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Keresztes Ildikó az Eurovíziós Dalfesztivál hazai előválogatóján
sikeresen vette az akadályt. A Nem akarok többé játszani című
dallal bekerült a harminc legjobb közé, majd továbbjutott a kö-
zépdöntőbe.  Bővebben a 7. oldalon

Zugló is csatlakozott ahhoz a
kezdeményezéshez, amelynek
részeként az anyaországi ön-
kormányzatok szolidaritásu-
kat fejezik ki az erdélyi telepü-
lésekkel, amiért a román állam
nem engedélyezi nemzetiségi
szimbólumuk, a székely zászló
kihelyezését. A kék-sárga lo-
bogót Papcsák Ferenc vonta fel
a Polgármesteri Hivatal előtt.

Zugló polgármestere kiemelte:
kerületünknek két székely test-
vértelepülése is van. Alsórákossal
több évvel ezelőtt, míg Csíkcsi-
csóval nemrégiben vette fel az ön-
kormányzat a testvéri státuszt.  

– A székely zászló kitűzése em-
beri gesztus volt tőlünk – mondta
lapunknak Papcsák Ferenc, aki
Baranyi László színművész társa-
ságában vonta fel a kék-sárga lo-
bogót –, hogy az ottaniak érezzék,
az előző ciklusbéli drámai állapo-
tok után, mi kiállunk mellettük.

Zugló ráadásul nemcsak szimbo-
likus gesztusokat gyakorol, tény-
legesen is támogatja a székelyföl-
dieket. Ebben az évben például

az alsórákosi és csíkcsicsói diá-
kok együtt táboroznak majd a
zuglói gyerekekkel.     

Folytatás a 16. oldalon

Zuglóban is zökkenőmentes volt
a kerületi hivatal januári meg-
alakulása – erről beszélt lapunk-
nak Molnár Csaba hivatalveze-
tő. Elmondta, az ügyfelek pozi-
tívan fogadták az átalakítást.
Ennek lényege, hogy az állam
átvette a polgármesteri hivata-
loktól azokat a feladatokat,
amelyekért a rendszerváltás
után is ő lett volna a felelős,
azonban akkor azok ügyintézé-
sét a jegyzőkre bízta.

– Január elsejétől megkezd-
ték működésüket a járások. Mi-
ért volt szükség erre az átala-
kításra?

– 2010-től kezdődően a rend-
szerváltozás utáni legnagyobb
közigazgatási reform vette kezde-
tét, ennek egyik fejezete a járási
rendszer kialakítása. Január el-
sejével kezdte meg a munkát a vi-
déki, összesen 175 járási hivatal
és a 23 fővárosi kerületi hivatal,

így a XIV. Kerületi Hivatal is.
1990-től az a gyakorlat alakult ki,
hogy a jogalkotó az önkormány-
zatok jegyzőire bízta azokat az
igazgatási jogköröket, amelyeket
az államnak kellett volna ellátnia.

Folytatás a 3. oldalon
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Már Zuglóban is lobog 
a székely zászló

Vasárnap helyezték végső nyu-
galomra a két hete elhunyt
Kézdy György színművészt a
Kozma utcai zsidó temetőben.
A színész hosszan tartó beteg-
ség után hunyt el az Uzsoki Ut-
cai Kórházban. A különböző
sajtóhírekre reagálva a kórház
közleményben tudatta, hogy a
család nem tartja felelősnek az
intézményt Kézdy György ha-
láláért. 

Életének 77. évében, hosszan
tartó betegség után két héttel ez-
előtt elhunyt Kézdy György, Já-
szai Mari-díjas színművész. A
Szomszédok című televíziós so-
rozat Virágh doktoraként nagy
népszerűséget szerző színész
egy fertőzés miatt került az
Uzsoki Utcai Kórházba, ahol el-
hunyt. Halálának körülményei-
ről közölt sajtóinformációk sze-
rint a művész a kórház ablakán
kiugorva vetett véget életének. A
kórház a találgatásokra reagálva
a család kérésére közleményt
adott ki, amelyben leszögezik,
hogy a hozzátartozók nem kí-
vánnak a kórházzal szemben
peres eljárásba bocsátkozni, mi-
vel egyértelműen elvetik annak a
lehetőségét, hogy Kézdy György
haláláért a kórház a felelős. A
család maximálisan meg volt

elégedve a kórházban dolgozó
kollégák szakmai és emberi hoz-
záállásával, s ezt nyilvánosan is
köszönik.

Kézdy György a Színművészeti
Főiskola elvégzése után pályafu-
tását 1962-ben a debreceni Cso-
konai Színházban kezdte, A
Szegény Dániel című krimi fő-
szerepe után 1967-ben áthívták
a Pécsi Nemzeti Színházhoz,
ahol tíz évet töltött, majd 1977
és 1978 között a kecskeméti
Katona József Színház és a
Népszínház következett. 1978-

tól a Nemzeti Színház társulatá-
nak tagja volt, 1983-tól a Ma-
film alkalmazásában dolgozott,
közben a Játékszínben is fellé-
pett. 1987 és 1992 között a
szolnoki Szigligeti Színház mű-
vésze, 1993 és 2001 között a
veszprémi Petőfi Színház tagja
volt. Pályája végén szabadfoglal-
kozású színészként dolgozott.
Klasszikus tragédiák és modern
művek jelentős karakterszere-
peit játszotta el, felhasználva a
groteszk ábrázolásmód eszkö-
zeit is. Kiemelkedő alakítást
nyújtott többek között Csehov
Sirály, Schwajda Ballada a 301-
es parcella bolondjáról és Ibsen
Peer Gynt című darabjában.
Utoljára az Orlai Produkciós
Iroda Esőember című darabjá-
ban lépett színpadra a pszichiá-
ter szerepében, a darabot 2010
júniusában mutatták be.

A színész 75 éves születésnap-
ján az Magyar Távirati Irodának
adott interjúban úgy fogalma-
zott: „A színészet szakma. Nagy
szakma. Meg kell tanulni, és ha
valaki azon túl még egy kicsit
hozzá tud tenni, akkor azt lehet
mondani, hogy művész lesz”.

A színművészt vasárnap he-
lyezték végső nyugalomra a Koz-
ma utcai zsidó temetőben. 

br

Benne van A Dalban  

Papcsák Ferenc polgármester Baranyi László színművész, Zugló díszpolgára
társaságában felvonja a székely zászlót

Zökkenőmentes volt a kerületi
járási hivatal megalakulása 

Elhunyt a Szomszédok 
népszerű Virág doktora
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester so-
ron következő fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9488-es telefonszámon, il-
letve a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester 2013
március hónapban megtartásra kerülő
fogadóórájára bejelentkezés a 872-
9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2013 március hónapban megtartásra
kerülő fogadóórájára bejelentkezés a
872-9190-es 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)  Pol-
gármesteri Hivatal. Előzetes bejelent-
kezés alapján.  Tel.: 06-30-586-5559

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. március 14. 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
március 14. 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

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hétfőn 14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden kedden
a 872-9119- es vagy a 872-9241-es 

telefonszámokon.

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

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 történõ
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4675;

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.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

Március 5. 14.00–16.00 óra között.
Telefon: 06 (70) 625-5742,

e-mail cím: virkrisz@gmail.com 

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9190-es

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Március 28. 17.00-19.00 óra

Telefon: 06/70-625-5743,
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Elõzetes 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.

Március 4. 17.00–19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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.

Március 4. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5734;
e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Március 11. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06/70-624-4630,
e-mail cím: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Március 6.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 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
LMP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ egyeztetés alapján.
Tel.: 06 (20) 930-8987;

e-mail: varnai.laszlo@lehetmas.hu;
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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Tájékoztatom, hogy a gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról
szó1ó 1997. évi XXXI. törvény módo-
sítása következtében az arra jogosult
családok a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény után járó pénzbeli tá-
mogatást Erzsébet utalvány formájá-
ban kapják meg.

Az utalványt az a jogosult személy, aki
december hónapban nem vette át, legké-
sőbb 2013. március 11. napjáig átveheti

a Polgármesteri Hivatal házi pénztárá-
ban (Budapest,  1145 Pétervárad u. 11-
17.).

A házi pénztár nyitva tartása:
Hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 

9.30-12.00 12.30-15.00
Péntek: 9-12.00

Az átvételhez szükséges a jogosult sze-
mélyeknek személyazonosító igazolvány
és lakcímkártya felmutatása.

Dr. Papp Csilla jegyző

Tisztelt Szülők!

kéthetente  minden kerületi lakásba 
ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse nem kapja 
rendszeresen a lapot, 

hívja a +36 (20) 849–8001-et.

A
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Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter személyesen adta át február
6-án azokat a szén-monoxid-jel-
ző készülékeket, amelyeket a
képviselő-testület döntése alap-
ján az Önkormányzat ajánlott
fel annak a Bazsarózsa utcai
ház lakóinak, ahol január 26-
án hajnalban a gázmérgezés
következtében életét vesztette
egy édesanya és a kislánya.

A tragédiát követő képviselő-
testületi ülésen a városatyák Pap-
csák Ferenc polgármester és Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester ja-
vaslatára döntöttek úgy, hogy az
Önkormányzat a Bazsarózsa ut-
cai ház minden családjának díj-
mentesen felajánl egy-egy szén-
monoxid-érzékelő készüléket. A
vészjelző eszközöket Rozgonyi
Zoltán személyesen adta át a ház-
ban lakóknak.

– A gázkészülék meghibásodá-
sa, illetve szabálytalan üzemelte-
tése, valamint a kéményproblé-
mák miatt a fűtési szezonban
minden évben számos tragédia
történik. Ennek a megelőzésére
tavaly év végén a képviselő-testü-
let elhatározta, hogy a kerületben
élők számára pályázatot ír ki
szén-monoxid-érzékelők támoga-
tott beszerzésére. Az ezzel kap-
csolatos felhívás a helyi médiá-
ban a Bazsarózsa utcai baleset
előtt két nappal jelent meg –
mondta Rozgonyi Zoltán. 

Hozzátette: az akció két részlet-
ben zajlik, mindkét alkalommal
száz-száz pályázó juthat az Ön-
kormányzat által támogatott jel-
zőberendezéshez. A készülék jó

minőségű, a működése 7,5 évig
garantált, beszerzési ára meg-
közelítőleg 13 ezer forint, amit
a zuglói pályázók 5000 forint
önrészért kaphatnak meg. 

– Amennyiben a Bazsarózsa ut-
cai lakásban működött volna
szén-monoxid-jelző, a tragédia nagy
valószínűséggel nem következett
volna be. Sajnos ott nem volt
ilyen érzékelő. A szomorú eset
kapcsán döntöttünk úgy, hogy a
ház minden lakásának ingyene-
sen biztosítunk egy készüléket. 

A lakók örömmel vették az

Önkormányzat ajándékát, ugya-
nis a jelzőeszközök beüzemelé-
sével a Bazsarózsa utcai ház la-
kói a korábbiaknál sokkal na-
gyobb biztonságosabban érez-
hetik magukat. 

A baleset kapcsán a XIV. Kerü-
leti Rendőrkapitányság közle-
ményt adott ki, amely megállapít-
ja, hogy a balesetek többségét a
gázkészülékek, a kazánok nem
megfelelő beszerelése, a szaksze-
rűtlen, vagy rendszertelen ellen-
őrzés, illetve a törvényben előírt
fűtési rendszer időszakos átvizs-

gálásának elmulasztása okozza.
Felhívja a lakosok figyelmét, hogy
„a kazánok és a kémények meg-
felelő időközönkénti és szakszerű
ellenőrzésével a balesetek elke-
rülhetőek.” 

Az önkormányzat által pályá-
zat útján támogatott 200 darab
szén-monoxid-jelzőkészülék rö-
vid időn belül elfogyott.

Riersch Tamás

Figyeljünk jobban saját biztonságunkra

Papcsák Ferenc polgármester
elmondása szerint különösen
szívügyének tekinti a Mikulás-
Gyár munkáját, mivel maga is
szegény családból származik –
idézi a kerületvezető szavait
hazánk legnagyobb téli jóté-
konysági akciójának összefog-
laló tájékoztatója. A dokumen-
tum kiemeli a zuglói önkor-
mányzat hozzájárulását, segít-
ségét is.

Évek óta aktívan részt vesz a
MikulásGyár munkájának meg-
segítésében Zugló önkormányza-
ta – olvasható abban a tájékozta-
tóban, melyet a 2012-ben immár
nyolcadik alkalommal megszer-
vezett program kapcsán adtak ki.
A dokumentum szerint az Ötven-
hatosok terén évről évre felállított
gyár látványos installációjának év
közbeni raktározása komoly
anyagi terhet róna a jótékonysági
szervezetre, így különösen jelen-
tős segítség, hogy a XIV. kerület
saját raktárát bocsátotta a ren-
delkezésükre. Így az erre szánt
összeget egyéb hasznos dolgokra
fordíthatják – tovább növelve a
MikulásGyár hírnevét és sikerét.

A tájékoztató kiemeli: az idei
hivatalos megnyitón részt vett
Papcsák Ferenc polgármester, aki
elmondta, minthogy ő is szegény
családból származik, különösen
szívügyének tekinti a szervezet

munkáját, s nagyon örül, hogy
minden évben itt lehet, és segít-
het. A tavaly decemberi esemé-
nyen – ahogy arról lapunk is be-
számolt – egy különleges, Végh
Attila festőművész által a gyere-
kekkel és a lappföldi Mikulással
közösen készített festményt ka-
pott Papcsák Ferenc. Az alkotást
a parlamentben állították ki, így
a többi politikus figyelmét is fel-
hívták a jótékonyság fontosságá-
ra. Zugló önkormányzata mind-
ezeken felül a terület-
hez kapcsolódó engedé-
lyek beszerzésében is
sok segítséget nyújt az
eseménynek. A tájékoz-
tató szerint összességé-
ben elmondható: a ke-
rület vezetése aktívan
hozzájárult ahhoz, hogy
2012-ben több mint há-
romszázezer ember ka-
rácsonyát tehették
szebbé a szervezők.

A MikulásGyár az el-
múlt években komoly
változásokon ment ke-
resztül, 2012-ben a két
budapesti helyszínre –
a zuglói mellett a Nyu-
gati téren is volt instal-
láció – összesen ötvene-
zer ember látogatott el,
bő két hét alatt. Az
ajándékok típusa az el-
múlt időszakban nem

nagyon változott, ám mégis egyre
jobban növekszik az igazán szük-
séges adományok, így a tartós
élelmiszerek és tisztítószerek
aránya. Mindezek értéke összes-
ségében 2012-ben már kitette az
egymilliárd forintot. Anyagiakban
ugyan nem fejezhető ki, de mind-
ehhez hozzáadható annak a több
száz önkéntesnek a hozzájárulá-
sa, aki ingyenes munkájával tette
szebbé a rászorulók karácsonyát. 

KD

Fontos a MikulásGyárnak 
Zugló támogatása

A Városligeti Műjégpálya febru-
ár 6-án csak a zuglóiaknak tar-
tott nyitva. Ezen a napon ren-
dezte mega az Önkormányzat
hagyományteremtő célzattal az
I. Zuglói Jégfarsangot, amelyen
színes programok várták a ke-
rület minden korosztályát.

Az eső majdnem megakadá-
lyozta a Városligeti Műjégpályán
megtartott I. Zuglói Jégfarsangot,
ahová ingyen léphettek be mind-
azok, akik a nevükre kiállított
Zugló Kártyával, zuglói lakcím-
kártyával vagy zuglói oktatási in-
tézménytől kapott diákigazol-
vánnyal érkeztek. 

A délelőtt alapvetően a gyereke-
ké volt, délután és este lakossági
programok várták a műjégre ki-
látogatókat. A látványos progra-
mok mellett volt tombola és far-
sang lévén jelmezverseny is. Ér-
demes volt tehát kilátogatni a Vá-
rosligeti Műjégpályára! 

A szervezők elmondása szerint
a délelőtti programtól az eső mi-
att csak néhány óvodai csoport
maradt távol, a korábban jelent-
kező ovisok és iskolások többsé-
ge élt a lehetőséggel.

– A mai rendezvénnyel egy új
hagyományt szeretnénk teremte-
ni Zuglóban – jelentette ki la-
punknak Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester. – A kerület nem csak
az oktatás és a kultúra városa,
hanem a sportlétesítményeké is,
amikre büszkék lehetünk. Ilyen
egyedülállóan szép építmény a
Városligeti Műjégpálya, amely
sok zuglói embernek jelent ki-
kapcsolódást és szórakozást. 

