc polgármester fo-
gadta, aki kihangsúlyozta, hogy a
köztisztviselői szférában is rend-
kívül fontos a hagyományok ápo-
lása. A diákok a polgármesteri vi-
zitet követően már félig telt put-
tonnyal Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mesternél, majd Papp Csilla jegy-
zőnél, illetve a hivatal több osz-
tályán is tiszteletüket tették, és
miután elmentek, minden emele-
ten karácsonyi hangulatot hagy-
tak maguk mögött.

A gimnazisták regölése ma már
túlnőtt a kerület határain is. A
Vörösmarty téri ádventi vásáron
december 20-án délután ugyanis
a turisták örömére szintén fel-
csendültek az ismerős zuglói rig-
musok.                           riersch

Az ELTE Radnóti Miklós Gya-
korló Általános Iskola és Gya-
korló Gimnázium a második,
míg a Szent István Gimnázium
a harmadik helyet foglalja el a
HVG friss, legjobb száz közép-
iskolát magába foglaló rangso-
rában.   

A 100 legjobb gimnázium és
szakközépiskola 2014 című
kiadványból kiderült, hogy a
budapesti Fazekas Mihály Álta-
lános Iskola és Gimnázium volt
az egyetlen az ország 957
magyar középiskolája közül,
amely a 10. évfolyamos diákok
kompetenciamérésének eredmé-
nyei, az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyeken döntő-
be jutott tanulók száma és a
HVG Diploma 2013 felsőoktatá-
si listájának első harminc kará-
ra bejutott diákok aránya alap-

ján egyaránt az első helyen áll.
A zuglói Radnóti, illetve Szent
István Gimnázium tanulói egyen-
letesen jó teljesítményének
köszönhetően került az összesí-
tett rangsorban a második, illet-

ve harmadik helyére. 
– Ez nemcsak az

adott intézmények,
hanem a zuglói oktatás
elismerése is – mondta
lapunknak Rozgonyi
Zoltán alpolgármester.
Hozzátette, annak elle-
nére, hogy tavaly janu-
ártól már nem az
önkormányzat a fenn-
tartója a kerületi isko-
láknak, a városvezetés
továbbra is fontosnak
tartja a zuglói oktatási
intézmények támogatá-
sát, segítését. 

– Az elmúlt időszakban a
Szent István Gimnázium diákja-
inak úszásoktatását támogattuk
– jegyezte meg Rozgonyi Zoltán
–, míg a speciális helyzetben lévő
Radnótival, hogy jobban beinteg-
rálhassuk a kerület oktatási és
kulturális életébe, együttműkö-
dési megállapodást kötöttünk.

A két zuglói gimnázium az
egyéb szempontok alapján elké-
szített rangsorokban is rendre
az élmezőnyben végez. A zuglói
oktatás eredményességét bizo-
nyítja, hogy több kiváló zenei
műhely, négy olimpiai iskola,
három alapfokú művészetokta-
tási intézmény, több akkreditált
kiváló tehetségpont mellett az
ország két legjobb gimnáziuma
is a kerületben található.

Riersch Tamás
A jelmezes diákok karácsonyi hangulatot csempésztek
a Polgármesteri Hivatalba

Két zuglói gimnázium 
a százas lista élén

Regöltek a Polgármesteri
Hivatalban

 

 

A 2014 szeptemberében nyíló Csicsergő Óvoda új telephelyének látványterve 
 

 

Indul a Csicsergő Óvoda 
új telephelyének építése 
 
A Csicsergő Óvoda kötelező óvodai felvételt biztosító intézmény a XIV. kerület Kis-Zugló városrészében. 
 Az aktuális tanévben a beíratott gyermekek száma meghaladja a 100 főt, nevelésük négy csoportban zajlik. 
Hasonlóan Zugló teljes területéhez, a jellemző férőhelyhiány miatt új óvodai telephely kialakítása vagy 
meglévő intézmény fejlesztése vált indokolttá.  A Csicsergő Óvodával szemben elhelyezkedő, Wass Albert 
téren található önkormányzati tulajdonú épület lehetőséget nyújt új telephely kialakítására, amely 
hozzájárul a helyhiány miatt elutasított gyermekek elhelyezéséhez. Az elnyert pályázati forrásból 
megvalósuló fejlesztés során létrehozandó három csoportszoba 60 gyermek korszerű nevelésére ad 
lehetőséget a hozzájuk kapcsolódó szükséges helységek, sószoba, modern tálalókonyha, irodai helységek és 
projektarányos akadálymentesítés létrehozásával.  
Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert bruttó 199 583 758 Ft támogatásnak köszönhetően, a fejlesztés 2013. 
december 20-án elkezdődhetett a kivitelező ÉPKAR Zrt.-vel történt vállalkozási szerződés megkötését 
követően. A fizikai megvalósulás tervezett dátuma: 2014. július 31. 
A fejlesztés eredményeként létrejövő új óvoda várhatóan 2014 szeptemberétől várja a zuglói kisgyermekeket. 

 
 

Zöld lámpát kapott a  
Zöld Lurkók Óvoda bővítése 
 
Megkezdődtek a Zöld Lurkók Óvoda bővítési munkálatai. 2014 szeptemberében 
nyithat a 60 férőhellyel bővült intézmény a zuglói Füredi parkban. 
 

 

Zuglóban jelentős férőhelyhiánnyal küzdenek 
az alapfokú nevelést ellátó intézmények, 
különösen az óvodákban, ahol magas az 
elutasított gyermekek aránya. Zugló 
Önkormányzata elkötelezte magát a helyzet 
javítása érdekében, és ezért óvodabővítési 
céllal pályázatot nyújtott be a Zöld Lurkók 
Óvoda fejlesztésére, amely 199.754.477 Forint 
támogatást nyert. 
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló 
fejlesztés révén a zuglói Füredi parkban 
működő, 6 csoportszobás Zöld Lurkók 
Óvodában várhatóan 2014 szeptemberétől 
további 3 új foglalkoztató helység várja majd a 
zuglói kisgyermekeket. A kivitelező ZERON 
Zrt. által megvalósuló fejlesztés komplex célt 
szolgál: a modern környezet és a korszerűen 
felszerelt 3 új csoportszoba létrehozása 
hozzájárul a kerületi óvodai férőhelyhiány 
csökkentéséhez és a kötelező alapfokú nevelés 
minél hatékonyabb biztosításához, valamint az 
új csoportszobákhoz kötelezően kialakítandó 
helységek mellett egy új sószoba, modern 
tálalókonyha és irodai helységek is segítik 
majd a nevelést, a projektarányos 
akadálymentesítés pedig az esélyegyenlőségi 
szempontok érvényesülését. 
Az új óvoda várhatóan 2014 szeptemberétől 
várja a zuglói családok gyermekeit 60 új 
férőhellyel a kibővített, megújult, korszerű 
épületben.  

