
Heidum Bernadett magabizto-
san mozgott nemzeti lobogónk-
kal a téli olimpia megnyitóján,
bár az ünnepség előtt úgy nyi-
latkozott, nagyon izgul, hogy el
ne ejtse a zászlót. 

– Annyira belelkesültem, hogy
egyszer véletlenül rossz irányba
indultam el, de gyorsan visszate-
reltek – mondta szombaton az
MTI-nek a váltó tagjaként 2009-
ben Európa-bajnok zuglói kötő-
désű versenyző, aki a kerületben
működő Budapesti Kommuniká-
ciós Főiskola, kommunikáció és
médiatudományok szakán tanul.
Azt is elárulta, nem lepte meg a
feladat, mert már hallott róla
korábban, de nagyon örült neki,
és megtiszteltetésnek tartja.

A megnyitó ünnepségről azt
mondta, tetszett neki, de kissé
hideg volt, mert ők éppen ott
ültek, ahol befújták a levegőt
azért, hogy lobogjanak a zászlók.

Ugyancsak harmadik olimpiá-
ján szereplő, szintén rövidpályás
gyorskorcsolyázó, Darázs Rózsa
és Knoch Viktor is látványosnak
tartotta az előadást. Mindketten
hozzátették azonban, hogy szá-
mukra nem annyira volt élveze-
tes a produkció, mivel nem kap-
tak az eseményről előzetes for-
gatókönyvet, ráadásul olyan közel
voltak a küzdőtérhez, hogy bizo-
nyos látványelemeket kevésbé
érzékeltek.

Darázs Rózsa szokatlannak
nevezte azt, hogy Vlagyiszlav Tre-
tyak jégkorongozó és Irina Rod-
nyina műkorcsolyázó végül kifu-

tott az arénából az olimpiai láng-
gal, s így a stadionon kívül lob-
bantották fel a lángot. (Folytatás
a 16. oldalon.) Forrás: MTI

Közel három éve, hogy Papcsák
Ferenc polgármesternek, Zugló
országgyűlési képviselőjének kez-
deményezésére útjára indult a
Zuglói Konzultáció. Ennek a fo-
lyamatnak most újabb állomásá-
hoz érkeztünk. Ezzel kapcsolat-
ban ismét lapunkon keresztül
szólítja meg a zuglóiakat a kerület
polgármestere, Papcsák Ferenc: 

– Eddigi munkánkról és a ter-
vezett programokról ismételten
szeretnénk kikérni a zuglóiak vé-
leményét, ezért a Zuglói Lapok
hasábjain újból konzultációt indí-
tunk. Az Ön véleménye fontos
számunkra, ezért kérem, vegyen
részt a Zuglói Konzultációban,
fejtse ki véleményét a mellékelt
kérdőív kitöltésével!

(Részletek a 7. oldalon.)
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A tavaly átalakult
Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgálta-
tó Zrt. (Zuglói Zrt.)
legfőbb célja, hogy
az önkormányzat
végrehajtó ereje
legyen – nyilatkozta
lapunknak Szili
Adrián, a cég vezér-
igazgatója, aki az
elmúlt év eredmé-
nyeiről, illetve az
idei tervekről be-
szélgetett munkatár-
sunkkal. 

Szili Adrián el-
mondta, a Bosnyák
téri beruházás máso-
dik üteme bruttó 127
millió forintba került,
a teljes befejezés to-
vábbi 45 millió forin-
tot igényel. Az önkor-
mányzat tavaly intéz-
ményei felújítására,
karbantartására több
mint 750 millió forintot költött.
A legnagyobb volumenű beruhá-
zás a Liszt Ferenc Általános Isko-
lában valósult meg. A Zuglói Zrt.
közreműködésével a Kerepesi
úton 1300 négyzetméter alapte-
rületű parkoló, hét helyszínen
járda, illetve sétány épült. A cég
sok egyéb mellett részt vett útépí-
tésben, vízelvezetés megoldásá-
ban, közvilágítás létesítésében.

Több tavaly megkezdett beruhá-
zás, köztük a Kassai tér rehabi-
litációja, az Ond vezér sétány fel-
újítása, a Civil Ház kivitelezése,
a Báthory park rendezése az
idén folytatódik. Szili Adrián kie-
melte: az elmúlt évben a közfog-
lalkoztatás révén a parkfenntar-
tás területén jelentős megtakarí-
tást értek el.

(Részletek az 5. oldalon.)