Az I. Zuglói Jégfarsang két
sztárvendége Engi Klára világ- és
Európa-bajnoki 4. olimpiai 7. he-
lyezett jégtáncos, illetve Szuper
Levente, az NHL-t is megjárt
majdnem százszoros válogatott
jégkorongkapus volt. A rendezvé-
nyen az érdeklődők jégkorong- és
jéglabda (bandy) bemutatót te-
kinthettek meg, illetve akik jel-
mezben érkeztek, indulhattak a
jelmezversenyen. Az önkormány-
zati képviselőkből álló zsűri négy
korosztályban díjazta a legjobb
jelmezeket. A győztesek értékes
ajándékokkal térhettek haza.
Akik nem nyertek, vagy nem
akartak jelmezbe bújni, azok a
tombolával próbálhattak szeren-
csét, aminek a fődíja egy ajándék-
kosár volt. 

A kiegészítő programok egé-
szen este hét óráig tartottak,
azonban az I. Zuglói Jégfarsang
résztvevői tíz óráig korcsolyáz-
hattak a műjégpályán. R.T.

Helyesli-e, hogy a Zuglói Ön-
kormányzat már a Bazsaró-
zsa utcai tragikus gázmérge-
zést megelőzően lakossági pá-
lyázatot írt ki szén-monoxid-
jelző támogatott beszerzésére?

Kiváló kezde-
ményezésnek

tartom, hiszen
megelőzhető

vele a tragédia.
A készülékre
nagy szükség

van, de fontos
a rendszeres

szellőztetés is.

Sajnos eddig
nem volt infor-
mációnk erről
a lehetőségről,

amennyiben
lett volna, fel-
tehetőleg már
éltünk volna

vele.

A tragédia után
olvastam az in-
terneten, hogy

az Önkormány-
zat támogatja a
szén-monoxid-

érzékelő be-
szerzését. Na-
gyon jó dolog,
mert egy ilyen
készülékkel a lakásban sokkal

biztonságosabban alhatunk. 

Megkérdeztük

Ruzicska
Miklós

Fehér Miklós

Fehér 
MiklósnéAz oldalon található cikkekhez 

kapcsolódó videók megtekinthetõek 
a zugloilapok.hu oldalon

Zuglói Jégfarsang

Rozgonyi Zoltán alpolgármester szén-monoxid-érzékelő készüléket ad át a Bazsarózsa utcában



XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/
hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztés-
re került Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. 
tulajdonában álló ingatlanok

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik 
a Zuglói Vagyonkezelő 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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. június hónaptól havi rend-
szerességgel előre meghirdetett
napon a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. vezetői kie-
melt ügyekben személyesen is fo-
gadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a www.zug
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Vagyonkezelő Zrt. épü-
letében (1145. Budapest Pétervárad
u.11-17.) található ügyfélpultnál átve-
hetnek.  A kitöltött bejelentkező űrla-

pot személyesen az ügyfélpultnál,
elektronikusan kiemeltugyek@zuglo
izrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108
telefonszámom lehet leadni. Az ügy-
intéző kollégáink az egyeztetés pontos
időpontjáról értesítik a bejelentkező
ügyfeleket. 
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Dátum
Március 11.
Március 14. 
Március 01.
Február 22.
Március 29.

Időpont
13:00-18:00
9:00-14:00
8:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Név
Baranyai Zsolt
Dr. Csikós Tibor
Kiss János Csaba
Tóth Csaba 
Tóth Csaba 

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontok

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással 

és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

Város-
üzemeltetési

Divízió

(utak, 
játszóterek, 

parkok, 
közterületek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 
Helyiség ügyek
(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  • Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 40 520-000 • Web: www.zugloizrt.hu

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, 
bérleti szerződés
hosszabbítással, 
bérleti jogviszony 

folytatásával 
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások 
kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Város-
üzemeltetési

Divízió
(utak, 

játszóterek, 
parkok,

közterületek)

Ingatlangazdálkodási
Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

(lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
valamint egyéb ingatlanok értékesítésével 

kapcsolatos ügyek)

10:00-12:00
Lakás ügyek 

(lakáspályázatokkal, bérleti szerződés 
hosszabbítással, bérleti jogviszony folytatásával

kapcsolatos ügyek)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hívjanak, keressenek bennünket a hét bármely napján!
250 társasház több mint 8000 lakója már minket választott.

23 fős szakértői csapattal tisztelettel várjuk 
az otthonukat szeretők érdeklődését.

Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft.

Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK,

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

1148 Bp., 

Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 

422-3040, 

fax: 422-3056, 422-3073
E-mail: 

tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Divízió
Városüzemeltetési divízióvezető

Jogtanácsos
Üzemeltetési, karbantartási és felújítási divízióvezető

Ingatlangazdálkodási divízióvezető 
Ingatlangazdálkodási divízióvezető

KEDVES ZUGLÓIAK!
- Ha úgy gondolják, hogy társasházuk nem jól gazdálkodik.
- Ha nem szépül eléggé otthonuk közvetlen környezete.
- Ha úgy érzik, közösköltség-befizetéseik ellenőrizetlenül

kerülnek felhasználásra.
- Ha elégedetlenek közös képviselőjük munkájával.
- Ha lakóközösségük rendre nem pályázik eredményesen.
- Ha társasházuk költségei indokolatlanul magasak.
- Ha biztonságban akarják tudni lakókörnyezetüket.

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető helyiségek lis-
tája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Tisztelt Szülők! 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i döntése értelmé-
ben lehetőség van arra, hogy 130 zuglói lakóhellyel rendel-
kező 10–17 év közötti leánygyermek Humánpapiloma-vírus
elleni védőoltásban részesüljön a regisztrációs lapok érkezési
sorrendje alapján. Az Önkormányzat azon leánygyermekek
szüleinek a jelentkezését várja, akik a korábban meghirdetett
időpontokban nem vették igénybe a védőoltást. 

A tájékoztató és a regisztrációs adatlap a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán (Budapest, 1145 Pétervárad utca
2.) vehető át, illetve www.zuglo.hu oldalról letölthető.

Mint ismeretes a méhnyakrák Európában a második leg-
gyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbete-
gedés a 45 év alatti nők körében. Többnyire tünetmentes,
általában hosszú idő alatt alakul ki.  A rákkeltő vírus első-
sorban szexuális úton terjed, ellene az óvszer használta
nem biztosít elégséges védelmet.

Tisztelettel: Papcsák Ferenc polgármester 

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Okmányiroda 2013. január 1-
től a Polgármesteri Hivataltól Budapest Főváros Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatalához került át.  

Az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében az ügyfélfogadási rend az
alábbiak szerint változik.

Ügyintézésre a járműigazgatási- és a személyi okmány szakterületen 
hétfőtől péntekig sorban állással 

és egyidejűleg időpontfoglalással is van lehetőség.
Időpont foglalható:

interneten a www.magyarorszag.hu oldalon, kedd, szerda és pénteki  napokra,
telefonon a 87-29-392 és a 87-29-271-es telefonszámokon, 

hétfő és csütörtöki napokra.

Ügyfélfogadás járműigazgatási ügyekben:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek:

6.15 – 13.30 14.00 – 21.15 óráig

Ügyfélfogadás személyi okmány ügyekben
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány adat-felvételezés,
vezetői engedély, útlevél, egyéni vállalkozók)

hétfő: 8.15 – 13:30  14:00 – 17:45
kedd: 8.15 – 13:30  14:00 – 15:45
szerda: 8.15 – 13:30  14:00 – 16:15
csütörtök: 8.15 – 13:30  14:00 – 15:45
péntek: 8.15 – 13:15 óráig.

Ügyelet Személyi okmány területen:
Hétfőtől péntekig 6.15 – 8.15-ig és ügyfélfogadási idő után 21.15-ig.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézésre a hét minden napján előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
Időpont kérhető a 87-29-392 és a 87-29-271 telefonszámokon.

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető



Folytatás az 1. oldalról

– Tehát a polgármesteri hiva-
talok az állam helyett dolgoz-
tak?

– Lehet így is fogalmazni, hi-
szen a jegyzők egy egész appará-
tust vezettek az állami feladatok
ellátására. 2013. január elsejétől
megszűnt ez a gyakorlat, az állam
azokat az államigazgatási felada-
tokat – leginkább a nem helyi
ügyek intézését –, amelyekért ő
felel, átvállalta a polgármesteri hi-
vataloktól.

– Arról politikai vita alakult ki,
hogy miért nem hét járási köz-
pont jött létre Budapesten, miért
inkább kerületenként egy, tehát
összesen huszonhárom.

– A kerületenkénti hivatalok
közelebb vannak az emberekhez,
nem kell annyit utazniuk, mintha
kevesebb járás lett volna a fővá-
rosban. Ezzel is az ügyfélbarát
ügyintézést erősítjük.

– Ezt sokat halljuk mostaná-
ban, de mit jelent az ügyfélba-
rát ügyintézés? A legtöbb ember
irtózik a hivataloktól.

– Ezt az elmúlt évtizedekben ki-
alakult tapasztalatot szeretnénk
átalakítani. A munkatársainknak

empatikusan kell hozzáállniuk az
ügyfelekhez, hogy az állampolgár
azt érezze, valóban őérte van a
rendszer és nem fordítva. Azt is
tapasztalnia kell, hogy a hivatal
valóban segíteni akar abban az
ügyben, amellyel hozzánk fordult.

– A zuglói emberek a gyakor-
latban milyen változással talál-
kozhatnak az eddigi, megszo-
kott ügymenethez képest?

– Úgy alakítottuk a rendszerün-
ket, hogy az állampolgárok minél
kevesebbet vegyenek észre a vál-
tozásokból. Az okmányirodai ügy-
intézés, egyes szociális ügyek, a
gyámügyek, egyes környezetvé-
delmi, természetvédelmi ügyek
kerültek át hozzánk. Ezekből az
állampolgárok nagy többsége ter-
mészetesen az okmányirodai és a
szociális ügyintézéssel találkozik.
Az ügyintézésben annyi a válto-
zás, hogy a szociális ügyekben
decemberig a Polgármesteri Hiva-
talba kellett befáradniuk az ál-
lampolgároknak, januártól vi-
szont ide, az ugyanabban az utcá-
ban található, a volt Vagyonkezelő
épületébe, a Pétervárad utca 11-
17. szám alá. Az okmányiroda
maradt a helyén, így ugyanabban
az épületében működik tovább.

– Milyen lakossági visszajelzé-
seket kaptak eddig?

– Az átalakítás pozitív fogadta-
tásáról tudok beszámolni, csak
ilyen visszajelzéseket kaptunk.
Az ügyfelek már tavaly év végén
megfelelő tájékoztatást kaptak a
Polgármesteri Hivataltól az idén
bekövetkező változásokról a Zug-
lói Lapokban és a Zugló TV-n ke-
resztül. Kiváló a kapcsolat az ön-
kormányzat és a kerületi hivatal
között, ez is segítette az átállást.

– És a munkatársak miképp
reagáltak a változtatásra?

– Minden nagy átalakításnak
vannak különféle felhangjai a
dolgozók részéről, nálunk zök-
kenőmentes volt a munkatársak

átállása, pozitívan fogadták a
változást.

– Az átállás gondolom techni-
kai változtatásokkal is járt, pél-
dául az informatikai rendszer-
ben. Ez okozott-e bármilyen
fennakadást?

– Kisebb zökkenők óhatatlanul
előfordultak, de nagyobb problé-
ma nem volt, január 2-tól fenn-
akadás nélkül fogadjuk az ügyfe-
leket. Ez azért fontos leszögezni,
mert a budapesti okmányirodák
közül a zuglói tart a leghosszabb
időn keresztül nyitva, reggel ne-
gyed 7-től este negyed 10-ig. Itt is
problémamentes volt az átállás.

Március 31-ig átmeneti időszakot
élünk, az infrastrukturális hátte-
rünket addig még az önkormány-
zat biztosítja. Március végéig eze-
ket a rendszereket folyamatosan
veszi át Budapest Főváros Kor-
mányhivatala.

– Navracsics Tibor közigazga-
tási miniszter már többször
hangsúlyozta, hogy a reform
utolsó szakasza az egyablakos
ügyintézéssel, a kormányabla-
kok létrehozásával tetőzik. Ez
mit jelent majd a gyakorlatban?

– A kormányablakok már októ-
ber 1-jével elkezdik a működésü-
ket, háromszáz ügytípust lehet
majd itt intézni. A kabinet célja
az, hogy  az itt elintézhető ügyek
száma jövőre 2500-ra nőjön. A
gyakorlatban ez azt fogja jelente-
ni, hogy az ügyfél, aki épp szemé-
lyi igazolványt kíván magának
csináltatni, de eszébe jut, hogy
valamilyen környezetvédelmi ha-
tósági ügyet is el kell intéznie, a
kormányablaknál egyszerre elin-
tézheti mindkettőt, nem kell kü-
lön hatóságokhoz járnia ebben az
ügyben sem. Ehhez addig a meg-
felelő informatikai háttérbázist ki
kell építenünk. Ez a munka már
zajlik. 

Pindroch Tamás

Néhány  héten belül elindulhat az a
program, amelynek keretében a Család-
segítő Központ munkatársai az idősek-
nek és az őket gondozóknak tartanak
előadásokat az adósságkezelésről. 

Az adósságcsapdába jutott idősek és
más ellátottak segítésére együttműködést
kötött egymással a Zuglói Szociális Gon-
dozó Szolgálat és a Családsegítő Központ
(CsSK). Ennek keretében a CsSK munka-
társai várhatóan heteken belül tájékozta-
tókat tartanak az időseknek és az őket el-
látó gondozóknak a hatékony adósságke-
zelésről. Gyügyeiné Tamás Viktória intéz-
ményvezető lapunknak elmondta: nagyon
fontosnak tartják ezt az együttműködést,
amelynek részeként a gondozók is tájékoz-
tatást kapnak. Az intézményvezető szerint
sok esetben az érintettek nem is merik fel-
vállalni, hogy milyen problémákkal küzde-
nek, de a kezdeményezés révén talán fény
derül, hogy hányan is vannak ilyen hely-
zetben és segítséget tudnak nekik nyújtani.

Az is elképzelhető, hogy bár valakinek nin-
csenek ilyen jellegű gondjai, de a szom-
szédjának igen és a tájékoztatás által el tud-
ja juttatni az érintettet a szakemberekhez. 

Ambrus Zsuzsanna, a CsSK vezetője azt
hangsúlyozta, hogy tapasztalataik szerint
tájékozatlanok az emberek a felhalmozott
adósságaik, hátralékaikat kezelését tekint-
ve. A CsSK vezetője kiemelte, hogy nagyon
sok eszközük van a rászorultak segítésére,
támogatására, ezért is fontos, hogy minél
többen értesüljenek a  lehetőségekről. A
tanácsadás révén például tavaly összesen
76 millió forint adósságot sikerült rendez-
ni azoknál, akik igénybe vették a segítsé-
get. Sok család így tudta elkerülni, hogy
hajléktalanná váljon – mondta Ambrus
Zsuzsanna. A CsSK vezetője kiemelte a
krízistámogatás bevezetését is, amit az ön-
kormányzattal és a vagyonkezelővel törté-
nő együttműködés révén tudnak nyújtani
azoknak, akiknek felmondták lakásbérleti
szerződését. Minden probléma komplex,
ezért egyénre szabott megoldásokat java-
solunk mindenkinek – mondta Ambrus
Zsuzsanna. (BR) 

Hirdetés a 14. oldalon olvasható.
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MEGHÍVÓ

„Év Embere Zuglóban”
díjátadó ünnepségre

A Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány 
által létrehozott díjat idén tizedik alkalommal adjuk át ünnepélyes keretek között,  

2013. február 27-én 18.30 órai kezdettel, 
a Szent István Király Zeneiskolában.

(Budapest-Zugló, Colombus utca 11.)

A színvonalas műsoros est folyamán negyedik alkalommal kerül sor az

Év Embere Zuglóban Életmű 
díj átadására is.

A rendezvény díszvendégei

Dr. György István                           Dr. Papcsák Ferenc
Budapest Főváros főpolgármester-helyettese,                                  Budapest-Zugló polgármestere

valamint

Az est sztárvendége: Mága Zoltán előadó művész

Alapítványunk minden évben, kerületünk lakosainak javaslatai alapján dönt a díjazott személyéről.

2003 óta a díjat
Szécsi Zoltán vízilabda kapus, 
Záborszky Kálmán karnagy, 
Mericske Zoltán zenekarvezető, 
Zsivóczki Attila tízpróbázó, 
Talmácsi Gábor motorversenyző,  

Bélafy Szilárd látássérült maratoni futó, 
Kardos Pál polgárőrség vezető, 
Kapás Boglárka úszónő, 
Devich Gergő zenész (gordonka), 

Dr. Kelemen Gyula gyermek szakorvos, valamint, 
prof. Dr. Mayer Árpád radiológus főorvos, és 
Szőcs Bertalan vívóedző vehette át.