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Szent István Gimnázium

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Az év első hónapja jellemzően
nem a kerti munkálatok fősze-
zonja. Ilyenkor kevés feladat
akad a kiskertekben, ültetni
pedig végképp nem lehet –
gondolják sokan, de tévednek. 
Az ünnepekkel összefüggés-
ben sor kerülhet ültetésre,
mégpedig az élő, dézsás kará-
csonyfák kertbe telepítésére.

Az elmúlt években egyre töb-
ben választanak élő karácsonyi
fenyőt, melyet egyesek csak
kölcsönöznek, mások pedig
meg is vesznek. Előfordul
azonban, hogy amikor valaki
először vásárol élő fenyőt, rövid
kezelési útmutatót kap hozzá,
például hogy az év első napjai-
ban ki kell azt vinni a lakásból,
de hogy hogyan tovább, az nem
mindenkinek világos. Amennyi-
ben a dézsás fenyő időben ki-
került a fűtött szobából és jó ál-
lapotnak örvend, de egyelőre
csak a teraszon árválkodik, ak-
kor a következők a teendők. Ha
el szeretnénk ültetni, akkor ke-
ressünk neki egy alkalmas, ke-
rítéstől, faltól legalább másfél
méterre lévő, nem árnyékolt
helyet, és lássunk neki az ülte-
tőgödör kiásásának, ami akko-
ra legyen nagyjából, mint a fa
edénye. A gödröt ajánlott szer-
vestrágya és föld keverékével,
vagy komposzttal „kibélelni”,
hogy ebbe a tápanyaggal dúsí-
tott közegbe helyezhessük a nö-
vényt. Beillesztésnél ügyeljünk
arra, hogy a földlabda teteje és
a talajfelszín egy síkban legye-

nek, a végleges behelyezés előtt
még tudunk majd korrigálni
pár marék föld kivételével, vagy
pótlásával. Egy alapos beöntö-
zés után készen is vagyunk.
Nem feltétlen szükséges azon-
ban rögtön kiültetni a fenyőt,
akár tavaszig is maradhat a dé-
zsájában, ha találunk neki egy
szélvédett, fagymentes helyet,
ahol sok napsütés éri. A konté-
nerben maradó fenyőt hetente-
kéthetente öntözzük meg, még
zord hidegekben is, mert az
edény kis térfogatú földje ha-
mar kiszárad. A kiültetett pél-
dányoknak csak akkor kell ön-
tözés, ha hetekig csapadék-
mentes idő jár. Fontos, hogy a
dézsában teleltetett fácskáknak
erős hidegekben védelemre,
szigetelésre lesz szükségük, ezt
egy, az edény köré csavart régi
pokróccal, lepedővel tehetjük
meg. A szigetelőanyagból a cse-
rép aljára is jusson, a teteje
azonban maradjon szabadon.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Sokan gondoljuk úgy, hogy pár
szép növény meghitt, természet
közeli hangulatot kölcsönöz
lakásunknak. Azonban a
növény megválasztásánál rend-
kívül elővigyázatosnak kell len-
nünk, nehogy kedvencünk
kárára szépítsük otthonunk. 

A szobanövények egy része, bár
az emberi szemnek nagyon szé-
pek, toxikus anyag tartalmuk
miatt állatainkra rendkívül
veszélyt jelenthetnek. A megosz-
lásától függően a növénynek lehet-
nek csak az egyes részei, vagy
akár az egész növény is mérgező.
A toxin típusától függően a méreg
hathat az emésztőrendszerre
(Dieffenbachia, Amarillisz, ciklá-
men, flamingóvirág, mikulásvi-
rág), a szívre (gyűszűvirág), az
idegrendszerre (Rododendron), a
vesékre (liliom), a májra (csillag-
fürt), vagy a légzőszervekre.  A
baj akkor alakul ki, ha kedven-
cünk megrágcsálja a számára
elérhető növényt. A mérgezési
tünetek megjelenési ideje függ a
toxin típusától, a bevitt méreg
mennyiségétől, állatunk fajától,
korától, általános állapotától, és
gyomrának telítettségétől is. A
mérgek közül jó pár képes rak-
tározódni a szervezetben, így a
tünetek csak akkor jelentkeznek,
ha az összesen bevitt mennyisé-
gük eléri a kritikus szintet. Ez
több hét, vagy akár hónap alatt is

kialakulhat, ahogy az állat folya-
matosan, kis mennyiségekben
veszi fel a mérget a megrágott
növényi részekkel. 

Ha az állatunk mérgező növényt
fogyasztott először a mérget kell
közömbösíteni a tápcsatornában.
Erre legalkalmasabb a széntab-
letta, amely megköti a gyomor-
ban, vagy bélben lévő toxinokat.
A tejnek is áldásos hatása lehet
ilyen esetekben, mert enyhe has-
menést okozva lecsökkenti a fel-
szívódást, és egyes mérgeknél
„ellenanyagként” használ a benne
lévő kalcium.  Amennyiben ked-
vencünk 4 órán belül fogyasztott
a mérgező növényből, érdemes
meghánytatni, mert ilyenkor még
jó eséllyel a gyomorban vannak a

lenyelt kis részek. Állatorvosi
kontroll minden esetben szüksé-
ges, mert legtöbbször gondoskod-
ni kell a gyomor-bél nyálkahár-
tyájának védelméről, illetve a
keringés stabilizálásáról, vala-
mint a vesék átmosásáról infúzi-
ós terápiával. Ez fokozottan igaz
akkor, ha állatunkon a mérgezés
jellegzetes tüneteit tapasztaljuk:
hányás, nyálzás, szapora légzés,
tág pupillák, stb. Ha nem tudjuk,
milyen növényünk van, minden-
képpen fotózzuk le mielőtt az
állatorvoshoz megyünk, hogy a
szakember be tudja azonosítani,
és a megfelelő terápiát tudja alkal-
mazni. 