A kerületi kötődésű Heidum Bernadett
vitte a zászlót a téli olimpia megnyitóján

Az eredmények 
magukért beszélnek

Az Országgyűlés február eleji
döntése értelmében ugyanis ápri-
lis elsejétől a Fidesz-KDNP előter-
jesztésére újabb három lépésben
lesz olcsóbb a rezsi: a gáz ára
április 1-jétől 6,5 százalékkal, az
áramé szeptembertől 5,7 száza-
lékkal, a távhő ára pedig október-
től 3,3 százalékkal csökken. (A
rezsicsökkentésről is olvashat-
nak Papcsák Ferenc polgár-
mesterrel, Zugló országgyűlé-
si képviselőjével készült inter-
júnkban, amely a 3. oldalon
található.)

Az Orbán-kormány az utóbbi
években többször is csökkentette
a családok megélhetési költségeit.
Tavaly év végére a zuglói családok
is 20 százalékkal kevesebb gáz-,
villany-, és távhőárat fizettek, mint

egy évvel korábban, ehhez járul
az újabb ármérséklés. 

Tavaly július 1-jétől 10 száza-
lékkal csökkent a vezetékes és tar-
tályos PB-gáz értékesítési ára is.
A zuglói ingatlantulajdonosok
ugyanennyivel fizetnek kevesebbet
tavaly nyár óta a szemétszállítá-
sért is. Ez az árcsökkentés a tár-
sasházakra, vagy lakásszövetke-
zetekben élőkre is érvényes volt.
Illés Zoltán környezetvédelmi
államtitkár január végi bejelentése
alapján a lakossági szemétszállí-
tás díja az év második felében
újabb 10-15 százalékkal mérsék-
lődhet.

A 2002 és 2010 közötti MSZP-
kormányok idején a gáz ára a
háromszorosára, a villanyé két-
szeresére nőtt, tehát az akkori

kabinet árszabályozói jogát nem
kellően alkalmazta a lakosság
megélhetési költségeinek könnyí-
tésére. Az Európai Unió részéről
akkor nem is merült fel, hogy
kötelezettségszegési eljárást indít-
son az ország ellen. 

Most viszont, az Orbán-kor-
mány árcsökkentő politikájának
hatására kinyilvánította, hogy a
tagországok mindegyikében, így
hazánkban is meg kell szüntetni
a kormány árszabályozó szerep-
körét, a szolgáltatók maguk dönt-

sék el, hogy milyen árakat szab-
nak meg. A Fidesz-KDNP kabinet
ezt nem fogadja el, érvelésük sze-
rint a szolgáltatók monopolhely-
zetben vannak, és az extraprofit
elérése érdekében egekig emel-
nék a díjakat. A Fidesz már
kinyilvánította, ha bizalmat kap-
nak a választásokon, az új parla-
ment nonprofittá alakítja a köz-
műcégeket, hogy a magyar csalá-
dok, és az ipar Európa legol-
csóbb energiaárait fizethessék.

(pt)

Több mint százezres megtakarítás a rezsicsökkentéssel

Szili Adrián
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Konzultáció:
várják az Ön 
véleményét

Heidum Bernadett élvezte a zászlóvivői feladatot              Fotó: MTI

Egy zuglói, négytagú, távfűtéses panellakásban élő
család akár évi 125 ezer forintot is spórolhat az
újabb rezsicsökkentés eredményeképp, ugyanez
családi ház esetében 165 ezer, többgenerációs csa-
ládnál pedig akár 270 ezer forint is lehet.  

A pénz a multik helyett, az ember zsebébe kerülhet
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Magyarország Köztársasági Elnöke 

az országgyűlési képviselők 
2014. évi választását

2014. április 6. napjára
tűzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Budapest XIV. kerületben 
az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 

vezetője: dr. Papp Csilla

A választási iroda címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Telefonszáma: 06 1 872-9164; 06 1 872-9171

E-mail címe: valasztas@zuglo.hu

A választási iroda névjegyzékkel kapcsolatos szervezeti 
egységének elérhetőségi adatai és ügyfélfogadási rendje:

Címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
Telefonszáma: 06-70/625-5818, 06-1/872-9158
Telefax száma: 06-1/872-9123

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13.30 – 17.45

Szerda: 08.15 – 12.00 és 12.30 – 15.45
Péntek: 08.15 – 11.30

dr. Papp Csilla
az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetője 

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

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

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Március 03. 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

Rákosfalva park
1-3. Fidesz-
KDNP Iroda
Mini Plaza

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu
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Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyző pol-
gármesteri hivatali fogadóórájára a jegyzői
titkárságon, a 872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Ősszel következhet a Mundo
alapkőletétele, a kormány tá-
mogatásával az egész Bosnyák
tér megújulhat, a BVSC kétmil-
liárdos fejlesztése mellett a
Csömöri úton is megkezdődhet
az MTK sporttelep-fejlesztése,
illetve az Örs vezér tere teljes
megújítása is elindulhat – min-
dezekről az aktuális, a helyi
polgárokat érintő ügyekről
Papcsák Ferenc polgármester,
országgyűlési képviselő beszélt
lapunknak.