A rendezvény szervezői a  Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány,
valamint a Szeretjük Zuglót Egyesület, nevében szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

A belépés díjtalan.

az „Év Embere Életműdíjat 

Segítség az adósságcsapdába
került ellátottaknak

Ambrus Zsuzsanna a CsSK vezetője

Gyügyeiné Tamás Viktória 
intézményvezető

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

Zökkenőmentes volt a kerületi 
járási hivatal megalakulása 

Molnár Csaba a XIV. kerületi Járási Hivatal vezetője



Zsivora park

A Zsivora park 1939. január
24-én kapta nevét. Dr. Zsivora
György táblai tanácselnök, jo-
gász, történetíró munkásságát
örökítették meg vele aki tagja
volt a Magyar Tudományos
Akadémiának és Budapest fő-
város törvényhatósági bizottsá-
gának is. Részt vett a magyar
biztosító társaság megalapítá-
sában.

1804. augusztus 25-én Sár-
szentlőrincen született evangéli-
kus családban. Szülei: Zsivora
György és Madár Zsuzsanna.
Édesapja takácsmester
volt, aki szőlőműve-
léssel és kiskeres-
kedéssel is foglal-
kozott. Testvére,
József énekes,
színész lett.

Bonyhádon,
Sopronban,
Sárospatakon
tanult. Felső-
fokú tanulmá-
nyait a pozso-
nyi evangélikus
főiskolán foly-
tatta 1818-tól.
Bölcsészetet, teoló-
giát, jogot tanult.
1827-ben ügyvédi vizsgát
tett. 

Érdekes fordulatot volt az élet-
ében, amikor Sárszentlőrinc ak-

kori földesura, gróf Apponyi An-
tal, párizsi magyar nagykövet ne-
velőt és magántitkárt keresett a
fiának. Balassa János lelkipász-
tor ekkor Zsivora Györgyöt aján-
lotta a követ figyelmébe. Ennek
köszönhetően a tehetséges fiatal-
ember három évet tölthetett Pá-
rizsban, ahol nemcsak francia
nyelvtudását tökéletesítette, ha-
nem akadémiai megbízásból a
francia nyelvű könyvek és kézira-
tok magyar vonatkozásairól is
kutatta. 

1833-ban a Tudományos Aka-
démia levelező tagjává választot-
ták. 1835-től Pesten ügyvéd,
ügyfelei többnyire arisztokraták,

nagykereskedők voltak.
1848-ban a hétszemé-

lyes tábla előadója,
1861-ben a váltó-

osztályán bíró,
1864-től ta-
nácse lnöke,
1860–61-ben
Csanád vár-
megye főis-
pánja. Deák
Ferenc híve.
Aradon királyi
biztos a követ-

választás és
tisztújítás lebo-

nyolításakor.
Zsivora György em-

lékére a sárszentlőrinci
evangélikus egyházközség

1994-ben Népfőiskolai Alapít-
ványt hozott létre.                  PA

Az első légitámadást Budapest
ellen szovjet Pe-8-as és DB-3-as
bombázógépek hajtották végre
1942. szeptember 4-én, amit
szeptember 9-én megismételtek.

Szép áprilisi délelőtt

Magyarország és Budapest ha-
dászati bombázásáról 1943 vé-
gén döntöttek a nyugati szövetsé-
gesek. A főváros az első szőnyeg-
bombázást a német megszállást
követően, 1944. április 3-án élte
át. Ezen a szépnek induló tavaszi
délelőttön az Amerikai Egyesült
Államok légierejének (AAF–Army
Air Force) B-17-es és B-24-es
bombázói indítottak nagy erejű
támadást a Ferencvárosi rendező
pályaudvar, a Csepel-szigeti ipari
létesítmények ellen, amit éjjel az
Angol Királyi Légierő (RAF–Royal
Airforce) bombázói megismétel-
tek. A rossz célzás miatt még a
XIV. kerületre is esett bomba,
amely egy ember halálát okozta. 

Április 16-ról 17-re virradóra a
RAF gépei többek között Zugló
ipartelepeit vették célba. A pon-
tatlanul ledobott bombák nem
okoztak jelentősebb kárt.

Május 5-én hajnali félegykor

rendelték el a légiriadót. A RAF
Wellington és Halifax típusú gépei
a Nyugati pályaudvarra, illetve
Rákosrendezőre csaptak le. A
bombák megöltek két zuglóit. Ta-
lálat érte a Telepes utcai Magyar
Pharma Gyógyáru Rt. épületét, lé-
giakna rongálta meg a hermina-
mezői Szentlélek Plébániatemp-
lomot. 

Támadás a vasút ellen

Június 2-án vette kezdetét az
amerikai és a szovjet parancs-
nokság által közösen előkészített
Frantic Joe hadművelet, ami a
vasúti közlekedés megbénítására
irányult. Az amerikai ingabombá-
zók előbb a vidéki nagyvárosokat
támadták, majd június 14-én
AAF mintegy 600 repülőgépe in-
dult Budapest ellen. A támadás
súlypontja a főváros déli részére
és annak környékére irányult, de
hullottak bombák a város más
részeire is. Zuglóban a légibom-
bák három embert öltek meg.

Június 26-án a RAF vezetése
75 Wellingtont, 21 Liberátort és
nyolc Halifaxot küldött Budapest
fölé. A britek éjfél után 10 perccel
kezdték bombázni a magyar fővá-
ros pályaudvarait. A legtöbb talá-
lat a Nyugati és a Keleti pályaud-
vart, illetve Rákosrendezőt és
környékét érte. A nagyméretű
bombák ellen nem nyújtottak vé-
delmet a házak alatti óvóhelyek. 

A XIV. kerületre mintegy 20–30
bomba hullott, ami megsemmisí-
tett 21 épületet. A Thököly út
131/a-ban öt halott 28 sebesült, a
Thököly út 125-ben hét halott, a
Nürnberg utca 41-ben négy halott
egy sebesült volt. A Liget Szana-
tóriumban öten vesztették élet-
üket és 26-an megsebesültek.

A pontatlan 
bombavetés áldozatai 

Június 27-én az AAF gépei 10
órakor kezdték kioldani a Nyuga-
ti-pályaudvar és a Rákosrendezői
pályaudvar felett a bombáikat.
Sok találat érte a két vasúti cso-
mópontot, azonban a pontatlan
bombavetés számos lakóházat és
kisüzemet is elpusztított. Többek
között megsemmisült a Bíbor ut-
cai Vegyészeti Gyár, ahol a láng-ké-
zigránátok és lángszóró gyújtótöl-
tények készültek. A másfél órás
bombázás alatt több zuglói óvó-

hely telitalálatot kapott. A Nagy
Lajos király útja 73-ban 18-an, a
Pillangó utca 18-ban 14-en, a Ke-
repesi út 40–42-ben 18-an vesztet-
ték életüket.  Ezen a napon a XIV.
kerületben összesen 61 halálos ál-
dozata volt a légitámadásnak. 

(Folytatjuk.)
Papp Dezső
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A második világháború során Budapestet 37 alka-
lommal támadta az amerikai, brit, illetve szovjet
légierő.  A szövetségesek repülőgépei többször
bombázták Rákosváros (Zugló korábbi neve) hadi-
üzemeit, illetve a Rákosrendezői pályaudvart, de
bőven kapott a XIV. kerület a Keleti és a Nyugati
pályaudvarnak szánt bombákból is.  

Zugló a bombák tüzében I. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (I.31.) számú
határozatával  úgy döntött, hogy második ütemben is támogatja az ebek transzponderrel történő
megjelölését. 

Ami azt jelenti, hogy az akció keretében, 2000 db mikrochip erejéig, a kerületi ebtartók díjmentesen
ültettethetik be a kutyába a transzpondert, ami január 1-jétől már minden négy hónaposnál idősebb
eb számára kötelező. Az akció 2013. február 05. napjától a készlet erejéig vehető igénybe a következő
állatorvosoknál.

A díjmentesség kizárólag a XIV. Kerületben állandó, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező lako-
sok tulajdonában lévő ebekre vonatkozik. A jogosultságot lakcímkártya és fényképes igazolvány együttes
felmutatásával kell igazolni. Az önkormányzatnál nincs szükség előzetes regisztrációra. Az időpontot az ál-
latorvossal célszerű előre egyeztetni a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel.

A kutyák oltási könyvét vigyék magukkal amennyiben az ebet chip behelyezésre viszik.
A mikrochip beültetését követően az állatorvos az ebet regisztrálja a petvetdata rendszerbe (www.petvet-

data.hu), ahol az állattartó a beültetést követő 8 nap elteltével ellenőrizheti a regisztráció megtörténtét. A
regisztrációért az állatorvos az akció keretében külön díjat nem számol fel.

Állatorvos neve
1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László
2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics 
Katalin

5. Dr. Fekete Miklós
Zsolt

6. Dr. Kerekes 
János Pál

7. Dr. Gyurovszki 
Mihály

8. Dr. Radványi Anikó

9. Dr. Helmle Péter

10. Dr. Kovács Katalin

11. Dr. Yaro E. Cletus

Rendelőintézet neve
Ebcsont Beforr Állatorvosi 
Rendelő Patika Kozmetika 
Zuglói Állatorvosi 
Rendelő

Triovet Állatorvosi 
Rendelő
Max Vet Vezér 
Állatorvosi Rendelő
Róna Állatorvosi 
Rendelő

Cura-Vet Állatorvosi 
Rendelő
Angelus Állat-
egészségügyi Centrum
Bell Állatklinika Kft.

Városligeti Állatorvosi 
Rendelő 
Naturvet 
Állatorvosi Rendelő

Rendelőintézet címe
1148 Budapest, 
Lengyel u.16.
1145 Budapest, 
Varsó u. 8.

1143 Budapest, 
Ilka u.14.
1148 Budapest, 
Vezér u. 132.
1149 Budapest, 
Róna u. 57.

1141 Budapest, 
Mogyoródi út 141/A
1141 Budapest, 
Mogyoródi út 147/B
1148 Budapest, 
Bolgárkertész u. 7.
1146 Budapest, 
Hermina u. 30.
1147 Budapest, 
Balázs u.31.

Rendelési idő
H-P: 8-20; Szo.: 8-12; 
V: 18-20
H-P: 9-12; 16-19.30; 
Szo.: 10-12; 
V: 17-19

H-P: 8-12, 16-20; 
Szo.: 8-12; V: 19-20
H-P: 9-12, 16-19; 
Szo.: 9-12
H: 8-10, 15-20; K: 8-10, 
17-20; Sz: 8-10, 15-20; 
Cs: 8-10, 17-20; P: 8-10,
15-20; Szo.: 10-12; V: 17-19
H-P: 9-12, 16-20; Szo.: 9-12

H-P: 9-12; 16-20; 
Szo.: 10-14
H-Sze-P: 16-19; 
K-Cs-Szo.: 10-12
H-P: 09-19

H-P: 15-19; Szo.: 9-11

Egyéb
Tel.: 06-70-251-7777, 
06-20-396-4673
Kihelyezett rendelő: 1144 Bp.
1144 Rákosfalva park 1/b 
H-P: 8-10, 17-19; Szo.:10-12; 
Tel.: 30-628-7914, 251-8370
Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

Tel.: 223-52-91
06-30-306-4501
06-30- 933-0472

Tel.: 06-30-9662-486

Tel.: 273-1098; 
06-30-947-8337
Tel. : 383-8504, 
06-30-960-8557
Tel.: 321-1021, 312-6404

Tel.: 06-30-455- 0256  

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

Zuglói 
közterületnevek 



A zuglói énekesnő a februári
elődöntőt sikerrel vette, maga-
biztosan jutott a február 23–24-
i középdöntőbe.

A népszerű előadót sokan azo-
nosítják az egyik ismert zenei te-
hetségkutató műsor mentorával.
Emiatt néhányan nagyon megle-
pődtek azon, hogy vállalta a fiata-
lokkal való megmérettetést.

– Engem már három éve folya-
matosan a mentori szerepemmel
azonosítanak – mondta A Dal
című műsor elődöntőjét követő-
en. – Pedig én egy énekes és szí-
nésznő vagyok. Az Eurovíziós
Dalfesztiválra sosem jelentkez-
tem, ez annak ellenére is igaz,
hogy négy éve már összefüggésbe

hoztak vele. Idén januárra példá-
ul azt terveztem, hogy két hétre
Afrikába utazom, mert nagyon
húzós volt az elmúlt évem, és úgy
éreztem, hogy pihennem kell.
Nem szerepelt a terveim között,
hogy jelentkezem, ám a két ün-
nep között felhívott a kiadóm, és
a figyelmembe ajánlotta, hogy Kö-
teles Leander, a Leander Rising
nevű rockbanda frontembere írt
egy jó dalt. Én azt válaszoltam, ha
tetszik, és érzek vele közösséget,
akkor vállalom a felkérést. Mi-
közben barátkoztam vele, a kia-
dóm benevezte a dalt a versenyre,
és én már csak arról értesültem,
hogy a zsűri beválasztotta a leg-
jobb harminc szám közé.

Keresztes Ildikó szereti a kihí-
vásokat, márpedig ezt a versenyt
igazi kihívásnak tartja. Egyrészt
azért, mert egykori mentoráltjá-
ért, Baricz Gergőért izgulhat,
másrészt, mert, mint énekesnő
ismét egy újabb fontos feladat-
hoz érkezett.

– Szeretném, ha én képvi-
selhetném majd Magyaror-
szágot Malmőben. Nagyon
kedvelem a svédeket, még
a 90-es évek elején négy
hónapig énekeltem oda-
kinn az Ungar zene-
karral egy luxushajón.
Ha nem én jutok ki,
hanem más, annak is
örülni fogok. Nagyon
fogok majd szurkol-
ni a sikeréért.

A Nem akarok többé ját-szani
című dal a februári elődöntőn
nagy sikert aratott. Az énekesnő
csoportjából a második legna-

gyobb pontszámot kapva jutott
tovább a középdöntőbe.

– Egy kicsit engem is meglepett
a dolog, mert ez nem egy könnyű
dal. Többször meg kell hallgatni,
de az sem elég, mert minden elő-
adás újabb rétegeket tár fel. A pá-
lyafutásom során mindig von-
zottak a nehéz feladatok, ezt a
dalt is ilyennek tartom. Ami
nehezíti a dolgomat, hogy a
közönség elvár tőlem egy
színvonalat.  

Azzal kapcsolatban,
hogy az Eurovíziós Dal-

fesztiválon nem az
ilyen őszinte dalok ta-
rolnak, az énekesnő
elmondta, hogy nin-
csenek tipikus feszti-
váldalok, a legfonto-
sabb, hogy a művész
maradandót alkos-
son a színpadon.

– Magyarország leg-
jobb Eurovíziós Dal-
fesztivál-szereplései –
Friderika negyedik, Rú-
zsa Magdolna kilence-

dik helyezése – egy-egy
olyan előadóhoz és dalhoz

kötődtek, akik nem egy trend-
nek, hanem önmaguknak pró-
báltak megfelelni.

A zuglói énekesnő produkciójá-
val legközelebb a február 23–24-
i hétvégén találkozhat a közön-
ség. A középdöntőből a legjobb
nyolc dal kerül majd a márciusi

döntőbe. Riersch Tamás

Dr. Ádám Ágnes immár 28 éve
dolgozik családorvosként a ke-
rületben, előtte nyolc évig az
Uzsoki Utcai Kórház belgyógyá-
szatán látta el a betegeket. 

– Olyan szakágat kerestem,
ahol az egész embert nézik. A be-
tegségeknek ugyanis mindig van
lelki hátterük – vallja a doktornő.
– Hobbim a gyógyítás, amikor
dolgozom, megszűnik körülöttem
minden, csak a páciens létezik. 

Valószínűleg ezt betegei is ér-
zik, hiszen tavaly és tavaly előtt
ők jelölték az Astellas-díjra. A
közönségszavazatok alapján ak-
kor is bejutott a tíz legjobb or-
vos közé, idén azonban – a Ma-
gyar Hypertonia Társaság jelölé-
sének köszönhetően – a szak-
mai zsűri elé került a munkás-
sága. Ott pedig egyöntetűen arra
szavaztak, 2012-ben dr. Ádám
Ágnes legyen az Év orvosa.

– A díjátadás olyan volt, mint
egy Oscar-gála – nevetett a dok-
tornő. – Éppen olyan köraszta-
loknál ültünk, és az utolsó pilla-
natig nem lehetett tudni, ki az
első.  Úgy tudom, nagyon szoros
volt a verseny. Ez hatalmas szak-
mai elismerés számomra. Mindig
szerettem az élen járni, illetve
olyasmit csinálni, ami másnak
még nem jutott az eszébe.  