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Türelmetlenségük és
kényszeres szabadságvá-
gyuk most komoly feszült-

séget okozhatnak a társukkal való
kapcsolatukban. Hallgassanak
barátaik szavára, a józan eszükre,
mely racionálisan látja ezt a prob-
lémát. Diplomaérzékük most
erős, az is megoldást szülhet!

Bika – Tőlük szokatlan,
ám lehetnek türelmetle-
nek, mely elsősorban a

munkahelyükön, munkatársaik-
kal kapcsolatosan mutatkozhat
meg. Sok kisebb útra, tárgyalá-
sokra számíthatnak. Társukkal
utazhatnak, nagyokat beszélget-
hetnek. Kapcsolatuk stabilizá-
lódhat.

Ikrek – Egyébként is tele
vannak mindig ötletekkel,
de most kifogyhatatlanok

belőle.  A tanulásban elsők tud-
nak lenni, újító gondolataikkal
feltalálhatnak, alkothatnak.
Pénz stabilan érkezhet, még
bőségre is számíthatnak. A mun-
kában, munkatársaikkal a böl-
csesség dominál.

Rák – A türelmetlenségü-
ket és túlzásaikat leszá-
mítva – jól vannak. Ha

kell, tudnak lépésről-lépésre
menni céljaik felé. Gyerekeikkel
való kapcsolatukat az angyali
szeretet segíti, melyre a tanulás-
ban is, de egy tengeren túli uta-
zásnál is számíthatnak. Társu-
kon ne uralkodjanak!

Oroszlán – A munka terü-
letén lehetnek most nagy
lendületben, akár haza is

vihetik a megoldandó feladatokat,
melyet nem biztos, hogy öröm-
mámor fogad. Bölcsességükkel
azonban még ezt is el tudják
fogadtatni a többiekkel. Váratlan
szereplésre sor kerülhet.

Szűz – Elkápráztathat-
nak mindenkit bölcs
beszédükkel, okos meglá-

tásaikkal. Ez feledtetheti azt a
kemény munkát, mely a pénzért
való küzdésben most érezhető.
Nehezen hiszik jó megérzései-
ket, de most hallgathatnak rá!
A szerelem területén próbákra
számíthatnak. 

Mérleg – Nagy dilemmá-
jukra, hogy kiálljanak-e
önmagukért vagy inkább

a békét részesítsék – e  előnyben,
a válasz a diplomáciaérzékük-
ben rejlik. Középen van az igaz-
ság! A pénzügyi stabilizálódás, s
a munkatársaik szeretete is
segíthet ebben. Társukkal legye-
nek türelmesek!

Skorpió – Egyszerre érez-
hetik a türelmetlenség és
hatalmas szabadságvágy

érzése mellett a higgadt, nyugodt
bölcs, alázatos elfogadást, kitar-
tást is. Szerelmüktől, gyerekeik-
től végtelen odaadó szeretetet
kaphatnak. Munkájukban újjá-
születhetnek. Az utakon ne
rohanjanak!

Nyilas – Ha az előző életbeli
bölcsességüket engedik fel-
színre jönni, akkor meg

tudnak állni abban a nagy roha-
násban, türelmetlenségben, kény-
szeres szabadságvágyban – ami
most emésztheti őket. Nagyon jó
és tiszta meglátásaikkal felül tud-
nak kerekedni önmagukon.

Bak – Színes egyéniségük
felszínre kerülhet, igaz az
erős akaratukat is érzé-

kelni lehet. Az érzelmek most
nagyobb jelentőséggel bírhatnak,
mely a beszédükben, mozdula-
taikban, a baráti kapcsolataik-
ban is megnyilvánulhat. Az ott-
honukban még lehetnek „hadi-
állapotok”. 

Vízöntő – Kifogyhatatla-
nok a szóból, melyet a böl-
csesség fűszerezhet. Tit-

kokra most fény derülhet. Az
anyagiakban való bőség segítsé-
gükre lehet a céljaik megvalósí-
tásában. Sok kisebb útra, tár-
gyalásokra számíthatnak.  A
közlekedési szabályok betartása
javukra lehet! 

Halak – Az anyagi nehéz-
ségeket most enyhítheti a
társuktól vagy egy előző

életből kapott segítség, ám az a
végtelen szeretet, ami bennük
van, minden problémát eddig is
meg tudott oldani. A tanulás jól
mehet, s ha vágyuk van - tengeren
túli utazás lehetősége is előfor-
dulhat.

Termék megnevezése

Télálló burgonya

Mélyalmos tartású tojás "M" méretű

Vöröshagyma

Cékla

Csicsóka

Fekete retek

Alma

Vegyes virágméz

Akácméz

Hársméz

Mértékegység

kg

db

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ár (Ft)

180-200

29

200-240

200

350

150

150-200

1.300

1.800

1.800

Kétheti horoszkóp
január 16-tól

www.asztrocsillag.hu

Veszélyes növények
a lakásban Januári ültetés

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
január 16-29-ig 
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Január 18. (szombat) 16.00 óra

Az ember tragédiája
(színes, magyar
animációs film 2011.
160 perc)

JANKOVICS MARCELL
KOSSUTH-DÍJAS
RAJZFILMRENDEZŐ
ELŐADÁSA,
majd filmvetítés:

ZUGLÓI OLIMPIAI ESTÉK
Ötkarikás beszélgetések
öt alkalommal
Első vendég január 29-én
17 órakor
Berki Krisztián olimpiai- világ- és
Európa-bajnok tornász,
Zugló Díszpolgára
Beszélgetőtárs Riersch Tamás
zuglói sportújságíró
A rendezvény támogatói
a Zuglói Önkormányzat,
és a Szeretjük Zuglót Egyesület

Január 13-20-ig

Január 20. 18.00 óra

a József Attila Színház
színművészeivel

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZAT
BEMUTATÓ PLAKÁT-ÉS
FOTÓKIÁLLÍTÁS

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

(A kiállítás megtekinthető:
munkanapokon, nyitvatartási időben)

Előzetes jelentkezés szükséges!

PROGRAMAJÁNLÓ

Magyar Kultúra Napja
2014.

A ZUGLÓI
ÖNKORMÁNYZAT
ÜNNEPI MŰSORA

2014. január 19-én
16 órai kezdettel

a ZUGLÓI ZENEHÁZBAN
(1145 Columbus u.11.)