– Mit jelent a harmadik rezsi-
csökkentés, mikor számíthat-
nak az állampolgárok az újabb
ármérséklésre?

– Áprilistól ismét 6,5 százalék-
kal csökkenti a kormány a
lakossági gáz árát. Az áramét
szeptembertől 5,7 százalékkal, a
távhő árát pedig októbertől 3,3
százalékkal mérsékli a kabinet.
A parlamentben február első
hetében döntöttünk az újabb díj-
csökkentésről, a környezetvédel-
mi államtitkár, Illés Zoltán beje-
lentése szerint pedig a következő
körben a szemétszállítás és a
csatornadíjak lehetnek olcsób-
bak. Az Európai Unió azonban a
multicégek, az energiaszolgálta-
tók, az áremelés pártjára állt.
Orbán Viktor miniszterelnök
viszont egyértelművé tette, hogy
a kormány nem enged politiká-
jából, és kiáll az emberek érde-
kei, az alacsony rezsiárak mel-
lett. Azt is egyértelművé tettük,
hogy az energiaszolgáltatókat
újra állami kézbe kell venni, és
nonprofittá kell alakítani. A
Főgáz részvényei ezért kerültek
állami kézbe, és ezért döntöttünk
a Paksi Atomerőmű bővítése
mellett. Mindezek jóval alacso-
nyabb rezsiárakat fognak ered-
ményezni. 

– Tavaly ősszel egy hangfel-
vételen korrupcióval vádolták
meg a zuglói vagyonkezelő volt
igazgatóját. Rajta keresztül önt
is visszaéléssel hozta kapcso-
latba egy vállalkozó, aki most
bírósági vallomásában vissza-
vonta állításait. Mit szól az új
fejleményekhez?

– A szocialisták ezzel az üggyel
próbáltak rágalmazni, de kide-
rült, semmi sem igaz belőle. A
támadás lényege az volt, hogy
Mazsu Gergelynek, a vagyonke-
zelő akkori vezetőjének százmil-
liós összeget osztott vissza a vál-
lalkozó, amelyről nekem tudnom
kellett. Most ezeket a rágalmakat
bíróság előtt, közokiratban vonta
vissza a vállalkozó. A baloldali
ellenfeleimnek persze az már
nem érdeke, hogy ezt a vissza-
vont állítást bemutassák a köz-
véleménynek. 

– A Város Liget fejlesztése
ügyében mi történt a decemberi
parlamenti határozat elfogadá-
sa óta?

– Az MSZP azzal támadott,
hogy magánosítjuk a Városlige-
tet. Épp ellenkezőleg, a Liget
megújításához az állam vagyon-
kezelésébe adtuk a területet,
hogy az állam végre tudja hajtani
a 150 milliárdos beruházást,
hiszen erre se Zuglónak, se a
Fővárosnak nincs ennyi pénze.
Múzeumi negyed épül, a parkot
megterhelő átmenő forgalmat
megszüntetjük, de megújul az

Állatkert, a Cirkusz is, futópá-
lyák épülnek, és nagyobb lesz a
zöldfelület.  A fejlesztés mellett
kiállt a Liget Köztársaság nevű
szakmai szervezet is. A Főváros
részéről megkezdődött a kerületi
szabályozási terv megalkotása,
amelynek június 30-ig kell elké-
szülnie. Az MSZP-nek inkább
örülnie kellene, hogy a kerület
polgármestere, országgyűlési
képviselője egy olyan jogszabályt
tudott elfogadtatni az Országgyű-
léssel, amelynek eredményeképp
egy ekkora beruházás érkezik
Zuglóba. 

– A politikai támadásokat a
Polgármesteri Hivatal felújítá-
sával sem tudta kikerülni. 

– Pedig csak az alpolgármesteri
és a saját irodám maradt ki a
felújított helyiségek közül, éppen
azért, hogy tompítsunk a táma-
dásokon. Azért újítottuk fel az
épületet, hogy a zuglóiakat ügy-
intézésük során emberi körül-
mények között tudjuk fogadni,
illetve az itt dolgozók munkakö-
rülményein akartunk változtatni. 