Ezért választotta például már
a ’90-es években kutatási terüle-
tének az apnoe-s alvászavart,
amelynek azóta szakértője lett,
csakúgy, mint a magasvérnyo-
más betegségnek. Az elsők kö-
zött vezette be az előjegyzéses
rendelést is, és talán egyedül dr.
Ádám Ágnes rendelőjében van
úgynevezett egészséges rendelés
felnőttek számára. 

– Ez egy otthonos kis szoba,
ahová akkor jövök át a betegem-
mel, ha érzem, nyomja valami a
lelkét. Van, hogy én javaslom a
négyszemközti beszélgetést, van,
hogy a páciens kéri – részletezte

a családorvos. – Az a tapasztala-
tom, hogy itt feloldódnak a bete-
geim, jobban át tudjuk beszélni
a problémáikat, esetleg a beteg-
ségük hátterére is fény derül. 

Szerteágazó munkája mellett
családjára is jut ideje a doktor-
nőnek. Két unokáját délutánon-
ként ő hordja különórákra, hét-
végén pedig rendszeresen szer-

vez családi ebédeket. Sőt, még a
hobbijának is hódol néha, sza-
badidejében szívesen fest, agya-
gozik, vagy éppen verseket ír. 

Dr. Ádám Ágnes nemrég ünne-
pelte 60. születésnapját, amelyre
férjétől igazán különleges ajándé-
kot kapott. Eddig született költe-
ményeit hamarosan kötetbe fog-
lalják.         Forrai-Kiss Krisztina

Dr. Ádám Ágnes családorvost választotta idén az As-
tellas-díj szakmai zsűrije az Év orvosának. A harminc-
hat éve Zuglóban praktizáló doktornő számos szak-
mai társaságnak a vezetőségi tagja, több orvoslással
foglalkozó könyv társszerzője, a SOTE Családorvosi
Tanszékének tudományos munkatársa, akkreditált
oktatója, és mindemellett két gyermek nagymamá-
ja. Hamarosan pedig megjelenik első verseskötete.
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Keresztes Ildikó szívesen énekelne Malmőben

Zuglóiakat gyógyít az Év orvosa 

Keresztes Ildikó úgy tervezte, hogy januárban két
hétre Afrikába utazik. Útja elmaradt, mivel a Nem
akarok többé játszani című dala bekerült az Euro-
víziós Dalfesztivál magyar előválogatójába. Az éne-
kesnő szívesen képviselné hazánkat a malmői dal-
fesztiválon.

Díjak, elismerései

1989: Rostock (NDK) – Nemzetközi dalfesztivál – előadói díj
1989: Ulanbator (Mongólia) – Nemzetközi dalfesztivál – II. díj
1992: Egri dalfesztivál – duett Forgách Péterrel – III. díj
1997: EMeRTon-díj – Az év musical énekesnője
1999: EMeRTon-díj – Az év énekesnője
2002: Az év hazai rock albuma (Nekem más kell)
2006: Az év legjobb filmbetét dala (Csak szex és más semmi)
2011: Az év hazai klasszikus pop-rock albuma (Csak játszom)

Ars poetica (2.)

Gyászbeszédek helyett
élők dicsőségét,
virágcsokrok helyett
baráti ölelést,
most mondd el,
dicsérd,
szeresd, méltasd,
mert holnap talán,
csak a sírjánál döbbensz rá,
hogy elkéstél már.

Fotó: Bartos Gyula 
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Krízisközpont Zuglóban
Krízisközpont nyílt a Stefánia út 61.
szám alatt. A Budapesten és az agglome-
rációban élők részére létrehozott intéz-
ményben az adósságkezelés mellett a
talpraállásban is segítenek a bajbajutot-
takon.

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület, illetve jogelődje
csaknem öt éve látja el érdekvédelmi fel-
adatait.

– Az egyesület központja Révfülöpön van.
Körülbelül 1500 önkormányzattal állunk
kapcsolatban. Nagyon sok budapesti
ügyfelünk van, ezért nyitottunk most iro-
dát a fővárosban. Zuglóra központi elhe-
lyezkedése miatt esett a választásunk. A
Krízisközpont fővárosi székhelye egy évig
biztosan a Stefánia úton lesz – mondta Ko-
vács László elnök.

Kovács László aláhúzta: az irodában dol-
gozó önkéntesek az egyesület révén szá-

mos dologban tudnak segíteni. Többek kö-
zött a már kilakoltatott vagy éppen kilakol-
tatásra váró családoknak szállást keres-
nek, életmód-tanácsadással szolgálnak,
hogy megakadályozzák az ügyfelek adós-
ságcsapdába kerülését, pszichológiai és
lelki támogatást biztosítanak, empátiás
munkakeresést végeznek, melyhez a helyi
családsegítő szolgálatok segítségét is igény-
be veszik. Közreműködnek az ingatlannal
kapcsolatos problémák megoldásában, se-
gítenek a bankkal való alkukötésben. A
központ napi nyolc órában működik. Az
önkéntesek munkanapokon előzetes beje-
lentkezés alapján fogadják az ügyfeleket.
Bejelentkezni a 06-70/253-29-10-es és a
06-1/198-93-45-ös telefonon, illetve a val-
sagkezeles2008@gmail.com email címen
lehet. Az érdeklődők a krízisközpont mun-
kájáról a www.bankikarosultak.hu webol-
dalon találnak információkat.

R. T.

Családi tréninget hirdetnek
Kommunikáció a családban elnevezéssel

indít tréninget a Zuglói Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ és a Cserf-S Csalá-
di Erőforrás Segítő Központ, közös szer-
vezésben. A Zuglói Lapoknak elküldött tá-
jékoztató szerint a foglalkozásokat Kádár
Ildikó szervezetfejlesztő-szupervízor és tré-
ner vezeti majd. A hívószavak: önismeret,
családi szerepek, kommunikációs minták
a családban, illetve konfliktuskezelés. A
program során a résztvevők a hétközna-
pokban alkalmazható kommunikációs
módszereket ismernek meg, melyek alkal-
mazásával a családi beszélgetésekben ke-
vesebb félreértésre és több megértésre szá-

míthatnak – derül ki a tájékoztatóból. A
tervek szerint a tréning hat alkalomból áll
majd, és vélhetően március első felében in-
dul. Pontos időpont a családsegítő szolgá-
lat vezetője, Ambrus Zsuzsanna szerint
egyelőre nincs, azonban jelentkezni már
lehet. Várják is az érdeklődőket a Füredi
park 6-os szám alatt, a Zuglói Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Központban, illetve a
Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ-
nál, a 06 1 384 5541/5 melléken. Ambrus
Zsuzsanna szerint a jelentkezést követően
személyes beszélgetésekre is sor kerül
majd, mielőtt a tréning „beindul”.

kd

Tűzifa ajándékba

Az Időskori Életjáradék Zrt. 
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere 

az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén. 
Életjáradék programunkkal szerződésben garan-
tált, folyamatos, havonta folyósított életjáradék 
jövedelmet nyújtunk időskorú partnereinknek, 
akik ezzel hosszú távú, kiszámítható pénzügyi 
biztonságot élvezhetnek. 
Az Időskor Életjáradék Zrt. szolgáltatása valós 
segítséget jelent valamennyi ügyfelünknek, 
akik nyugdíjas éveiket ezáltal tartalmasabban, 
nyugodtabban tölthetik. 

Az általunk kínált Életjáradék megoldást olyan, 
70. életévüket betöltött nyugdíjasok számára 
ajánljuk, akik legalább 10 millió Ft értékű 
budapesti, tehermentes lakóingatlannal rendel-
keznek. Az ingatlan tulajdonjogáért cserébe 
cégünk akár több millió forintos egyösszegű 
kifizetést, és emellett folyamatos, havi járadékot 
kínál ügyfeleinek, akik továbbra is ingatlanjuk-
ban maradhatnak.

Időskori Életjáradék Zrt.
Központi iroda: H -1145 Budapest, Róna u. 183.

Telefon: +36 (1) 784 5408 · +36 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu
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Mintegy négy mázsa tűzifát vásárolt
a saját vagyonából Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester és adott át a vá-
lasztókörzetében élő Bogár Éva né-
ninek. Az idős hölgy 1941 óta él a
Szugló utcai házban, ahol tavaly
november óta nincs fűtés, mert a
gázt kikapcsolták. Az idős hölgy
örömmel fogadta az alpolgármester
felajánlását. 

– Sajnos az önkormányzat szociális el-
látó rendszere nem ad lehetőség fűtéstá-
mogatás adására. A segélykérelem átfutá-
si ideje is meglehetősen hosszú lett volna,
itt viszont sürgős beavatkozásra volt
szükség, ezért döntöttem úgy, hogy saját
erőmből oldom meg a problémát. Remé-
nyeim szerint a tűzifa tél végéig kitart –
jelentette ki a Zuglói Médiának Ferdi-
nandy István.                                           ZL

A Magyar Vöröskereszt 
XIV. kerületi Szervezete

2013. február 25–én, 
hétfőn 14.00–17.00 között 

Véradó napot tart
a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. kis tanácstermé-
ben Budapest, XIV. kerület Pétervárad utca 11-17.

Ha Ön egészséges, még nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Ezzel nem csak
másokon segít, hanem Ön is átesik egy szűrővizsgálaton, ami az aktuális
egészségi állapotáról ad felvilágosítást! 

Adj vért és ments meg három életet!    

A cikkhez kapcsolódó videó megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu oldalon



A szeretet és az igazság kommunikációja

„Manapság sajnos az eladható-
ság az egyik fő szempont a tömeg-
tájékoztatásban, díjazottjaink ez-
zel szemben a keresztény, illetve
az egyetemes értékeket, továbbá
a korrektséget képviselik munká-
jukkal” – adta meg az alaphangot
a Kassai téri katolikus közösségi
ház zsúfolásig megtelt termében
Pajor András atya, a Keresztény
Kulturális Akadémia elnöke a
szervezet február 12-i estjén. A
rendezvényen a közelmúltban
Cornelius-díjjal kitüntetettek a
szeretet, valamint az igazság
kommunikációjáról tartottak elő-
adást. 

Kudlik Júlia egyebek mellett ar-
ról beszélt, valamennyien „kivá-
lasztottak” vagyunk, arra a fel-
adatra, útra, amelyet felülről ne-
künk szántak. A mai ember
azonban inkább győzni, uralkod-
ni és fogyasztani akar, nem pedig
megérteni – a másikat, illetve sa-
ját magát. „Nem érti a szomszéd
a szomszédot, a vezető a népet,
de a nemzet tagjai sem értik egy-
mást. Márpedig ez óhatatlanul is

gyűlölködéshez vezet” – folytatta.
Megjegyezte, sajnos a természet
nyelvét is elfelejtettük megérteni,
s inkább „lefelé nézünk, mint föl-
felé”. Túl sok a büszkeség és a tu-
dás, kevés a megértés és az alázat
– fogalmazott Kudlik Júlia, hang-
súlyozva, ezért rendkívül fontos,
hogy a jóknak a szeretet hatal-
mát, vagyis a „másik javának
akarását” kell hirdetniük a világ-
ban, megtalálva a másik ember
felé vezető útat.

Vértesaljai László jezsuita szer-
zetes az igazság kommunikáció-
járól szólva, egyúttal folytatva az
előtte szóló gondolatmenetét, rá-
mutatott, a görögök antropos-
nak nevezték az embert, ami

nagyjából annyit tesz: felfelé néző.
A profán meghatározást aztán
Szent Pál apostol is „átvette”,
amikor azt mondta, az „odafenn-
valókat” kell keresni. Azonban a
bűn miatt az ember lehorgasztja

a fejét, mint Káin, miután saját
testvérét megölte. „Cudar gyen-
gék vagyunk. Ám Jézus Krisztus
személyében, az igazság eljött kö-
zénk, hogy újra felemelje a tekin-
tetünket” – mondta előadásában
Vértesaljai László, ki ezt követően
bibliai példákat citált. Kiemelte, a
tanítványok együtt, közösen is-
merték meg az igazságot, a jezsu-
ita szerzetes – Szent Péter kétel-
kedése kapcsán – szólt arról is, a
legnagyobb kísértés, amikor azt
gondoljuk, Isten nem jól teszi a
dolgát, ezért elkerüljük a Megvál-
tó útját. Kacsoh Dániel

Lemondott a pápa
Bejelentette lemondását XVI. Benedek
pápa február 11-én. A bíborosi konzisz-
tóriumon – nagy meglepetést okozva –
egész pontosan azt mondta: február 28-
án, este nyolc órai hatállyal, lemond
tisztségéről.

A Szentatya így indokolta döntését:
„erőnlétem előrehaladott korom miatt már
nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon
gyakoroljam a péteri szolgálatot”. „Nagyon
jól tudom, ezt a feladatot, spirituális lénye-
ge miatt, nem pusztán tettekkel és szavak-
kal, hanem szenvedéssel és imával is telje-
síteni kell. Azonban a mai világban, amely
gyors változásoknak van kitéve és a hitélet

szempontjából nagy jelentőségű kérdések
rázzák meg, Szent Péter hajójának kor-
mányzásához és az evangélium hirdetésé-
hez szükség van mind a test, mind a lélek
erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban
olyan mértékben csökkent bennem, hogy
el kell ismernem: képtelen vagyok jól meg-
felelni a rám bízott szolgálatnak” – mondta
a pápa. 

„Forradalmi döntést hozott, melyet csak
néhány év múlva értünk majd meg, talán
egy generáció is kell hozzá” – fogalmazott
később Tarcisio Bertone szentszéki állam-
titkár. Federico Lombardi vatikáni szóvivő
pedig közölte, ha az előkészítési folyamat-
ban minden rendben halad, március 15-
én elkezdheti munkáját a konklávé, vagyis
a nyolcvan év alatti bíborosok pápaválasz-
tó ülése.

Az utód személyéről szóló találgatások a
lemondás bejelentését követően szinte
azonnal megjelentek a világsajtóban. Egyes
híradások szerint ghánai lehet a következő
pápa, míg talán a legtöbb forrás európai,
illetve olasz egyházvezetőt jósol. A Corriere
della Sera tekintélyes olasz lap ugyanak-
kor a jelöltek között említette Erdő Péter
bíborost, az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye –, amelyhez Zugló is tartozik –
érsekét is. Az APA osztrák hírügynökség
nyolc esélyest – vagyis „papabilis”-t, azaz
pápaképes főpapot – sorolt fel, negyedik
helyre téve Erdő Pétert, aki nem mellesleg
2006-ban az Európai Katolikus Püspöki
Konferenciák Tanácsának elnöke is lett.

A bíboros körlevéllel fordult a főegyház-
megye híveihez és papjaihoz. Ebben azt
írta, hálát adnak az isteni gondviselésnek
mindazokért a kegyelmekért és ajándéko-
kért, amelyekben XVI. Benedek pápa
apostoli szolgálata által az egyházat és az
emberiséget részesítette.

kacsoh 
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Az idei Cornelius-díjjal kitüntetett Kudlik Júlia volt
műsorvezető és Vértesaljai László jezsuita szerzetes
tartott előadást február 12-én este a Keresztény Kul-
turális Akadémia rendezvényén. A Kassai téri közös-
ségi ház terme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, a
téma a szeretet, valamint az igazság kommunikáció-
ja volt.

Kudlik Júlia volt műsorvezető

Vértesaljai László jezsuita szerzetes

Pajor András atya, a Keresztény
Kulturális Akadémia elnöke

ZIC Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u. 57. tetőtér

Tel.: 2511-910 • www.zic.hu

ÚJ! EURORA
DOKUMENTUM FILMKLUB

Színház

4 ÉVES A ZUGLÓI
SMOOTH JAZZ KLUB

Filmvetítéssel egybekötött
beszélgetés az első zuglói
közösségi kertről

ÚJ! FOLTVARRÓ foglalkozások
kezdőknek (patchwork)

2013. március 8. (péntek) 18 órakor

Belépő:

Belépő: 1000 Ft/fő

Belépő: 1000 Ft/fő

19 órától

Március 1. (péntek) 17.00 órakor

Belépés díjtalan!