Díszvendég: a Sebő Együttes

A belépés díjtalan!

Meghívók a Cserepesház
információján igényelhetők,

06/1-3-632-656
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Arany Pierrot-díjjal jutalmazták
a magyar Richter-csoport lovas
akrobata számát a Fővárosi
Nagycirkuszban megrendezett
10. Budapesti Nemzetközi Cir-
kuszfesztiválon. Ekkora sikert
a fesztivál történetében magyar
artistacsoport még nem ért el. 

A Budapesti Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál 1996 óta íródó tör-
ténetében még soha nem fordult
elő, hogy magyar művészt Arany
Pierrot (fő)díjjal jutalmaztak vol-
na. A gálaműsorral zárult, január
9–13. között 20 ország 30 pro-

dukcióját felvonultató rendezvény
zsűrije a versenyprogramot lezáró
január 12-i fogadáson hirdette ki
a végeredményt. A díjakat a más-
napi gálaműsoron adták át. 

A legjobbaknak járó Arany Pier-
rot-díjat hárman érdemelték ki.
A német Casselly család elefánt
akrobata számával, a kínai
Quingdao csoport rúdakrobata
produkciójával és a magyar Rich-
ter-csoport lovasakrobata számá-
val. A másik magyar versenyző,
Simet László produkcióját Ezüst
Pierrot-díjjal jutalmazták. A nem-
zetközi hírű magyar kötéltáncos
már az első, 1996-os cirkuszfszti-
válon is részt vett, ahol Bronz
Pierrot-díjat kapott. 

A 10. Budapesti Nemzetközi
Cirkuszfesztiválon a Maciva Cir-
kuszművész Életmű Különdíját is
átvehette. Simet Lászlón kívül

Ezüst Pierrot-díjat nyert még a
romániai Trio Stoian rúdakroba-
ta csoport és a brazil Super Silva
akrobata száma.

A Budapesti Nemzetközi Cir-
kuszfesztivál 1996 óta a világ
egyik – a szakemberek szerint a
Monte Carlo-i után a második –
legjelentősebb cirkuszünnepévé
nőtte ki magát. Az idei esemény
rangját növelte, hogy a jubileumi
rendezvényen a világ legjelentő-
sebb cirkuszai is képviseltették
magukat. 

Magyarországon a cirkusz
ismét reneszánszát éli. Az elő-
adások az elmúlt esztendőben
nagyrészt telt ház előtt zajlottak,
de a cirkusz népszerűségének
az idei fesztivál is jót tett. A
következő rendezvény időpontja
2016-ban lesz.

Riersch Tamás

Száz gyerek karácsonyát
tették emlékezetessé

A Lipták Villa adott otthont az Önkormányzat 100 gyerek karácsonya
elnevezésű programnak, amelyre a nehéz helyzetben lévő zuglói csa-
ládok gyermekeit hívják meg. Az eseményen Rozgony Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte a kicsiket, majd Bátki László önkormányzati képvi-
selő és Csaniga Andrea, a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
ügyvezetőjének segítségével kiosztotta az ajándékokat 

Zuglói koncert a Bazilikában

A Szent István Gimnázium és a Zuglói Filharmónia december 16-án a
Szent István Bazilikában tartotta hagyományos adventi koncertjét. A ren-
dezvényen Lázár Tibor igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Zá-
borszky Kálmán vezényletével a Zuglói Filharmónia adott ünnepi koncer-
tet. Az esten fellépett az iskola 50 fős kórusa és a Szilágyiné Mátyus Elvira
vezette harang zenekar

Arany Pierrot-díjjal jutalmazták a magyar Richter-csoportot

Simet László Ezüst Pierrot-díjat nyert

Tájékoztatom a zuglói polgárokat, hogy 2014. évben is-
mét általános országgyűlési választásra kerül sor, amely-
nek sikeres lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bi-
zottsági tagok jelentkezését várjuk. 

Szavazatszámláló bizottság tagja lehet:
- 18. életévét betöltött,
- magyar állampolgár, 
- lakcíme a XIV. kerületben van, és a
- központi névjegyzékben szerepel.

Nem lehet a választási bizottság tagja:
- képviselő, 
- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
- képviselő jelölt, 
- párt tagja, 
- választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
- továbbá  az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvő-

képességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett. 

A szavazatszámláló bizottság tagjainak feladata:
- ellenőrzik a szavazóhelyiséget, levezetik a szavazást, 

gondoskodnak a szavazás törvényes lebonyolításáról,
- döntenek a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,
- megszámlálják a szavazatokat, és megállapítják a szavazókörben 

a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állítanak ki.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelent-
kezni, amely beszerezhető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1145 Budapest Pétervárad u. 2.) vagy
letölthető az önkormányzat honlapjáról  (www.zuglo.hu). Kérem, hogy a
kitöltött adatlapot 2014. január 31-ig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegy-
zői asszisztens részére postán (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), vagy
ügyfélszolgálatunkon leadva szíveskedjenek eljuttatni.

dr. Papp Csilla
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY 

Magyar győzelem 
a cirkuszfesztiválon 



XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANUÁR 16. KÖZBIZTONSÁG 13

HÁZIMUNKA

OTTHON,

SZELEKTÍVEN!

Megtartotta hagyományos évzá-
ró ünnepségét a Zuglói Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A rendezvényen felelevenítet-
ték a 2013-as év nehézségeit és
sikereit és első alkalommal
Ordasi Emlékérmet adtak át.

Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a zuglói polgárőrök
és önkéntes tűzoltók évzáró
ünnepségét, amelyen a polgárő-
rökkel és önkéntes tűzoltókkal
most is együtt ünnepeltek a rend-
őrök, hivatásos tűzoltók és az
önkormányzat munkatársai. Pap-
csák Ferenc, Zugló országgyűlési
képviselője ezúttal nem tudott
részt venni az eseményen, ezért
videó- üzenetben méltatta a zuglói
polgárőröket és önkéntes tűzol-
tókat.

– Kedves barátaim! Szeretettel
köszöntelek benneteket évzáró
vacsorátokon – hangzott Papcsák
Ferenc üzenete. – Nagyon jó érzés
volt veletek ebben az évben dol-
gozni, és kívánom számotokra,
hogy a következő év egy kicsit
békésebb és nyugodtabb legyen.