Az ellenzék semmilyen alterna-
tívát nem hoz fel az intézkedése-
inkkel szemben, nincs program-
juk, azért nem is tudtak semmit
javasolni. Amíg 2010 előtt az ő
húsz éves vezetésük alatt folya-
matos volt a vagyonfelélés, mi
közel tízmilliárd értékű vagyon-
nal gyarapítottuk Zuglót. Meg-
kaptuk az államtól a BVSC ingat-
lanjait, amelyeket kétmilliárd
forintért újítunk fel, de az elha-
nyagolt közterületeinket is rend-
be tettük. Tragikus, hogy eköz-
ben az egyik zuglói ellenfelem a
parlamentben más kerületek
középületeinek, köztereinek fel-
újítására tett javaslatokat. Az
MSZP-s politikus a Bosnyák téri
templomunk helyett a IX. kerü-
leti Bakáts téri templomra köl-
tött volna egymilliárdot, de a
Rákospatak helyett is inkább a
Szilas-patakra áldozott volna,
vagy a zuglói parkok helyett a cse-
peli kiserdő fejlesztését pártolta.
Emellett a BVSC helyett a Csepel
SC rendbetételére szánt volna
pénzt. A parlament honlapjáról
92, Zuglót negligáló (figylemen
kívül hagyó) beadványát gyűjtöt-
tem ki, ez megdöbbentő. 

– Hogy áll a költségvetés?
– A rendszerváltás óta először,

pozitív eredménnyel zártuk az
évet. A bevételeink hektikusan
érkeznek, csak az átmeneti idő-
szakok finanszírozására van egy
800 milliós folyószámlahitel-
szerződésünk. Az év végén, az én
polgármesteri időszakom alatt,

2010 után mindig nullára tudtuk
zárni az egyenleget, most pedig
pozitív lett a szaldónk, 620 mil-
lió forint volt az önkormányzat
számláján. Ezen kívül 1,4 milli-
árd betétlekötéssel, hatmilliár-
dos ingatlanvagyonnal gazdago-
dott a kerület.

– Amennyiben tavasszal meg-
nyeri a zuglói egyéni körzetben
a parlamenti választást, med-
dig marad még polgármester?

– Az őszi önkormányzati válasz-
tásig, de tisztázzuk, szó sincs
arról, hogy tavaszi győzelmem
esetén elhagynám Zuglót. Annyi
változik, hogy egy másik terüle-
ten, egyéni képviselőként még
aktívabban tudok dolgozni a par-
lamentben a kerületért. A rezsi-
csökkentés mellett Zugló szem-
pontjából azért fontos, hogy az
Orbán-kormány folytathassa
munkáját, mert a kabinet 500
milliárd forintot különített el
panelrekonstrukcióra. A zuglói-
aknak azért kellene kormánypár-
ti képviselőt választaniuk, hogy
sokkal hatékonyabban lehessen
lobbizni a kerületi panelfejleszté-
sért. Ezt ellenzéki szerepből lehe-
tetlen lenne elérni. Zugló ezért
nem lehet ellenzékben.

– Milyen további fejlesztése-
ket emelne még ki a program-
jából?

– Az Örs vezér tere teljes rend-
betételélét említem elsőként.
Elkezdtük lebontani a használa-
ton kívüli pavilonokat, a Sugár
oldalában pedig a térkőcserét. A
tér teljes felújításához is állami
források szükségesek, a Főváros-
sal is együtt kell működni. A Bos-
nyák tér teljes felújítása érdeké-
ben tárgyalásokat folytattam
Orbán Viktor miniszterelnökkel
a beruházáshoz szükséges állami
forrásokról. A kormányfő arra
tett ígéretet, hogy megvizsgálják
az állami források bevonásának
lehetőségét. A teljes tér, a házak
homlokzata is megújulna. Ország-
gyűlési képviselőként az ilyen fej-
lesztésekhez szükséges állami
finanszírozás biztosítása lesz a
feladatom. Ezen kívül bejelenthe-
tem, hogy a Mundo központ is
meg fog épülni, az építési enge-
délyt már beadták, szeptember-
ben következhet az alapkőletétel.
Örömmel mondhatom, hogy a
nagyobb zöldterület és a kisebb
bevásárlótér elve mentén épülhet
meg a beruházás. Már említettem
a BVSC sporttelepének kétmilli-
árdos fejlesztését és ehhez hason-
lóan, a Csömöri úti MTK-sportte-
lepet is teljesen rendbe hozzuk.