Kézműves foglalkozás

LÁTHATATLAN HÚROK – A tehetséges Pusker
nővérek. Magyar dokumentumfilm, 70 perc
Magyar Filmszemle (2011) – Legjobb
dokumentumfilm díja

Rendező: Sós Ágnes; Szereplők: Pusker Ágnes, Pusker Júlia
A vetítés után a rendezővel beszélget
Katona Zsuzsa a filmklub vezetője 500 Ft

„HOGYAN MONDJAM EL NEKED”
Balázs Péter színművész műsora -
vallomás a mindennapokról sok humorral

PapadimiTrió: ÉLETÜNK ZENÉBEN, TÁNCBAN
Papadimitriu Athina színművésznő, Trokán Anna színművésznő
és Trokán Nóra színművésznő műsora
Jegyek elővételben is vásárolhatók a Cserepesházban.

SÁRIK PÉTER TRIÓ – „Jazz kívánságműsor”
lemezbemutató

Bognár Bernadett festőművész „Színes ritmusok” című
kiállításának megnyitója a Cserepes Kávézóban – a részvétel
ingyenes

Érdeklődni: zuglokozkert@gmail.com

Alaptechnikák elsajátítása, egyszerűbb
tárgyak készítése (falikép, párna, edényfogó)
Március 9-10. (szombat-vasárnap),
március 23-24. (szombat-vasárnap),

április 6. (szombat) A foglalkozások 9.00-14.00 óráig tartanak.
Vezeti: Janzsóné Vidovszky Sára foltvarró
Részvételi díj: 16.000 Ft / 25 óra

Március 16. (szombat) 18 órakor

Április 13. (szombat) 18 órakor

Február 22. 19.30 órától

CSALÁDI VASÁRNAPOK

MÁTYÁS KIRÁLY
A HAHOTA GYERMEKSZÍNHÁZ
mesejátéka

GYERMEK KONCERT A ZENEKASTÉLYBAN

KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ

JÓPÁSZTORTOK HAGYATÉKA

HÁTIZSÁKKAL INDIÁBAN – Volent Kati
vetítéssel egybekötött fotókiállítása

Február 24. (vasárnap) 10.00 órától:

Március 3. (vasárnap) 10.00 órától:

Belépő: 800 Ft/fő
Családi kedvezmény: 2.400 Ft/4

Előadás: 2013. február 22. (péntek) 18.00 órától:

Kiállítás: BOLYGÓNK KINCSEI kiállítás sorozat:

Magyar költők megzenésített versei élő zenével fűszerezve
Az előadásokat minden alkalommal

követi.

Pap Gábor
művészettörténész előadás sorozata. Magyar népmesék
hónapról hónapra, a naptári ünnepkörök tükrében.

Megnyitó: március 1-jén 18.30 órakor
Megtekinthető: március 1 – 22 között nyitva tartási időben.
A részvétel és a kiállítás látogatása ingyenes.

(vagy több) fő

,

Pályaválasztás 2013. március 8.
(péntek) 14.00-18.00 óráig

2013. március 14. ( )
17.00-19.00 óráig
Hazafiság napjainkban, könyvbemutató

2013. március 20. (szerda) 16.00 órától:

Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 1145
Budapest, Columbus utca 11.)
2013. március 11.

Pályaválasztási tanácsadás, időpont
egyeztetés a címen.zic.posta@gmail.com

csütörtök

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormány-
zatának támogatásával megjelent Dr. Makkai Béla:
Híja-haza című könyvének bemutatója.

Néptánc verseny
A Zuglói Ifjúsági Centrum a „
verseny keretein belül néptánc versenyt hirdet. Részletes
versenykiírás a www.zic.hu weboldalon olvasható.

: I. korcsoport: 8-12 évesek II. korcsoport:
13-18 évesek; A verseny helyszíne:

(
Jelentkezési határidő:

Jelentkezési lap letölthető a www.zic.hu
weboldalról. Érdeklődni zic.posta@gmail.com címen lehet.

Tavaszi szél vizet áraszt”

Korcsoportok

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777•
www.liptakvilla.hu

CSEREPESHÁZ

Tel.: 3632-656 •
www.cserepeshaz.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b

PROGRAMAJÁNLÓ



XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 21.OKTATÁS10

A biológia – kémia szakos pe-
dagógus tagja volt az iskola ve-
zetőségének, biológia vezetőta-
nár, illetve az intézmény reform-
törekvéseinek a szakmai koordi-
nátora volt. 

– Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom a megbízatást. Az elődeim-
nek, Réz Gábornénak és Tom-
csányi Péternek köszönhetően
egy kiváló iskolát vehettem át. –
mondta az új iskolavezető, aki-
nek a szavait a felmérések ered-
ményei is igazolják. A Közneve-
lés című folyóirat szerint példá-
ul az érettségi átlag, a nyelvvizs-
gák száma, az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyeken
elért helyezések és a felsőoktatá-
si intézményekbe felvettek
aránya alapján a Radnóti a kö-
zépiskolák rangsorában a Faze-
kas Mihály Gimnáziummal fej-
fej mellett áll az élén, de a
komplexebb értékelés alapján
felállított 100 legjobb középis-
kola rangsorában is a harmadik
helyet foglalja el az intézmény.

– Speciális helyzetben va-
gyunk, hisz a fenntartónk az
Eötvös Loránd Tudományegye-

tem a tanárképzés első számú
intézménye. Mi az egyetem gya-
korlóiskolája vagyunk, azaz
nem csak közoktatási, hanem
felsőoktatási feladatokat is ellá-
tunk. A 920 általános- és közép-
iskolás diákunk mellett évente
120–150 tanárjelölt oktatását is
végezzük. Ez azt jelenti, hogy a
nálunk tanító pedagógusok vala-
mennyien magasan kvalifikált
szakemberek, ami az oktatásunk
színvonalán is meglátszik. Emiatt
az intézményünknek jó híre van,
így már az általános iskolai kép-
zésünkre is hatszoros a túljelent-
kezés, de ugyanez a helyzet a
nyolc-, illetve a hat évfolyamos
gimnáziumunk esetén is.

Az új vezető ugyan egy jól mű-
ködő rendszert örökölt, ennek
ellenére számos megvalósításra
váró terve van. Az egyik ilyen leg-
fontosabb egy tehetséggondozó
program bevezetése, de szeretne
nyitni a kerület, illetve a tanári
továbbképzés irányába is.

– A hazai oktatásunk megúju-
lásának kulcsa, hogy jó tanárok
tanítsák a diákokat. Ebben pe-
dig a gyakorlóiskoláknak nagy

szerepe van, hiszen a tanárjelöl-
tek itt pallérozódnak, majd in-
nen kerülnek ki az iskolákba.
Annak érdekében, hogy folya-
matosan meg tudjanak újulni,
szükség van a rendszeres to-
vábbképzésre. A Radnóti ezt a
feladatot szeretné felvállalni.

A megvalósítás érdekében a
tanintézet uniós támogatásra
nyújtott be pályázatot, mert sze-
retnének egy természettudomá-

nyos labort kialakítani. Az okta-
tási intézmény vállalta, hogy hat-
van zuglói pedagógusnak biztosít
továbbképzési lehetőséget, ugyan-
akkor a cél érdekében 15 kerületi
iskolával együttműködési megál-
lapodást kötött.

– Az iskolákkal való kapcsolat-
felvételünket megkönnyítette,
hogy a kerületi igazgatói munka-
közösség vezetője, Tószegi Attila,
a Herman Ottó Általános Iskola

igazgatója a mi diákunk volt. A
városrészhez nem csak földrajzi-
lag kötődünk, jelenleg a tanuló-
ink harmada kerületi lakos, ben-
ne vagyunk a helyi Éneklő Ifjú-
ság kórusprogramban, részt ve-
szünk a városrész diáksportéle-
tében, illetve a tanulmányi verse-
nyeken. A jövőben még szoro-
sabbra szeretném fűzni a kap-
csolatainkat Zuglóval.

Riersch Tamás

Japán nap 
a Mályvában
Japán pedagógusok keresték fel február
6-án a Mályva óvodát. Az ázsiai ország-
ban több óvodát és bölcsődét is működ-
tető tokiói Kodály Esztétikai Intézet
munkatársai a Mályva téri intézmény-
ben folyó nevelési módszerekkel ismer-
kedtek.

A 13 fős japán csoportot fogadó oktatási
intézmény vezetője, Székely Ilona lapunk-
nak elmondta: a zuglói óvoda huzamosabb
ideje áll jó kapcsolatban a tokiói Kodály
Esztétikai Intézettel. Hani Kyoko, az intézet
vezetője korábban Magyarországon élt és
dolgozott. Ekkor ismerkedett meg a Ko-
dály módszerrel, illetve a magyar óvodape-
dagógiával. Mindkettő nagyon érdekelte, s
mivel a hazánkban szerzett ismereteit sze-
rette volna otthon hasznosítani, hazauta-
zását követően sem szakította meg a kap-
csolatait Magyarországgal.

Az elmúlt időszakban a zuglói óvónők és
bölcsőde-vezetők többször is megfordultak
már Japánban, ahol az ottani kollégáiknak
továbbképzéseket tartottak. Viszonzáskép-
pen a japán szakemberek is gyakran láto-
gattak Magyarországra. Február 6-án a
nagyrészt óvodapedagógusokból álló dele-
gációt Székely Ilona tájékoztatta a Mályva
módszerről. Az előadásból a vendégek ké-
pet kaptak a folyamatos napirendről, a ve-
gyes életkorú csoportok hasznosságáról, az
autista, valamint beszédfogyatékos gyere-
kek integrált neveléséről, illetve megtekin-
tettek két csoportfoglalkozást.

A japán vendégek a látogatás során elis-
meréssel szóltak a látottakról, többször
hangsúlyozták: a vidám hangulatú óvodai
csoportok és a barátságos környezet nagy
hatással volt rájuk.                        riersch 

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Akadálymentes 
ügyintézés Zuglóban
2012 végén fejeződött be a Zuglói Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának
komplex akadálymentesítése, amellyel az ügyfélszolgálati közszolgáltatás fo-
gyatékkal élő embertársaink számára is lehetővé vált. 

Tekintve, hogy a XIV. kerületnek kiemelt szerepe van a budapesti fogyatékkal
élők körében, – itt működik a Vakok Állami Intézete, a Gyengén Látók Általános
Iskolája, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye és Diákotthona, a
Hallássérültek Tanintézete, – így különösen fontos, hogy bárki máshoz hasonlóan
ők is zavartalanul intézhessék hivatalos ügyeiket. Az fogyatékkal élők problémáira
érzékenyen reagáló zuglói városvezetés ezért tartotta fontosnak, hogy Zugló az Új
Széchényi Terv Közép Magyarországi Operatív Program keretében kiírt Egyenlő
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) című pályázatot
megvalósítsa.

A pályázaton az Önkormányzat 15 millió forint vissza nem térítendő támoga-
táshoz jutott. A elnyert pénzből az intézmény teljes körű infokommunikációs és
fizikai átépítése valósult meg. 

Az épület előtt két darab, a jogszabályoknak megfelelő akadálymentes parkoló
került kialakításra. A lépcsőhöz vezető szakaszon vezetősáv készült. A bejáratnál
biztonságosabb rámpa és a lépcső mellett korlát épült. A közlekedők átjárható-
sága, az ügyfélszolgálati és váró helyiségekbe való bejutás érdekében egyes nyílás-
zárókat átalakították, míg az ügyfélszolgálat ablakát lesüllyesztették. A fő közle-
kedési irányokban vezetősávok készültek, míg a földszinten új akadálymentes il-
lemhely került kialakításra.

Az akadálymentesítendő helyiségek bejárata előtt Braille-írással ellátott funkci-
ójelző táblák kerültek felszerelésére, a bejáratnál egy tájékoztató információs tábla
készült tapintható térképpel. Egy-egy mobil indukciós készülék került beszerzésre
az irodákhoz és a portához, továbbá hangos térkép is található az intézményről. 

A beruházás 3 helyi/regionális fogyatékos
érdekvédelmi szervezet (Mozgásjavító Diák
Sportegyesület, Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-magyarországi Egyesülete, Mozgássérül-
tek Budapesti Egyesületének Zuglói Szerve-
zete) együttműködésével jött létre. 

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055

Dr. Molnár Katalin személyében január elsejétől új
igazgatója van az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gyakorló Gimnáziumnak. Az új igaz-
gató kinevezését megelőzően 35 éven át tanított a
Cházár András utcai iskolában.

Célok és tervek

Új igazgató a Radnóti élén 
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Kígyó a lakásban 
A tavaszi kertbeindítás sok eset-
ben nem olyan egyszerű, mint
amilyennek tűnik. Legfőbb segít-
ségeink a munkában a kerti szer-
számok, melyek nélkül aligha vé-
gezhetünk érdemi tevékenységet
az ágyások körül. Amennyiben
ősszel nem raktuk el őket szak-
szerűen, most kellemetlen megle-
petésben lehet részünk. Érdemes
tehát még a jó idő beállta előtt kö-
rülnézni a kamrában, sufniban.

Alapszabály, hogy a kerti eszkö-
zöket mindig lemosva, tisztán te-
gyük el használat után. Amennyi-
ben ez korábban elmaradt, most
még rendbe hozhatjuk a berozs-
dásodott kapát, életlen ásót, nyi-
korgó metszőollót. Első lépésben
vizsgáljuk meg szerszámainkat,
mérjük fel a telelés alatt keletke-
zett károkat, állapotromlást. A
szennyeződéseket durva kefével,
gyökérkefével távolítsuk el, az
esetleges rozsdát pedig drótkefé-
vel tüntessük el. Érdemes ezután
olajos, gépzsíros ronggyal átken-
ni a fémfelületeket a korrózióvé-
delemért. A munka csak éles,
egyenes felületű szerszámokkal
lesz hatékony, ezért a kicsorbult
ásót, kapát egy masszív, egyenes
felületen kalapáljuk ki, nem bo-
nyolult művelet. Az élezéshez be-
vizezett fenőkövet használjunk. A
szerszámnyelek is fontosak, tisz-
tításukhoz mosogatószeres,
szappanos vizes lemosást alkal-
mazzunk, majd finom csiszoló-
papírral szálkamentesítsünk. A

lelazult végeket szög helyett in-
kább csavarokkal biztosítsuk,
tartósabban rögzülnek így. A mű-
anyag szerszámnyeleket szappa-
nos vízzel lehet tisztítani, és jó öt-
let szilikonos ápolóval átkenni
azokat. Fontos a metszőolló kar-
bantartása is, a rossz olló nem
csak bosszantó, hanem a növé-
nyekre nézve káros is lehet. Tisz-
títás után a pengék rögzítő csa-
varjait húzzuk meg a precízebb
vágásért, élezzük meg, és a rugók
állapotát is ellenőrizzük. A lemez-
rugót petróleumba áztatva újít-
hatjuk meg. A bonyolultabb gé-
pek (szegélyvágó, fűnyíró, rotaka-
pa) szervizelését bízzuk szakem-
berre, a drága felszerelések szak-
tudás nélküli házi bütykölése ve-
szélyes, és esetenként költséges
mulatság lehet. Végül pedig ne fe-
lejtsük el szerszámainkat mindig
letisztítva, fedett, gyermekek elől
elzárt helyen tárolni!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A kígyók a bűnbeesés, a
„rossz” jelképei. Az emberek
nagy része nem ismeri az éle-
tüket, sokan irtóznak tőlük,
merev tekintetű, sziszegő fe-
nevadaknak tartják őket. Így
sokan meglepődnek, amikor
azt hallják, hogy a szomszéd-
juk a lakótelepi lakása „zöld
sarkában”, terráriumban kí-
gyót, gyíkot tart. 

Leggyakrabban a lakásban  kü-
lönböző siklófajokat – amurt, ga-
bonát, erdeit – gondoznak, de
profi terraristák körében előfor-
dulnak óriáskígyók – pyton, boa
–  és mérges kígyók is.

Aki arra adja a fejét, hogy ott-
hon egy sziszegő „csendestársat”
tartson, előbb tájékozódjon az
állat származási helyéről. Ezek
az élőlények ugyanis a nedves,
trópusi éghajlattól egészen a
szélsőségesen száraz, sivatagi ég-
hajlatig előfordulnak. 

A következőkben a leggyakrab-
ban előforduló siklók tartásához
adok útmutatót. Ezek közepes
méretűre megnövő fajok, az átla-
gos testhosszúságuk 1,6 méter.
Ennek megfelelően egy pár kifej-
lett siklónak 80 cm x 120 cm
alapterületű terrárium szüksé-
ges. A terráriumba helyezzünk
be egy göcsörtös faágat, ami fölé
lógassunk sugárzó hőt biztosító
lámpát.

Legyen egy lapos tál, amibe vi-
zet töltünk, hiszen kedvencük a

vedlési időszak előtt előszeretet-
tel fürdőzik. Ez átlagosan 6–12
hetenként következik be, ugyan-
is a kígyók bőre nem követi a
testméretét, ezért időről időre
megválik a bőr legfelső, elszaru-
sodott rétegétől. A vedlés előtt 5–
7 nappal a leváló és az új bőrré-
teg között néhány milliliternyi
váladék halmozódik fel, ekkor a
kígyónk színe tompává válik.