A 2013-as esztendő ugyanis
nem volt könnyű a Zuglói Polgár-
őr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagjai számára. Év elején az erős
havazás, később az árvíz igényelt
kemény helytállást tőlük. Zugló-
ban  ugyanakkor nélkülük nem
volt önkormányzati rendezvény,

vagy közrendvédelmi akció.  
– A polgárőr egyesületek tagjai-

nak önkéntes munkája, áldozat-
vállalása nélkül nem lehetne a
közrendet és a közbiztonságot
eredményesen javítani, fejleszteni
– vélekedett Rozgonyi Zoltán
alpolgármester. 

– Azt gondolom, sikeres évet
zárunk – jelentette ki Kardos Pál
Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület elnöke. – Nagyon
fontos, hogy ez egyesület hatéko-
nyan működjön, példát mutasson
más szervezeteknek.

A rendezvényen átadták a
2013-ban alapított Ordasi Emlék-
érmet, amellyel a kezdeményező

Kardos Pál az egyesület nemrég
elhunyt alapító tagjának, Ordasi
Lászlónak kívánt emléket állítani.
A kitüntetést minden évben az a
személy kaphatja meg, aki hosszú
időn keresztüli kiemelkedő tevé-
kenységével hozzájárult a Zuglói
Polgárőrség sikeres működésé-
hez. Ezúttal Havas István, rendőr
főtörzszászlós vehette át az emlé-
kérmet, aki a szervezet megala-
kulása óta aktívan részt vett a
munkában. A szervezők bemutat-
ták a nagy sikerrel megvalósuló
„Egy jó szó Zuglóban" elnevezésű
programról készült kisfilmet, és
megköszönték a résztvevő szakér-
tő projekttagok munkáját. Ft-Fk

Havas István kapta 
az első Ordasi Emlékérmet

Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület évzáró rendezvénye

Farkas Krisztián tűz-
oltó főtörzsőrmester
január 3-án a tulaj-
donos segélykiáltá-
sára eredt egy gép-
járműfeltörő nyomá-
ba. A menekülő gáz-
spray-vel igyekezett
őt megállásra kény-
szeríteni, de ennek
ellenére könnyező
szemmel addig üldözte a tol-
vajt, amíg az illető időközben
általa értesített rendőrök karja-
iba nem futott. A szentendrei
tűzoltóság állományba tartozó
zuglói fiatalembernek nem ez
volt az első ilyen esete.

Január 3-án 15.30-kor a Nagy
Lajos király út 111. előtt egy 39
esztendős férfi zárkód-blokkoló
segítségével kinyitotta egy parko-
ló Mercedes csomagtartóját, és
éppen abban kotorászott, ami-
kor megjelent a jármű tulajdono-
sa. A megzavart tolvaj egy gáz-
spray-vel lefújta a tulajdonost,
majd menekülni kezdett. Az autó
gazdája könnyező szemekkel fu-
tott utána, és közben kétségbee-
setten kiabálta, hogy „Tolvaj!
Fogják meg!”

– Ezt a kiabálást hallottam
meg – mesélte Farkas Krisztián –
, amire rögtön felfigyeltem. A tu-
lajdonos lihegve mondta, hogy a
férfi meglopta, azért üldözi. Ek-
kor én is a menekülő után indul-
tam. Az Egressy úttól üldöztem
a férfit a Mogyoródi út felé, aki
árkon-bokron keresztül mene-

kült. Többször fel-
szólítottam, hogy áll-
jon meg, de nem en-
gedelmeskedett. A
Mogyoródi út előtt
utolértem. Amikor
megállt, felmutattam
a katasztrófavédelmi
igazolványomat. Erre
egy gázspray-vel az
arcomba fújt.

Szerencsére Farkas Krisztián
még időben elkapta a fejét, így a
maró anyag csak az egyik szemét
találta el. Könnyek között tár-
csázta a 107-t, hogy az esetet je-
lezze a rendőrségnek.

– A férfi néhány másodperc
előnyhöz jutott, de tudtam, hogy
gyorsabb vagyok nála. Futás köz-
ben folyamatosan tájékoztattam
a rendőröket a helyzetünkről, en-
nek köszönhetően a tolvaj a Ba-
golyvár utca környékén egyene-
sen a rendőrök karjaiba futott.

Farkas Krisztiánt a felettese
még aznap bevitte a János kór-
házba, ahol ellátták a szemét.
Bátorságáért néhány nappal ké-
sőbb Tóth Tamás dandártábor-
nok, budapesti rendőr főkapi-
tány is dicséretben részesítette.

A 28 éves zuglói fiatalember-
nek nem ez volt az első „nagy
futása”. Három évvel ezelőtt a
Kalocsai utcában már ered-
ményesen üldözött egy tolvajt,
aki nem sokkal előtte egy idős
embert lopott meg. Ezen kívül
szabadidejében több baleset-
nél intézkedett szakszerűen.

Riersch Tamás

Egy bátor tűzoltó

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



Megjelenések és lapzárták 2014-ben
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Apróhirdetés-felvétel: 
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,  (XIV., Pétervárad utca 7/B).

Keretes hirdetésfelvétel.:
telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,

e-mail: batonyimagdolna.zugloimedia@gmail.com,
hirdetes@zugloimedia.hu.  A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2014. január 22.   Megjelenés: január 30.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás-idősek

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon 
hozzánk 

bizalommal!

Zugló egész 
területén állunk
rendelkezésére.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók minden típusának falbontás nél-
küli gépi tisztítása azonnal, garanci-
ával. Tel: 228-6193, 06-30-9210-948

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, kaputelefon telepítés, belépte-
tők, sík- mágnesek szerelése, vil-
lanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőte-
lenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRA-
SZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-
48-70, 06-20-979-0624. Pungor

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel válla-
lom zuglói műhellyel. Marton Tamás
technikus. Tel:221-1691 üzenetrög-
zítővel,Mobil:06-20-342-7898

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

SZOLGÁLTATÁS

TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN,
AZONNAL, garanciával, minden
nap! Digitális átállás! Mindig TV
dekóder beüzemelés! Tel: 06-20-
531-76-38

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajto-
ablakdoktor.hu 20 éve válla-
lom becsületesen ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak
cseréjét, festését és szigetelé-
sét 1 év garanciával. Felmérés
díjtalan. Horváth Ákos Tel: 06-
70-550-0269

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - köz-
ponti fűtés, szerelési, javítá-
si, karbantartási, felújítási
munkák és dugulás elhárítás,
garanciával! Hétvégén is hív-
ható! Tel: 06-70-558-1916,
220-51-85

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény,
kerítésépítés kicsitől a teljes lakás-
felújításig. Díjtalan kiszállás. 10%
kedvezmény. Tel: 405-5769, 06-30-
734-0411

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- abla-
killesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, pántok, zsané-
rok cseréjét és egyéb javítási mun-
kákat. Tel: 251-9483, 06-20-381-
6703

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS,
PARKETTALERAKÁS, parkettacsi-
szolás, parkettajavítás, vízszere-
lés, csempézés, kőműves- és asz-
talosmunkák, ajtó-ablakcsere,
illesztés, villanyszerelés, takarítás
garanciával. Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

MEGBÍZHATÓ, FIATAL, GYORS
precíz takarítónő takarítást vállal.
90 Ft/ nm.  Tel: 06-20-312-9426

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERE-
LŐ GYORSSZOLGÁLAT! Dugu-
lás elhárítás profi gépekkel,
szerelvények javítása, cseréje,
gázkészülékek javítása, csőtö-
rés, hibaelhárítás azonnal. Tár-
sasházaknak és közületeknek
is! 40 éves gyakorlattal. Tel:
3633-272, 06-30-9517-849

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (mű-
anyag is) Zárcsere, szigetelés,
passzítás. Ingyenes kiszállás-
sal. Kiss Ernő asztalos. Tel: 06-
30-447-4853

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELŐ mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújítá-
sokat, dugulás elhárítást. Tár-
sasházak, létesítmények, gázké-
szülékek, gázbiztonsági, műsza-
ki felülvizsgálatát. Műszeres
égéstermék vizsgálatát szüksé-
ges dokumentációkkal. Hétvé-
gén is hívható! Tel: 06-30-9568-
540, 220-51-85

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés és –fel-
újítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER
javítás, vízkőtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel:
06-30-440-1586, 252-0813

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE, javítása víz-fűtés-és
lefolyóvezetéken. Lakásban és
udvaron is. Tel: 06-30-914-3588

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍ-
TÁS a hét minden napján. Kedvező
árak, gyors munkavégzés. Lomta-
lanítás, bútorszerelés, hangszer-
szállítás. Dioköltöztetés. Tel:06-1-
417-1975

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betö-
résbiztos hevederzár-szerelés azon-
nal. Rácskészítés, kapuk, keríté-
sek, galériák, egyéb lakatosmun-
kák. Tel.:06-30-299-12-11

KÖZÖS KÉPVISELETET VÁLLAL
nagy gyakorlattal építészmérnök
nő, 4-30 lakásos társasházban. Tel:
06-20-299-8132

ZUGLÓI REDŐNYÖS! RELUXA,
szalagfüggöny és redőny készítése,
javítása. Tel: 257-9652, 06-30-
6322-216

MATEMATIKA, ANGOL, FIZIKA.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészít,
felzárkóztat gyakorlott tanárnő.
Egyetemi matek. Házhoz megyek.
Tel: 06-20-973-6467

REDŐNY, RELUXA

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fű-
tésszerelést, szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LŐKNEK KEDVEZMÉNY! Tel:
405-3305, 06-30-9524-725

OKTATÁS

NÉMET NYELVTANÁRNŐ okta-
tást, korrepetálást vállal, valamint
felkészítést érettségire, nyelvvizs-
gára és külföldi munkára kedvező
áron, a Bosnyák téren. Tel: 221-
2376, 06-30-959-6759

MATEMATIKA-FIZIKAOKTATÁS
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK közép és
emelt szinten. Érettségire, felvéte-
lire felkészítés gyakorlott szakta-
nárnál. Tel: 223-1370, 06-20-462-
8398

FOGTECHNIKUSMESTER vállal-
ja fogpótlások készítését, javítását
garanciával. Fogfehérítő sablon és
éjszakai harapásemelő készítése.
Tel: 252-40-67, 06-20-445-84-21.
Petőfalvi, Ilosvai utca 25

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, keze-
lése. Házhoz megyek! Manikűr.
Hétvégén is! Ajándékutalvány is!
Tel: 06-30-319-1178 

FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDA-
LOMMENTESEN HŐKAMERÁS
testanalízis, nyirokmasszázs, dep-
ressziócsökkentés. Tel:06-70-208-
2574

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNREN-
DELÉS ZUGLÓBAN, komplex
nőgyógyászati rákszűrés is. Beje-
lentkezés hétfőtől péntekig 8-12
óráig. Tel:06-1-222-1844, 06-30-
494-2088 

ZUGLÓ CSENDES KERTVÁROSI
részén családi ikerház fele eladó.
Orvosi rendelőnek vagy irodának
is alkalmas. Az eladó házrész 3
szintes+garázsszint. (összes alap-
terület 240 nm) A hozzá tartozó
telekrész 225 nm. Tel: 06-30-228-
6200

XVI.KERÜLETBEN FELÚJÍTAN-
DÓ, 78 nm-es kertes ház, 456 nm-
es telekkel eladó. Ár: 14 millió Ft.
Tel: 06-20-596-3394

Budapesti (Zugló) 165/64 75 éves
özvegy nő lakással, kis házzal
keres rendezetten élő, független,
káros szenvedélytől mentes, de
korban hozzá illő intelligens társát.
Tel: 06-1-221-6306 (este 18 óra
után)

INGATLAN

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

TÁRSKERESŐ

január 22.

február 5.

február 19.

március 5.

március 19.

április 2.

április 16.

április 30.

május 14.

május 28.

június 11.

június 25.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

január 30.

február 13.

február 27.

március 13.

március 27.

április 10.