Táplálékul egereket,  fiatal pat-
kányokat adhatunk nekik. Táp-
lálékukat egészben nyelik le. Áll-
kapcsuk, bélcsatornájuk ijesztő
mértékben ki tud tágulni. Vedlés
előtt ne etessük őket, de akkor
se, ha még nem ürítették ki előző
táplálékuk maradékát.

A kígyók többsége tojásokkal
szaporodik. Ezek vékonyak,
lágyhéjúak, amelyekből kedvező

körülmények között 70–100 nap
után bújnak ki a kis ceruzavé-
kony utódok. Jó néhány kígyó-
fajta, így például a viperák is ele-
venszülők.

Forduljunk állatorvoshoz, ha a
kígyója vedlése elhúzódik, a bőr
cafatokban válik le, több héten
keresztül nem fogad el táplálé-
kot, a bőrén élősködők jelennek
meg, vagy az orrnyílásán savós-
törmelékes váladék látható.

A mérsékelt égövből származó
kígyófajokra jellemző, hogy az
ősz beálltával nem fogad el táp-
lálékot, lelassulnak, keresi az ár-
nyas, hűvös helyeket. Ilyenkor
életritmusuknak megfelelően
szükségük van néhány hónapig
tartó téli pihenőre.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Teremtő erejükkel
mindenkinek segíteni
akarnak, felkarolják a

bajbajutottakat. Meglephetnek
mindenkit higgadtságukkal, ki-
tartásukkal, ám a türelmetlen-
ség és akarat is fellobbanhat vá-
ratlanul bennük. A szerelem-
ben, sportban a túlzásokra fi-
gyeljenek!

Bika – Ők, akik egyébként
türelmesek, nyugodtak –
most szűknek érezhetnek

maguk körül mindent, a válto-
zásra szükségük lehet. Az anya-
giak terén túlzásokba eshetnek,
vagy sokat, vagy semmit nem
költenek. A párkapcsolati fe-
szültségeket egy őszinte beszél-
getés segítheti. 

Ikrek – Meglepő, de most
nem rohannak. Érzik, tud-
ják határaikat, tudásuk-

kal, bölcsességükkel utat tudnak
mutatni környezetüknek. Belső
békéjük segíti őket. Ennek ellené-
re társukkal, testvéreikkel, az
utakon - konfliktusba kerülhet-
nek, - emelkedjenek felül!

Rák – A végtelen szeretet
és a türelmetlenség válta-
kozása jellemezheti csele-

kedeteiket, a közép megtalálása
feladat  most számukra. Ugyan-
ez a kiszámíthatatlanság mutat-
kozhat meg a párkapcsolatuk-
ban is. Lehetnek munkahelyi
akadályok, de hitüket nem tud-
ják elvenni.

Oroszlán – Együttérzőek,
végtelen szeretettel adnak,
segítenek másoknak ere-

jükkel. Igaz, túlzásokba eshet-
nek, a közép megtalálása most
feladatuk. Jogi ügyekben, tanu-
lásban váratlan fordulatok, ne-
hezítések lehetnek. A művésze-
tek jelentőséget kaphatnak, akár
az alkotás is. 

Szűz – Szerepelhetnek,
ami számukra az egyik leg-
ijesztőbb dolog, de ezzel

munkájukban előre tudnak lép-
ni. A szokottnál még jobban se-
gítenek mindenkinek, ami egy
mélyről fakadó igény náluk. A
baráti körükben, vágyaikban,
szerelemben - változásokra lehet
számítani.

Mérleg – Pénz érkezhet
mely biztonságot adhat
nekik, ám amit túlzások-

kal el is költhetnek. Legszíve-
sebben most mindenen változ-
tatnának, a régit, elavultat kise-
lejteznék, nyitottak minden újra.
Szabadságvágyuk, akaratuk a
párkapcsolatukat nehezítheti.

Skorpió – Amennyire tü-
relmetlenek, annyira hig-
gadtak is. Ha szerelemre

vágynak, itt van, ám ha van egy
jól működő régi kapcsolatuk,
azt stabilizálódhat. Hitükben,
tudásukban azokat a nézeteket,
melyek elavultak, idejétmúltak
selejtezhetik, ezzel teremtve he-
lyet az újnak.

Nyilas – A bizonytalanság,
talajtalanság érzése meg-
jelenthet, melynek mélyén

a pénzügyi problémákon kívül a
szerelemmel és a gyerekekkel
való nehézségek is lehetnek. A
„nagyvilágban” csalódhatnak, de
csak a saját illúziójuk van e mö-
gött, mely nem lát tisztán. 

Bak – Vágyaikat megte-
remtik. Lépésről-lépésre
haladnak, elérik céljaikat.

A türelmetlenség és akarat en-
nek időnként gátat emelhet, ám
jó megérzéseik segíthetik őket.
Sok kisebb útra, tárgyalásra, az
angyalok segítségére számíthat-
nak. Az otthoniakra is figyelje-
nek! 

Vízöntő – Kedvesek, ám
hangulatváltozásaik nehe-
zíthetik mind ők, mind a

körülöttük levők életét. Lehetnek
türelmetlenek. Ne rohanjanak! A
pénzügyi fellendülés segítheti vál-
lalkozásukat, a szerelemben,
sportban való kibontakozásukat.
Túlzásokba ne essenek!

Halak – Egyik végletből a
másikba eshetnek, a közép
megtalálása most nehéz le-

het. A váratlan kiadások miatt ne
aggódjanak, ellensúlyozásképpen
jöhet stabilan pénz. Szereplésre
számíthatnak. Társukkal, szerel-
mükkel, gyerekeikkel a végtelen
szeretet van jelen életükben.

Kováts Krisztina 

Termék megnevezése

Sütőtők

Savanyú káposzta+levél

Cékla saláta

Mélyalmos tojás "L" méret

Fehér ketreces tojás

Télálló burgonya

Idared-Golden alma

Angol szalonna

Fűszeres mangalica töpörtyű

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

kg

kg

kg

db

db

kg

kg

kg

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

100-120

390

600

35

33

100-140

160-190

2.800

2.100

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
február 21-től március 6-ig 

Kétheti horoszkóp
február 21-től

www.asztrocsillag.hu

Tavaszi 
szerszámmustra



Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt a Zuglói Filharmónia
Stephanus bérletsorozatának
negyedik előadására 2013. már-
cius 2-án szombaton 19.30-
kor a Művészetek Palotája Bar-
tók Béla Nemzeti Hangver-
senytermébe.

Műsorunkat Lajtha: Divertisse-
ment darabjával nyitjuk, Lajtha
László születésének 120., halálá-
nak 50. évfordulójára emlékezve.
A Bartók és Kodály nemzedéké-
hez tartozó zeneszerző óriást év-
tizedekig méltatlanul mellőzte a
magyar zenei élet, elszigeteltsége
csak nagyon lassan oldódik.
Egyéni hangvételű műveiben a
népzene hatása mindvégig tetten
érhető. Hangversenyünkön az
1936-ban keletkezett öt tételes,
kamarazenekarra írt művel tisz-
telgünk az elvei mellett mindvégig
következetesen kitartó, mártír
sorsú zeneszerző előtt. 

Koncertünk második darabja
Brahms: Schicksalslied – A sors
éneke Op. 54. A Hölderlin versé-
re komponált Schicksalslied egy
legenda szerint Brahms tenger-
parti sétája közben keletkezett. A
múlandóság témája iránt fogé-
kony szerzőt megragadta a költe-
mény, amely a halhatatlanok bi-
rodalmában élők örök boldogsá-
gát állítja szembe a földön küsz-
ködők sorsával. A kétrészes mű-
vet Brahms háromrészessé bőví-

ti: nála a földi sors sem remény
nélküli, hiszen bevilágítja a vár-
ható örök boldogság fénye. 

Műsorunk második felében a
Zuglói Filharmónia Mahler: I. Ti-
tán szimfóniáját adja elő. A zene-
szerző I. szimfóniájának bemuta-
tója Budapesten volt 1889-ben.
Előadásunkban ezt az első, ere-
detileg öt tételes verziót hallhat-
ják, amelyben még szerepel a ké-
sőbb kihagyott „Blumine” tétel.  A
bemutató egymásnak ellentmon-

dó kritikái a szokatlanul merész
formai megoldásoknak, a hang-
szerelés gazdagságának szólnak,
ám az utókor már a 20. század
zenéjét előkészítő zeneszerző óri-
ást látja benne. 

Az előadáson a világhírű hege-
dűművész-karmester, Csaba Pé-
ter vezényel. Minden kedves ér-
deklődőt sok szeretettel várunk
koncertünkre. További informá-
ciók a www.zugloifilharmonia.hu
weboldalon találhatók.           ZL

Zuglói Filharmónia 
Stephanus bérlet 

A programot összeállító Soly-
mosi Tari Emőke művészettörté-
nész és Záborszky Kálmán kar-
nagy ma is ugyanolyan lelkese-
déssel áll a közönség elé, mint
tették azt a 90-es évek második
felében. A programjuk célja ma is
ugyanaz: a 7–14 éves korú gyere-
keknek, a szüleiknek, nagyszüle-

iknek kívánnak magas szintű
művészeti élményt nyújtani. 

A közönség a zenei élmények
mellett zenetörténeti ismertető-
ket, élő interjúkat hallhat, filmbe-
játszásokat tekinthet meg, így
egy-egy korszakról vagy személy-
ről komplex képet kaphat. A elő-
adások első számú főszereplője a

nemzetközi hírű Zuglói
Filharmónia – Szent
István Király Szimfoni-
kus Zenekar, melyet
Záborszky Kálmán, il-
letve, Ménesi Gergely és
Horváth Gábor vezé-
nyel. A programokon
rendszeresen fellépnek
a Magyar Táncművésze-
ti Főiskola növendékei.

Az unikumnak szá-
mító Pastoraleknak
több sajátossága is van.
Egyik ilyen, hogy a
szervezők igyekeznek a
helyi értékeket bemu-
tatni, ezért előszeretet-
tel szólaltatnak meg he-
lyi művészeket. Ezen
túlmenően minden elő-
adást az adott hétvégén
kétszer megismételnek,

hogy minden zeneszerető ember
megtalálhassa a magának megfe-
lelő időpontot. 

A február 9–10-i előadásoknak
Bartók Béla és a zuglói Berecz
család voltak a témája. Az egyik
legismertebb magyar zeneszerző
népdalgyűjteményét, illetve zenei
világát Berecz András Kossuth-
díjas ének- és mesemondó, illetve
két fia, a tánc- és zeneművész Ist-
ván, valamint a kiváló zongorista,
Mihály mutatta be a közönség-
nek. Az „Elindultam Gyergyó
felé” című előadás a megszokot-
tól eltérő szemszögből mutatta be
Bartók munkásságát. 

A nyitó rendezvényen Rozgonyi
Zoltán alpolgármester mellett
többek között megjelent Sebes-
tyén Márta Grammy-díjas nép-
dalénekes, Nagy Anna színmű-
vész, Zugló díszpolgára, Persányi
Miklós, a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert igazgatója. 

A következő előadás március
9–10-én lesz, amikor a nézők a
Nap-király korától egy napjainkig
tartó zenés, táncos időutazáson
vehetnek rész. Az április 6–7-én
két vígopera – Pergolesi: Az úr-
hatnám szolgáló és Donizetti: A
csengő – rövidített változatát mu-
tatják be. Május 11–12-én a Fő-
városi Állat és Növénykert Va-
rázshegy nevű kiállítóterében a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem népzenei tanszéke lép a kö-
zönség elé.

Riersch Tamás
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A Fölszállott a páva televíziós
tehetségkutató-verseny győzte-
se egyéni és páros tánc kategó-
riában a zuglói Berecz István
volt. A tehetséges fiatalember a
versenyről, a tánccal való kap-
csolatáról mesélt munkatár-
sunknak.

A sok egyforma televíziós tehet-
ségkutató műsor között üdítő
színfoltnak számított 2012-ben a
Duna Televízióban sugárzott Föl-
szállott a páva című vetélkedő. A
több száz versenyző szóló és pá-
ros, illetve csoportos tánc, hang-
szer és zenekar kategóriában
próbálhatott szerencsét. 

– A népzene és a néptánc nem
éppen versenyműfajok, azonban
ebben is szoktak versenyeket
rendezni.  Nekünk, előadóknak
meg azért jó ezekre benevezni,
mert ösztönöz az alaposabb fel-
készülésre, ugyanakkor a Kár-
pát-medencéből érkező hason-
szőrű társakkal való találkozás
mindig léleképítő – jelentette ki
Berecz István.

István elmondása szerint kez-
detben nem foglalkozott azzal,
hogy részt vesz a versenyen, de
ahogy haladt előre, úgy került a
hatása alá.

– Sokat próbáltam, a bulvármé-
dia fel is kapta, hogy zuglói ker-
tünkben, egy a fűre fektetett fészer-
ajtón táncoltam. Ennek mindösz-
sze annyi magyarázata volt, hogy
a szobai parkettát, illetve a kert-

ben a füvet a napi többórás felké-
szüléssel hamar felismerhetetlen-
né tettem volna. Ezért vonultam
ki a fészerajtóra figurázni.

István a táncot a gyökerekhez
való visszatérésnek tartja. Mint
mondta, szüleitől (édesapja, Be-
recz András Kossuth-díjas ének-
és mesemondó) már kisgyerek-
ként komoly útravalót kapott.
Előbb az angyalföldi Vadrózsa
Együttesben, majd a Bihari Já-
nos-, a Válaszút-, legvégül pedig a
Bem Táncegyüttesben táncolt. Te-
hetségét korábban már szólótán-
cos különdíjjal és Aranysarkan-
tyú-díjjal is jutalmazták, de a leg-
nagyobb sikere kétségtelenül a
Fölszállott a páva megnyerése volt.

– Nem bántam meg, hogy indul-
tam a versenyen, mert a médiá-
nak köszönhetően a táncház
mozgalom, s általa a magyar kul-
túra nagyobb figyelmet kapott,
közelebb került az emberekhez.

riersch 

A Pastorale semmit sem 
veszített a népszerűségéből

Csángóbál

Ország-világ előtt
megmutatta magát

Tizenhatodik évadát kezdte meg február 9-én a
Zuglói Filharmónia családi művészeti sorozata, a
Pastorale. A zenei rendezvény 1997-98-as útjára in-
dítása óta 178 előadást tartottak, amit mintegy 60
ezren láttak.  

A Petőfi Csarnokban rendezték meg február 9-én a XVII. Csángó
bált. A Zugló által támogatott eseményen megjelent Papcsák Fe-
renc polgármester is.

Pongrátz Gergelyre
emlékeztek

Pongrátz Gergely születésének 81. évfordulójára emlékezett feb-
ruár 16-án a Pesti Srác Alapítvány az 1956-os forradalom és sza-
badságharc Corvin közi parancsnokáról elnevezett téren. 

Az eseményekhez kapcsolódó videók 
megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon



Késsel támadott egy ismeretlen
férfi február 5-én este az Örs
vezér téri droszton egy taxisra.
A támadó a sofőrnél lévő pénzt
követelte, amikor nem kapta
meg, azonnal szúrt.  A taxis vér-
ző artériáját kollégái szorítot-
ták el a mentők kiérkezéséig.  

A járműbe nem sokkal hét óra
előtt egy 25–30 év körüli csuk-
lyás férfi szállt be, aki a taxistól
egy konyhakéssel fenyegetőzve
az értékeit követelte. Miután a so-
főr ezt megtagadta, a férfi több-
ször megszúrta, majd elvette tőle
a pénztárcáját, kitépte a rádió ve-
zetékeit, aztán kiugrott az autó-
ból és az aluljáróba futott.