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 22.*

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.
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6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

74 ÉVES EGYEDÜLÁLLŐ NŐ
időskorú női és férfi barátokat
keres. Tel: 06-20-230-4804

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Atti-
la. Tel: 256-86-80, 06-30-9-704-
8700

INGATLANKÖZVETÍTŐI FEL-
ADATOK ELLÁTÁSÁRA munkatár-
sakat keresünk.Átlagon felüli jöve-
delem, hosszú távú biztos megél-
hetés. Előrelépési lehetőség. Érté-
kesítési területen szerzett gyakor-
lat előny. Fényképes önéletrajzo-
kat a foldi.ingatlan@gmail.com-ra
várjuk január 31-ig. Tel: 06-1-793-
5759

TAKARÍTÓT KERES HUNGÁRIA
KRT.163/B. 10 lakásos társasház
havi rendszerességgel.(téli időszak-
ban hó-eltakarítót is). Tel: 06-20-
299-8123

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol
antik és modern festményeket,
bútorokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, ele-
fántcsontokat, kardokat, asztali
álló, fali - és karórákat, porcelá-
nokat (Herendi, Zsolnay) Kovács
Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilo-
na, kerámiákat, szőnyegeket,
bronz tárgyakat, kitüntetéseket,
teljes hagyatékot, értékbecslés,
kiszállás díjtalan. Üzletünk:
II.ker. Fő u.67. Tel:364-7534, 06-
30-382-7020

KÉSZPÉNZÉRT VESZEK
HAGYATÉKOT, régiségeket, érték-
becsléssel, bútorokat, dísztárgya-
kat, hangszereket, bundákat, író-
gépet, varrógépet, televíziót, rádiót,
bizsukat. Díjtalan kiszállással. Tel:
06-20-544-0027

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS
házaspár eltartási vagy életjáradéki
szerződést kötne idős hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-394-1627

EGYÉB

RÉGISÉG

ÁLLÁS

SZÁMÍTÓGÉP
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  GYSGY REHA  
Egészségcentrum 
1149 Budapest,  
Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés: 
06-30/509-5769 
06-1/220-0823

Hallókészülék elem Ft/db*49
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Az akció 2014. február 15-ig 
tart. Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.
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Hallókészülék elem

 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a 
hirdetést. Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az akció 2014. február 15-ig tart.
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
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06-1/220-0823
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*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a 
hirdetést. Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az akció 2014. február 15-ig tart. www
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

06-1/220-0823

www

Zuglói Szociális
Szolgáltató
Központ

Telefon: 06-1/383-83-36, 
06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu



Díjkiosztó gálával zárta a 2013-as esz-
tendőt a KSI SE, amely a zuglói sport-
klub eddigi egyik legsikeresebb éve volt.
Az Év Sportolója díj átadásán a magyar
sportélet kimagasló személyiségei is
megjelentek.

Az ötven éves egyesület a Stefánia Palo-
tában tartotta hagyományos évzáróját, ahol
Hazsik Endre klubigazgató évértékelőjében
örömmel jelentette be: a KSI SE 2013-ban
az ország legeredményesebb egyesülete
volt. A társasági adóból befolyt támogatá-
soknak köszönhetően két új szakosztállyal
– kézilabda, jégkorong – sikerült növelni a
sportági kínálatot. Az egyesület élverseny-
zői a világversenyeken rendkívül eredmé-
nyesen képviselték a magyar és az egyesü-
leti színeket. 

Az ünnepségen az Év Sportolója címet
Vad Ninetta vehette át, aki a nyári duis-

burgi kajak-
kenu világbaj-
nokságon két
távon is
aranyérmet
szerzett. A
rangsorban
Földházi Zsó-
fia felnőtt
Európa-baj-
nok, világbaj-
noki ezüstér-
mes és junior
világbajnok
öttusázó a
második, míg
a tavalyi első

Joó Abigél Európa-bajnoki bronzérmet,
főiskolai világbajnok cselgáncsozó a har-
madik lett. 

A férfiaknál az Év sportolója elismerést
a duisburgi vébén arany- és ezüstérmet
szerzett kenupáros tagjai, Vasbányai Hen-
rik és Mike Róbert érdemelte ki. Második
Kasza Róbert világ- és Európa bajnok öttu-
sázó, a harmadik az U23-as cselgáncs
Európa-bajnok Tóth Krisztián lett. Tréne-
rük, Oláh Tamás kimagasló munkáját az
Év Edzője címmel jutalmazták. 

Az elismeréseket Simicskó István sport-
ért felelős államtitkár, Balogh Gábor
miniszterelnöki tanácsadó, Fábián László,
a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazga-
tója, Ábrahám Attila, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség főtitkára, Gallow Rezső korábbi
államtitkár és Szabó Tamás, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelő Intézet alapítója adták
át. A rendezvényen Zugló önkormányzatát
Rátonyi Gábor korábbi polgármester kép-
viselte.                                                R.T.

Bár a KSI SE cselgáncsozója, Joó Abi-
gél számára nem úgy alakult az idei év,
ahogy azt szerette volna a tavaly júliusi
kazanyi főiskolás világbajnokságon ara-
tott győzelmét az „Év Egyetemi Spor-
tolója” címmel ismerték el.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és
a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszö-
vetség (MEFS) az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) Aula Magna dísz-
termében rendezte az év legsikeresebb

egyetemi és főiskolai sportolóinak a
köszöntését. Az eseményre a nyári uni-
versiadén és a nem olimpiai sportágak
világjátékán eredményes egyetemista és
főiskolás sportolóit hívták meg. A magya-
rok mindkét versenyen jól szerepeltek,
ezért sokan kaptak meghívást. 

Az „Év Egyetemi Sportolója” kitüntetést
Simicskó István sportért felelős államtit-
kártól és Sándorné Kriszt Évától, a Magyar
Rektori Konferencia társelnökétől a Ka-
zanyban aranyérmet szerzett Biczó Bencze
úszó, Kiss Tamás kenus mellett két zuglói
sportoló: Joó Abigél cselgáncsozó, a KSI
SE versenyzője, valamint Mezei Tamás az
Universiadé győztes férfi vízilabda csapat
tagja, a BVSC-Zugló játékosa vehette át.

Az ELTE Egyetem téri dísztermében
tartott ünnepségen a nyári Universiadén
ezüst- és bronzérmes egyetemi sportoló-
kat, köztük Csabai Dóra, Kisteleki Hanna
vízilabdázókat, Blaskó Lili, Fazekas
Eperke, Kiss Júlia, Koltai Kinga, Kovács
Zsuzsanna, Tringer Sára, Vándor Csilla
szinkornúszókat és Lám Bálint birkózót,
valamint a 2013-as világjátékok és sport-
ági világbajnokságok egyetemista győzte-
seit is köszöntötték. 

Kiss Ádám, a MEFS elnöke évértékelő-
jében kiemelte: egyetemi-főiskolai sporto-
lóink 15 érmet szereztek a kazanyi Uni-
versiadén, amire 1970 óta nem volt példa.   

riersch

Régóta várt esemény helyszíne
volt december 19-én a Polgár-
mesteri Hivatal, Zugló Önkor-
mányzata, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő és a MÁV Zrt. az
átadási eljárás lezárásaként
aláírta a BVSC-Zugló birtokba-
adási jegyzőkönyvét.

– Nagyon hosszú ideje vártunk
erre az eseményre – jelentette ki
Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési képviselője,
aki az eseményen az új tulajdo-
nost, az önkormányzatot képvi-
selte. – Ahhoz, hogy ez a megál-
lapodás létrejöhetett, előbb a
kerület gazdálkodását kellett
stabilizálnunk, adósságait ren-
deznünk. A rendszerváltás óta
először fordult elő Zugló éle-
tében, hogy sikerült többlettel
zárnunk az éves költségvetést.

Ráadásul úgy, hogy számos fon-
tos beruházás valósult meg. A
Szőnyi úti sporttelep átvételével
újabb 6 milliárd forinttal gyara-
pítottuk a kerületi ingatlanva-
gyonát.

– A mai napon hivatalosan is
új fejezet kezdődhet a BVSC-
Zugló életében – tette hozzá Szat-
máry Kristóf, gazdaságszabályo-
zásért felelős államtitkár, a
BVSC-Zugló elnöke. – Megszű-
nik a korábbi bizonytalanság, és
lehet végre építkezni. Ez már el
is kezdődött, a jövő év közepéig
nagyjából 1 milliárd forintból fel-
újítjuk az uszodát, növeljük a
vízfelületet, és hasonló rekonst-
rukcióra készülünk majd a foci-
pályával kapcsolatban is.

Az elnök által említett beruhá-
zások a társasági adóból befolyt
pénzösszegből valósulhatnak

meg. Az ehhez szükséges önkor-
mányzati önrész vállalásáról
novemberi ülésén döntött a kép-
viselő-testület.

– A MÁV Zrt. életében is fontos
esemény ez a mai – mondta Kor-
sós Boglárka vagyonkezelési és
gazdálkodási igazgató. – A MÁV
Zrt. ugyanis a legnagyobb tulaj-
donnal rendelkező magyarorszá-
gi vállalat. A nem vasúti közle-
kedéssel kapcsolatos ingatlanok
átadása a mai nappal megkez-
dődik, ennek első állomása a
BVSC-Zugló sporttelepének
önkormányzati tulajdonba
átadása. A korábbi tulajdonos
képviseletében kívánok eredmé-

nyekben és sikerekben gazdag
jövőt az önkormányzatnak és az
egyesület vezetésének. 

Az ünnepélyes eseményen
egyúttal Zugló Önkormányzata
és a BVSC-Zugló aláírta a köz-
szolgáltatással vegyes hasznosí-

tási szerződést. A megállapodás
szerint az új tulajdonos a sport-
telepet kizárólag sportcélra
hasznosíthatja, amelyet 15 évig
a BVSC-Zugló működtethet.

Riersch Tamás
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Új pályára állt a BVSC
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Korsós Boglárka a MÁV képviselője és Papcsák Ferenc polgármester írták alá a birtokbaadási jegyzőkönyvet 

Papcsák Ferenc polgármester és Szatmáry Kristóf a BVSC-Zugló el-
nöke a birtokbavételt követően megkötötték a közszolgáltatással ve-
gyes hasznosítási szerződést

Vasbányai Henrik (balra) és Mike Róbert

Vad NinettaJoó Abigél

A képviselő-testület 2011 márciusában döntött arról, hogy a
Magyar Államnál kezdeményezi az állami tulajdonú Szőnyi út 2–
12. szám alatti sporttelepet ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását. A kormány 2012 decemberében döntött a Magyar Állam-
vasutak Zrt. és a Magyar Állam közötti vagyonrendezés által érin-
tett ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A bir-
tokba adási okmány december 19-i aláírásával a BVSC-Zuglónak
otthont adó terület egy része hivatalosan is az önkormányzati
tulajdonba került.

Jubileumi éremeső a KSI-nélJoó Abigél a legjobb 
egyetemi sportoló
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

Üljön le
nálunk

egy ingyen*

kávéra!

*Minimum 10.000 Ft tankolás esetén,

 az akció 2014. február 28-ig tart.XIV. ker. Gvadányi utca 67. nyitva: 6-20 h
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• Veszettség és egyéb fertőző
betegségek elleni védőoltások
Ivartalanítások és egyéb műtétek
Ambuláns betegellátás
Röntgen
Csípőízületi dysplasiaszűrés
Laboratóriumi vizsgálatok
Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Lakáson történő gyógykezelés
Korszerű állatorvosi tápok,
gyógytápok árusítása
Éjszakai telefonügyelet

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ, gyomor,
máj, hasnyálmirigy és bélbetegségekkel

küszködõ-, vagy az ezen szervek kóros
mûködésének tüneteivel élõ betegeket.

Reflux? Gombócérzés?
Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat (gyomortükrözés,

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34

mini digitális hallókészülékünk 

 70% kedvezménnyel 

Digitális átállással
most sok pénzt spórolhat!

Amerika vezető 
hallókészülékei

Digitális átá
most sok pé
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énztzt spórolh

 

  
 

at!
 

  
 

mini digitális halló éésszülk

70% eed eezmévvk
 

  
 

éékünkl
nnyeelyy

 

  
 

Új lakások eladók!
Paskál utcában 54, 60, 67 m2-es, 

Szabács utcában 58, 70, 103 m2-es,
Komócsy utcában 50, 67, 73, 83 m2-es
Fűrész utcában 61, 71, 97, 109 m2-es

Akciós garázsok!
06/20 9345-940

www.veritas.hu

Szegedi Döme, a BVSC-Fighter
19 esztendős karatésa az elmúlt
hétvégén sporttörténelmi sikert
ért el, első magyarként aranyér-
met nyert a világ egyik legrango-
sabb karateversenyén, a Párizs
Openen.  Szegedi öt győzelem-
mel jutott a 67 kg-os súlycsoport
döntőjébe, ahol a venezuelai
Madera-t 5-1-re győzte le. R.T.

Zuglói siker 
Párizsban