A kézfején és a combján súlyos
sérült taxisnak szerencsére volt
annyi ereje, hogy elővegye telefon-
ját és tárcsázza a 112-es segély-
hívó számot. Ez azonban folya-
matosan foglaltat jelzett. Ekkor a
combján erősen vérző férfi a taxi
társaság diszpécserszolgálatát
hívta, ahonnan sikerült ugyan el-
érni a 112-es segélyhívót, azon-
ban a diszpécser legnagyobb
megdöbbenésükre az ügyeletes
azt javasolta, hogy hívja a mentő-
ket, mert, ahogy mondta: „neki
sem veszik fel hamarabb a tele-
font”. A taxisok a támadásról a
belső hírrendszeren keresztül
szereztek tudomást. A közelben
tartózkodók azonnal kollégájuk
segítségére siettek és életmentő

elsősegélyben részesítették. A fér-
fi combján az artériás vérzést egy
vontatókötéllel szorították el. A
mentők körülbelül 25 perccel a
riasztást követően érkeztek a
helyszínre. A kommunikációs
rendszer problémája miatt a
rendőrség is késve kapta az ér-
tesítést, mire a futva érkező két
gyalogos járőr odaért a tettes
könnyedén elmenekült a hely-
színről.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság február 8-án kiadott
közleménye szerint a segélyhívó
ügyeletese ellen fegyelmi eljárást
kezdeményeztek. Ezzel párhu-
zamosan ismeretlen tettes ellen
felfegyverkezve elkövetett rablás
gyanúja miatt vizsgálatot indí-
tottak. RT

Az Önkormányzat támogatásá-
val a Zuglói Közbiztonsági Non-
profit Kft. 2011-ben hirdette
meg az „Otthonunk biztonságá-
ért” hevederzár programot. A
pályázat során a leginkább ve-
szélyeztetett időskorúak juthat-
tak ingyenese, illetve több mint
60 százalékos támogatással a
biztonságot nyújtó eszközhöz.

Papcsák Ferenc polgármester
választási programjában elsődle-
ges feladataként jelölte meg a la-
kosság köz- és vagyonbiztonságá-
nak hatékony erősítését. Ennek a
vállalásnak képezi részét a heve-
derzár-program, ami Zugló egyik
sajátos kezdeményezésévé vált. 

– A programmal elsősorban az
egyedül élő, kispénzű idősek sze-
mély- és vagyonbiztonságát kí-
vántunk erősíteni, de a feltételek-
nek megfelelő nem egyedülállók

is pályázhattak – mondta Rozgo-
nyi Zoltán közbiztonságért felelős
alpolgármester. – Ismereteink
szerint eddig ajtón keresztül, még
egyetlen pályázati hevederzárral
felszerelt lakásba sem törtek be.
Ez egy hatékony vagyonvédelmi
eszköz, ami garantáltan megóvja
a hevederzár tulajdonosokat az
illegális behatolóktól. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a program
során olyanoknak segítettünk,
akik anyagi helyzetüknél fogva
nem tudták volna megoldani la-
kásuk behatolás elleni hatékony
védelmét. 

A Zuglói Önkormányzat az első
pályázatot 2011 őszén írta ki, ek-
kor néhány hónap alatt közel
száz idős ember lakásajtajára ke-

rült fel a fokozott biz-
tonságot nyújtó heve-
derzár. A sikeres akciót
2012 őszén megismétel-
ték, ezúttal azonban a
pályázóknak mintegy 30
százalékos önrészt kel-
lett vállalniuk. Így har-
minc hevederzár talált
gazdára.

– A lakosság biztonság-
érzetének erősítését, az
ingatlanok vagyonvédel-
mét továbbra is elsődle-
ges szempontnak te-
kintjük. Lehetőségein-
ket azonban a kerület
gazdasági helyzete hatá-
rozza meg, ennek a

függvénye, miként alakul majd
többek között a hevederzár-prog-
ram – jelentette ki Rozgonyi Zol-
tán.  Hozzátette: az Önkormány-
zat számos lehetőséget vizsgál,
ezek között szerepel az önkor-
mányzati kezelésű társasházak
bejáratának és lépcsőházának a
bekamerázása, a bejárati ajtók be-
hatolásgátlóval való felszerelése. 

A zuglóiak elégedettek a heveder-
zár-programmal. Szabó István, az
egyik sikeres pályázó levelében így
fogalmazott: „Példaértékű, ha egy
politikus ígér valamit, és azt be is
tartja. A biztonsági zárat (melyet
Papcsák Ferenc polgármester
ajánlott fel) időben és rendben
megkaptam. Köszönöm!”

Riersch Tamás
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Rács mögött 
az autótolvajok

Február 4-én hajnalban a rendőrök a
Csáktornya park 4–6. szám mögötti fás
területen két gyanúsan viselkedő sze-
mélyre figyelt fel. A kéttagú járőr szét-
vált, gyalogosan követték a férfiakat,
akik a Csáktornya park 6. szám előtt
parkoló Audi A6 típusú személygépko-
csihoz mentek. A zárrongálás és a jár-
mű védelmi rendszerének kiiktatását
követően kísérletet tettek az autó eltu-
lajdonítására. Cselekményüket a rend-
őrök megzavarták, az egyik elkövetőt el-
fogták, a másik viszont elmenekült a
helyszínről. Az elfogott személyt előállí-
tották a Zuglói Rendőrkapitányságon.
Ellene lopás kísérletének megalapozott
gyanúja miatt eljárást indítottak. A le-
tartóztatott férfi a bűncselekmény elkö-
vetését tagadta. A kihallgatását követően
elrendelték a bűnügyi őrizetét, valamint
előterjesztést tettek az előzetes letartóz-
tatására.

Betörőt fogtak 
a zuglói rendőrök

A civil szolgálati gépkocsival portyázó
rendőrök február 1-jén hajnalban a Fű-
rész utca és a Kassai utca keresztező-
désben egy bokor mögött megbúvó sze-
mélyre lettek figyelmesek, aki rejtek-
helyéről kilesve figyelte a jármű mozgá-
sát. Az egyik rendőr kiszállt a gépkocsi-

ból és gyalogosan a bokrot elhagyó sze-
mély nyomába eredt. A járőrök a Fűrész
utca és a Czobor utca kereszteződésé-
ben igazoltatni akarta a férfit, aki több-
szöri felszólítás ellenére sem volt haj-
landó megállni.

A rendőrök elfogták és a helyszínen
átvizsgálták az illető ruházatát, a nála
lévő csomagokat, amelyben különböző
műszaki cikkeket, és bűncselekmény elkö-
vetéséhez alkalmas eszközöket találtak.

A férfit előállították a Zuglói Rendőr-
kapitányságon, ahol kihallgatása során
tagadta a bűncselekmény elkövetését. A
rendőrség nagyobb értékre elkövetett
betöréses lopás gyanúja miatt eljárást
indított ellene. A gyanúsított szabadlá-
bon védekezhet.

Rendőrkézen 
a fémtolvajok

Február 4-én délután öt óra körül a
Dorozsmai út egyik elhagyatott telepére
vonultak ki a kerületi rendőrök, mert a
bejelentés szerint az ott álló épületéből
emberi hangok szűrődtek ki. A járőrö-
ket a hangok a trafóház oldalsó, ajtó
nélküli bejáratához vezeték, amin túl
négy férfit tartózkodott, akik fém alkat-
részeket és szerszámokat pakoltak két
zsákba. A négy férfi az előállítást köve-
tően elismerte, hogy bűncselekményt
követtek el. A Zuglói Rendőrkapitány-
ság jogtalan behatolással szabálysértési
értékre elkövetett lopás vétsége miatt in-
dított ellenük vizsgálatot. riersch 

Közel hetven alacsonypadlós, szóló au-
tóbuszt szerzett be a BKV Zrt. az elmúlt
évben, amelyek forgalomba állítása már
meg is kezdődött. A remek műszaki ál-
lapotban lévő, akadálymentesített jár-
művekből Zuglóba is jutott, több kerü-
leti útvonalon már ilyen buszokon köz-
lekedhetnek az utasok.   

A BKK – Budapesti Közlekedési Központ
által biztosított beruházási forrásokból 38
Volvo 7700, valamint 31 Mercedes Benz
Citaro O530 típusú autóbuszt szerzett be
a BKV Zrt. Az alacsonypadlós járművekkel
ezentúl Zuglóban is találkozhatnak az uta-
sok, hiszen az 5-ös, a 30-as, a 30A,  a 124-

es, a 125-ös, a 130-as, a 131-es, a 144-es,
a 230-as, a 231-es, valamint a 277-es já-
ratok útvonalán  is közlekednek ilyenek.
Munkanapokon hatszor, szombatonként
ötször, míg vasárnap és ünnepnapokon
összesen hatszor állnak be akadálymente-
sített buszok az említett megállókba.   

A járműpark fejlesztése mellett két kerü-
leti hídszerkezet felújítását is tervbe vette
a BKK. Tavaly január elsejétől ugyanis a
Zrt. hatáskörébe tartozik a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévő hidak üze-
meltetése. Az idei hídfelújítási programba
az Ond vezér utcai, Rákos-patak feletti gya-
logoshíd, illetve a Füredi úti, Rákos-patak
feletti közúti híd az érintett.                 fkk

BŰNÜGYI KRÓNIKA

A zuglóiak vagyonbizton-
sága érdekében nagyon
fontosnak tartom, hogy
minél több riasztóval fel-
szerelt háztatás csatlakoz-
zon a Zuglói Közbiztonsági
és Nonprofit Kft. 24 órás
ingyenes távfelügyeleti
rendszeréhez, amely kivo-
nuló szolgálattal is rendel-
kezik. Rozgonyi Zoltán 

alpolgármester 

A hevederzár-program 
zuglói találmány

Megkéseltek 
egy taxist az Örsön

A térfigyelő kamera felvétele 
a feltételezett késes támadórólPapcsák Ferenc polgármester a pályázat egyik

nyertesével

Akadálytalan lett 
a buszozás Zuglóban



Megjelenések és lapzárták 2013-ban

XXIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 21.APRÓHIRDETÉSEK/FELHÍVÁS14

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás
nélkül, garanciával. Tel: 228-6193,
06-30-9210-948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-
központi fűtésszerelés, ázások, cső-
törések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, referenciával. Tel:06-30-942-47-
35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kis-
iparos, www.festes-tapetazas.hu

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZO-
BAFESTÉST, tapétázást, kőműves-
munkát, hideg-melegburkolást, nagy-
takarítást vállal garanciával. Teljes
körű lakásfelújítás. Tel: 06-20-998-
2369 delabt@vipmail.hu

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, kaputelefon telepítés, belépte-
tők, sík- mágnesek szerelése, vil-
lanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtele-
nítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-
70, 06-20-979-0624. Pungor

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, vízszere-
lést, csempézést, kőműves, aszta-
losmunkát, ajtó-ablakcserét, vil-
lanyszerelést, gipszkarton szerelést
vállal kisiparos garanciával. Tel:
202-2505, 06-30-251-3800

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vi-
deoton, ITT-Nokia, Grundig,
Nordmende, Panasonic, Sam-
sung, Vestel, Thomson, Schnei-
der. Tel: 06-20-531-76-38

EVVA VIRÁG és ajándék! A hir-
detés felmutatásával 10 % ked-
vezmény! Érvényes: 2013.03.31-
ig! Cím: 1148 Fogarasi út 43/a
CBA mellett

KERÜLETI VÍZ-GÁZ-központi
fűtés, szerelési, javítási, karban-
tartási, felújítási munkák és du-
gulás elhárítás, garanciával! Hét-
végén is hívható! Tel: 06-70-558-
1916, 220-51-85

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok
kedvezményes áron. Tel: 363-0402,
06-30-293-2210. www.juhaszbur-
kolas.5mp.eu

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

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
styl bútorok áthúzását, javítását. In-
gyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel:256-8285
www.riederkarpitos.hu

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- ablakil-
lesztést, zárszerelést, küszöbkészí-
tést, szigetelést, pántok, zsanérok
cseréjét és egyéb javítási munkákat.
Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁ-
RÍTÓ, KAPUTELEFON azonnali
kezdéssel, garanciával. Kiss István
Tel: 06-20-9608-141

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 405-5769, 06-30-734-0411

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (műanyag
is) Zárcsere, szigetelés, passzítás.
Ingyenes kiszállással. Kiss Ernő
asztalos. Tel: 06-30-447-4853

MINDENFAJTA ÜVEGEZÉS bizto-
sításra, helyszínen is. Betörésvédő,
fényvédő, hővédő fóliázás. Pára-pe-
nész megszüntetésére rés szellőző-
vel. Honti Tel: 06-20-9567-241

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. Tel: 06-
30-9568-540, 220-51-85

TV - SZERVIZ KISZÁLLÁSSAL,
ami Zuglóban ingyenes. Tel: 06-20-
914-8967 (Illényi András) email:
illenyiszerviz@citromail.hu

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint, ingye-
nes kartondobozok. 10%-os hét-
végi kedvezmény. Tel: 06-70-
2144-235, 06-1-280-2542

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS, elekt-
romos hálózatkiépítés és –felújítás.
HAJDÚ VILLANYBOJLER javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Érintés-
védelmi felülvizsgálat, nyugdíjasok-
nak 10% kedvezmény. Tel: 06-30-
440-1586, 252-0813

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal, mi elvégezzük.
Kőműves, burkoló, festő, asztalos,
vízszerelő szakemberek állnak ren-
delkezésre. Társasházak felújítását,
karbantartását, hőszigetelését vál-
laljuk. Tel.:06-30-457-2666, 06-20-
514-7876

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni cse-
re, rövid határidővel! Redőny, relu-
xa, harmonika ajtó, szúnyogháló,
szalagfüggöny-készítés, javítás. Tel:
410-7924, 06-20-934-57-28

REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜG-
GÖNY készítése, javítása. Zuglói redő-
nyös. Tel: 257-9652, 06-30-6322-216

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felkészí-
tést érettségire, nyelvvizsgára és kül-
földi munkára a Bosnyák téren. Tel:
221-2376, 06-30-959-6759

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fűtés-
szerelést, szobafestést, mázolást,
tapétázást, kőműves burkoló
munkákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELŐKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel: 405-3305, 06-30-
9524-725

OKJ dajka, 
pedagógiai, 

gyógypedagógiai
asszisztens,
kisgyermek-

gondozó,
gyermekfelügyelő

képzés.
/nysz.01006404/ 

Tel.: 06-30/269-1061

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten, érett-
ségire felkészítés, gyakorlott tanárnál.
Tel: 223-1370, +36-20-462-8398

NÉMETOKTATÁS NYUGDÍJAS
TANÁRNÁL bevált módszerrel min-
den szinten a Tihany utcában. Tel:
06-1-220-1413

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS ál-
talános és középiskolások készére,
nagy hatékonysággal szaktanártól.
Házhoz megyek! Tel: 06-20-9590-134

NÉMET INTENZÍV MINDEN szin-
ten, érettségire, nyelvvizsgára, spa-
nyolból középfokig. Házhoz is me-
gyek. Tel: 06-30-420-8507

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását ga-
ranciával. Fogfehérítő sablon és éj-
szakai harapásemelő készítése. Tel:
252-40-67, 06-20-445-84-21. Pető-
falvi, Ilosvai utca 25.

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ MEGY!
Benőtt köröm, tyúkszem eltávolítá-
sa, kezelése. Manikűr, talpmasszázs.
Hétvégén is! Ajándékutalvány is!
Barbi- Pedi. Tel: 06-30-319-1178 

KOCSENDA KOZMETIKA! Arc-és
testkezelés (Gi-gi, Jean d’Arcel, So-
lani termékek) testmasszázs, infra-
szauna, fülbelövés. Sminktetoválás,
mélyhámlasztás. 1147 Bp. Gyarmat
u.63/b. Tel: 252-2732, 06-30-9524-
805 www.kocsendakozmetika.hu

ÉRSZŰKÜLET ARTERIOGRAPHI-
ÁS MÉRÉSE, tanácsadás a Bosnyák
térnél. A szívinfarktus, stroke meg-
előzhető! Dr. Jacsó Margit Ágnes
belgyógyász. Cégeknek elszámolha-
tó. Előjegyzés: 06-30- 334-2093
Rendelő: XIV. Rózsavölgyi tér 1/b 

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ
MEGY kiszállási díj nélkül. Jerabek
Éva Tel: 06-20-439-1586

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT vállaljunk nagy gyakor-
lattal, jogi, műszaki háttérrel! Tel:
06-1-222-8561, 06-20-9234-639
petszolg@t-email.hu

RAVAK BUSINESS CENTER föld-
szintjén (1142 Bp. Erzsébet király-
né útja 125.) két ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ. Az egyik 98 nm-es kétszin-
tes (galériás), a másik 65 nm-es.
Tel: 06-30-526-1274

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

INGATLAN

KIADÓ- ELADÓ LAKÁSOKAT, há-
zakat, telkeket keresünk 20 éves
ingatlanpiaci tapasztalattal. Tel:
315-0031, 06-70-944-0088, www.
amadex.hu, amadex@amadex.hu

GARÁZS XIV. KERÜLET Ormán-
ság utcai 2 személygépkocsi tárolá-
sára alkalmas garázs tulajdonostól
eladó. A helyiség 34 nm-es tempe-
rált, önálló hideg-melegvíz- és vil-
lanymérővel felszerelt, üzlethelység-
nek is kialakítható. Ára 4.2 millió
Ft. Tel: 06 -20 - 443 -7300

ZUGLÓ KÖZPONTJÁBAN 70nm –
es iroda, parkolással, konyha, für-
dőszoba kialakítva. Ugyanitt 15-30
nm-es raktárhelységek kiadók. Tel:
06-70-212-64-78

HERMINAMEZŐN IGÉNYESEN
FELÚJÍTOTT 106 nm-es cirkófűté-
ses polgári lakás tulajdonostól el-
adó. Ir.ár: 24,9 m Ft. Tel: 06-30-
306-3499

RÓNA UTCÁBAN LAKÁSNAK, ren-
delőnek, irodának egyaránt alkal-
mas, 35 nm-es, egyedi fűtéssel, víz-
órával rendelkező, teljes körűen fel-
újított magasföldszinti lakás tulaj-
donostól eladó. Jó közlekedési le-
hetőség. Rendkívül alacsony rezsi.
Ár: 9,9 m Ft. Tel: 06-20-8232-888

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítése, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Atti-
la. Tel:256-86-80, 06-30-9-704-870

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, víru-
sirtás, telepítés ingyenes kiszállás-
sal. Hívjon bizalommal! Tel: 06-30-
857-26-53

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO-
ROKAT, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, könyveket, írógépet, var-
rógépet, bizsukat, csipkét, szőrmét,
kitüntetést, hagyatékot. Tel: 06-20-
554-7599

RÉGISÉG

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉP

ZUGLÓBAN BEKÖLTÖZHETŐ
ÚJÉPÍTÉSŰ lakások eladók. Alap-
területek: 40 nm, 70 nm és 85 nm.
Reális áron. Tel: 06-30-9509-562

EGYÉB

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

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT
könyvét boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedő. Tel: 06-
20-9564-084

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége  várja ész-

revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük. zugloilapok@gmail.com

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:
2013. február 27. Megjelenés: március 7.

Lapszám Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök) (*péntek)

február 27.

március 13.

március 27.

április 10.

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

március 7.

március 21.

április 4.

április 18.

május 3.*

május 16.

május 30.

június 13.

június 27.

július 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat
Telefon: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81 • E-mail: gondozas@chello.hu

Szolgáltatásaink: 

• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás-idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Zugló egész területén 
állunk rendelkezésére.

Forduljon hozzánk 
bizalommal!



A BVSC-Zugló Asztalitenisz Szak-
osztálya 18. alkalommal ren-
dezte meg február 7–10. között
a Molnár János Emlékversenyt.
A nemzetközi fiú utánpótlás-
versenyen 14 ország közel 210
versenyzője állt asztalhoz. 

Az 1995. február 5-én közleke-
dési balesetben elhunyt asztalite-
niszező, Molnár János emlékére
hagyományosan a BVSC Szőnyi
úti létesítmény azon csarnokában
rendezték meg a versenyt, amely
elől 18 évvel ezelőtt végzetes útjá-
ra elindult a Molnár-család. A
résztvevők öt korosztályban –
újonctól az ifjúságiig – küzdöttek
a szponzorok által felajánlott dí-
jakért. A sporteseményre a ma-
gyarok mellett Izraelből, Szlováki-
ából, Franciaországból, Kirgizisz-
tánból, Oroszországból és Svéd-
országból is érkeztek versenyzők. 

Az első napon az U11-es kor-
osztályban hazai siker született, a
BVSC-s András Csaba állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. Az

U12-es és U13-as mezőnyben a
KSI-s Juhász Patrik egyaránt az
5. helyen végzett. A serdülők kö-
zött a KSI-s Heiszman Henrik 3.,
a BVSC-s Bruckner Máté 5. lett,
aki másnap, az ifik között is az 5.
helyet szerezte meg.

A Molnár Jánosra emlékező
gyertyás mementóra hagyomá-
nyosan a harmadik napon, a ser-
dülők versenye után került sor.
Az eseményen megjelent Simics-
kó István sportért felelős állam-
titkár és Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester is. 

Simicskó István dicséretesnek
nevezte azt, ahogy a BVSC ápolja
elhunyt sportolója emlékét, s azt
is, hogy egy ilyen rangos utánpót-
lás versenynek a házigazdája. 

Herendi Iván szakosztályvezető
kijelentette: egyre nehezebb egy
ilyen rendezvény költségeit előte-
remteniük. Ebben az évben azon-
ban az önkormányzat nagyon so-
kat segített. A kupákat, az ajándé-
kokat, illetve a kirgiz versenyzők
elszállásolását is felvállalta, ami
jelentős könnyebbséget jelentett.

Az idei emlékversenyt az érdek-
lődők első alkalommal interneten
keresztül élő adásban követhet-
ték nyomon. A tornát több neves
sportoló, köztük Jónyer István és
Gergely Gábor világbajnok, a
sokszoros válogatott Vitsek Iván
és Jakab János is megtisztelte.

Riersch Tamás

Az MTK vívószakosztálya 1975
óta működik a Rákos-patak
melletti vívóbázison. Voltak
idők, amikor Olimpiai-, világ-
és Európa-bajnokok sora nevel-
kedett a zuglói létesítményben,
azonban a 90-es évek óta a
helyzet egyre romlott, az MTK
mélypontra került, a klub jelen-
tős tartozást halmozott fel a
sportolókkal és az edzőkkel
szemben.

Úgy tűnik ennek a folyamatnak
most vége, hiszen az egyesület ta-
valy decemberben tartozásai a 98
százalékát kiegyenlítette. Ezzel
egy időben megújult a szakosz-
tály vezetése is. A szakosztály el-
nöke, az olimpiai bronzérmes
Mincza-Nébald Ildikó lett. A szak-
osztályt egy fiatal edző, Bojti Dá-
niel vezeti. A vezetőedzői felada-
tokat Udvarhelyi Gábor látja el,
míg a technikai feladatokkal Hi-
dasi József és Várkonyi Marina
lett megbízva.

– Új időszámítás kezdődött a
szakosztálynál – mondta Bojti
Dániel. – Megerősítettük az edzői
gárdánkat, újrakezdtük a tobor-
zásokat, nagyrészt Zuglóban, de
időnként Újpalotára is átrucca-
nunk. Ennek köszönhetően ma
már ismét több mint százan
sportolnak nálunk. Szeretnénk a

versenyeredményeinken javítani.
Jelenleg Czeglédi Edina, Szényi
Péter és Gátai Róbert személyé-
ben három válogatott vívónk van,
utánpótlásszinten pedig Insper-
ger Sámuel tagja a február végi
budapesti kadet Európa-bajnok-
ságon szereplő magyar válogatott-
nak. Hagyományosan két fegyver-
nemre, a tőrre és párbajtőrre épül
a szakosztály. Férfi tőrben sike-
rült megvédenünk a csapatbajno-
ki címünket, serdülő csapatunk
országos bajnok lett, a juniorok
pedig bronzérmet szereztek. Pár-
bajtőrben a kadetek a 3., a junio-
rok a 2. helyen végeztek.

A szakosztály vezetője szerint a
talpra álláshoz nagyon sok segít-
séget kaptak az egykori klubtár-
suktól, Ferdinandy István alpol-
gármestertől, illetve a Zuglói
Sport és Rendezvény Kft-től. 

– A javulás minden szinten
megfigyelhető, hiszen kicserélték
a bútorokat, felújították a világí-
tást, korszerűsítették a fűtést. A
változások a szolgáltatásainkat is
érintik, így a terveink között sze-
repel, hogy a vívóteremben meg-
honosítjuk a kerekesszékes ví-
vást. Ennek feltétele a csarnok és
a kiszolgáló helyiségek akadály-
mentesítése, amire ígéretet kap-
tunk. 

R.T.
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Hazai siker a Molnár János 
Emlékversenyen Kesjár Csaba és Böröczky Jó-

zsef tiszteletére február első va-
sárnapján civil kezdeményezés-
re emléktáblát avattak a Hunga-
roring főépületének homlokza-
tán. A zuglói kötődésű sportoló,
illetve sportkommentátor em-
lékhelyén a kerület nevében Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester he-
lyezte el a megemlékezés virágait. 

A hideg idő ellenére több mint
százan gyűltek össze a főépület
előtt, hogy részt vegyenek a Zug-
lói Motoros Baráti Kör és a Polgá-
ri Összefogás Kerületünkért Ala-
pítvány rendezvényen. A zuglói
gyökerekkel is rendelkező két ne-
ves személyiségeknek emléket ál-
lító eseményen többek között
megjelent Talmácsi Gábor, Szabó
II. László és Hamar Zsigmond is. 

– A zuglói önkormányzat fon-
tosnak tartja, hogy méltóképpen
megőrizzük azon személyek em-
lékét, akik sokat tettek a kerület

hírnevének öregbítéséért – jelen-
tette ki Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester, aki a kerület nevében
megkoszorúzta az 1988-ban el-
hunyt zuglói autóversenyző, Kes-
jár Csaba és az élete jelentős ré-
szét a kerületben eltöltő mo-
torsport szakkommentátor, Bö-
röczky József emléktábláját. 

A táblaállítást Szabó József, a
Zuglói Motoros Baráti Kör veze-
tője és Barabás Ferenc, a Polgári
Összefogás Kerületünkért Alapít-
vány alelnöke kezdeményezte.
Szerintük Kesjár Csaba már ko-
rábban is emléktáblát érdemelt
volna. A tragikus körülmények
között elhunyt sportoló tavaly lett
volna 50 éves, halálának az idén
van a 25. évfordulója. Böröczky
József humorista és motorsport
szakkommentátor néhány hó-
napja távozott közülünk. A moto-
ros és autós körökben csak Pepi-
ként emlegetett Böröczky az idén
lenne 65 éves.                    riersch

Zuglói emlékek 
a Hungaroringen

Kategóriák:

női egyéni/férfi egyéni

Helyszín:
Mini Garros Tenisz Klub

Budapest
XIV. Csömöri út 21/a.

Időpont:

2013. február 22-23-24.

Döntők:
február 24. vasárnap2013.

Elődöntök: 10:00 óra
Döntő: 13:00 óra

ZUGLÓZUGLÓ

KUPA
a BUDAPEST

BAJNOKA címért

Zuglói Sport és Rendezvényszervező
Nonprofit Kft támogatásával

Újra éled a vívóélet Zuglóban

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy soron-
ként, oszloponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.

4

5

2

7

2

1

9

8

3

9

2

4

1

7

9

3

7

6

2

4

7

6

8

9

3

8

8

9

4

1

4

1

5

2

5

2

2

3

9

8

3

4

8

6

4

8

7

3

5

5

3

6

4

2

8

8

6

1

5

4

5

4

7

9

9

7

3

1

1

6

kéthetente minden kerületi 
lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse nem 
kapja rendszeresen a lapot, 

hívja a +36 (20)849-8001-et.

A

E85
Bio-Etanol

Diesel

LPG
autógáz

95

98

359.90

429.90

426.90

444.90

257.90

• 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, 06-20-973-12-50

Eladó 
vagy

Kiadó 
2  új lakás

két hálószobás,
nagy erkélyes

Zugló, 
Pósa Lajos utcában.
Tel.: 06-30/9583-312

Hívják szakképzett kollégáinkat!
Jelentkezzenek be egy ingyenes állapotfelmérésre!

EGÉSZSÉG HÉT
2013. MÁRCIUS 4-9.

1. HIGH-CARE

Akinek fontos a saját, illetve hozzátartozói egészsége,
legyenek aktív részesei az Egészség Hét programjának
és éljenek a nem mindennapi kedvezményünkkel!

Kinek ajánljuk programunkat?

Kedves Érdeklődő!

Azoknak, akik szeretnének tavasszal egy
aktív méregtelenítő, lúgosító kúrát.
Olyan vendégeknek és hozzátartozójának (mamájának
papájának) akiknek gyakran van „nehéz láb” érzete,
akiknek visszértágulatai vannak, akik érintettek
a kialakulásában.
Mindazoknak, akik diabéteszesek.

Azoknak, akiknek a túlsúlyuk miatt vannak problémái.
Olyan egészség tudatos embereknek, akik sze-
retnének fittek és aktívak maradni 50 év felett is.

•

•

•

•

•

„Az egészség olyan ajándék az életnek, melyért mindenki

saját maga tehet. A High-Care cég eszközei, termékei ehhez

adnak hatalmas segítséget.”

Dr. Rudolf Weyergans

a Weyergans High-Care Ag. cégvezetője

Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14

Bejelentkezés: (1) 814-3345,
06-20-529-8850

HIGH CARE CENTER
arc- és testkozmetikai szalon

highcare14ker@upcmail.hu

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ
KEZELÉS AZ

ÉRSZŰKÜLET
ELLEN

A TELJES ÉRRENDSZER TISZTÍTÁSA
Örs vezér tere 16.

Tel: 220-4641, 20/349-4277

TAVASZI AKCIÓ!

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig

Folytatás az 1. oldalról

Zugló országgyűlési képviselője
hozzátette, szeretnék elérni, hogy a
székely települések valamilyen szin-
tű területi autonómiát is kapjanak.

– Székely és magyar testvéreink
nagy küzdelmet folytatnak Er-
délyben, hogy egyáltalán a kultu-
rális autonómiát megszerezzék,
pedig Európában számos példa
van arra, hogy egy-egy országrész
akát területi autonómiával is bír
az adott államon belül – érvelt
Papcsák Ferenc. – Azzal, hogy ki-
tűztük a székely zászlót, szimbo-
likus támogatásunkat fejeztük ki
ez ügyben is. 

A félholddal és egy ragyogó
nappal díszített, kék alapon sár-
ga sávos zászlót egyébként Czeg-
lédi János, a Jobbik fővárosi
képviselője és XIV. kerületi alap-
szervezetének elnöke, valamint
Markó Elemér, jobbikos önkor-
mányzati képviselő adományoz-
ta a polgármesternek. Papcsák
Ferenc már korábban is kapott
egy székely lobogót a két képvi-
selőtől, azt polgármesteri irodá-
jában tette ki.

Forrai-Kiss Krisztina

Qka MC (alias Koller
László) és Ricsipi (a hét-
köznapi életben Dósa
Richárd) elhatározták,
hogy mindenhova el-
mennek, ahová hívják
őket, viszont ingyen se-
hol sem lépnek fel. 

Az Animal Cannibals két
népszerű rappere mini-
mum negyven palacsintát
kér munkadíjnak. Véle-
ményük szerint ugyanis
ennyit bármelyik iskolá-
ban össze tudnak dobni
nekik. A feltételezésükben
nem is csalódtak, alig győzik a sok fellépést.

A két rapper rendszeresen megfordul Zuglóban is. Qka MC
azért, mert három évvel ezelőtt ebben a kerületben telepedett
le. Ricsipi meg azért, mert gyakran átnéz a barátjához.

Az Animals Cannibals egy sok lábon álló zenekar. Nem
csak előadást, hanem műsorvezetést is vállalnak. 2005-ben
egy tanévnyitó utcabált vezettek a Petőfi Csarnokban, ahol
maguk is felléptek. Azt követően néhány zuglói pedagógus
felkérte őket, hogy az iskolai rendezvényükön lépjenek fel.
Így történt, hogy az együttes lassan tíz éve rendszeres részt-
vevője a Heltai Gáspár Általános Iskola családi rendezvényé-
nek. Bár az együttes évente számos nagy rendezvényen lép
fel mindig kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, mert tapasz-
talataik szerint a 12 év körüli korosztály annak ellenére, hogy
még kimarad a bulikból, koncertekből, nagyon fogékony a
zene iránt és nagy bennük a rajongás.                             R.T.

Már Zuglóban is lobog 
a székely zászló

Több, mint ezer euró a büntetés
A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 2008. augusztus
29-én kérte fel a székelyföldi önkormányzatokat, tűzzék ki a szé-
kely zászlót. Ennek köszönhetően egyre több polgármesteri hi-
vatal épületén jelent meg az aranysávos kék zászló, amely a szé-
kely autonómiatörekvés jelképe lett. 2009. szeptember 5-én a
Székelyföldi Önkormányzati Naggyűlés a székely zászlót Szé-
kelyföld zászlajának nyilvánította.

A Kovászna Megyei Törvényszék tavaly november végén ítélte tör-
vénytelennek a székely lobogó kitűzését, majd Maros és Hargita
megye kormánymegbízottja is arra szólította fel a polgármestere-
ket, hogy távolítsák el a város- és községházáról, az iskolákról, il-
letve a kórházakról a székely lobogót, ellenkező esetben akár öte-
zer lejnyi (330 ezer forintnyi) bírságot is kiszabhatnak rájuk.

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

SUDOKU
A negyvenből 
nem engednek