Pindroch Tamás

Alig több mint egy hónapja,
hogy munkába állt dr. Révai
Tamás, a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat új vezetője, máris
olyan dolog történt az Örs
vezér terei szakrendelőben,
amelyre eddig még országos
szinten sem akadt példa. Feb-
ruár 3-án a II. emelet, 224-es
szobában ugyanis megnyílt
a Hipertónia Szakrendelés
Centrum.

Amit korábban senki sem tudott
elintézni, azt dr. Révai Tamás egy
hónap alatt megoldotta. Ennyi időt
vett igénybe a február 3-án meg-
nyitott új Hipertónia Szakrendelés
Centrum kialakítása az Örs vezér
terei szakrendelőben.

– Ez a centrum nemcsak Zug-
lóban, hanem fővárosi, sőt orszá-
gos szinten is példaértékű kezde-
ményezésnek számít – tudtuk
meg dr. Ádám Ágnes főorvostól, a
centrum kinevezett vezetőjétől. –
Korábban ugyanis a járóbeteg-
ellátásban még nem alakítottak ki
ilyen szakrendelést.

Az Örs vezér terei Hipertónia
Szakrendelés Centrum a kardio-
lógián belül az EKG-val egy ren-
delőben kapott helyet. A rendelé-
sek időpontja még nem kialakult,
valószínűleg hétfőnként fogadják
majd a betegeket. A hipertóniai
rendelések beutaló-kötelesek,

ugyanakkor sürgős esetben soron
kívül is ellátják a pácienseket. A
hypertonia (magas vérnyomás)
ma népbetegségnek számít, a
lakosság közel 50 százaléka küsz-
ködik ilyen problémával. A beteg-
ség azonban nemcsak kezelhető,
hanem szűrhető és meg is előz-
hető. A szakrendelőben minden
eszköz adott a hipertóniás esetek
gyógyítására. Az új centrum a
háziorvosokkal közvetlen kapcso-

latot tart majd fenn, amely szintén
megkönnyíti a betegek helyzetét.
Dr. Ádám Ágnes személye garan-
cia erre, a központ vezető főorvo-
sa több évtizede háziorvosként
dolgozik Zuglóban.

Az új centrumot a Magyar Hyper-
tonia Társaság is elismerte, ami
azért is fontos, mert a hypertológia
az egészségügyi képzésben is csak
nemrég vált önállóvá, és az ilyen
centrumok megnyitása szigorúan
licenchez kötött. Dr. Révai Tamás
ebben máris újabb lehetőségeket
lát, szerinte ugyanis a zuglói cent-
rum nemcsak a prevencióban és

a kezelésben, de a hypertonológus
hallgatók továbbképzésében, illet-
ve a licenc megszerzésében is fon-
tos szerepet tölthet majd be.

A február 3-i megnyitót követő-
en a betegek megismerkedhettek
az új szakrendelővel.

Riersch Tamás
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Dr. Járai Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára (balról),
dr. Révai Tamás, a ZESZ igazgató főorvosa, Gyügyei Attila, ön-
kormányzati képviselő

A megnyitót követően dr. Ádám Ágnes a Hipertónia Szakrendelés
Centrum főorvosa máris fogadta az első beteget

Új szakrendelés 
az Örs vezér terén

Papcsák Ferenc: 
Zugló nem lehet ellenzékben

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Tűzifát vitt az alpolgármester

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig a Budapest Főváros

XIV. Kerület 

Zugló Polgármesteri  Hivata-
lában

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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

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

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

Dátum

Március 12.

Március 03.

Február 28.
Március 28.

Március 07.

Divízió

Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízió
Irodavezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba
MEGHÍVÓ

A hagyományainak
megfelelően ebben az évben is átadja az általa 2003-ban alapított

díjat.
Szintén tradíció, hogy ezt az elismerést Zugló lakóinak, civil
szervezeteinek ajánlása alapján kiválasztott, kerületünkben élő, vagy
2013-ban kiemelkedő tevékenységet végző magánszemélynek adjuk
át. Az elmúlt években a sport, művészet, az oktatás, a közszolgálat,
valamint az egészségügy területén tevékenykedő Zuglóiak közül
egyaránt szerepeltek a díjazottaink között.
2009. évben alapítottuk az „ díjat,
amelyet olyan magánszemélynek adunk át, aki szakmájában hosszú
időn át, hasznos tevékenységet végzett kerületünkben, vagy
teljesítményével elősegítette Zuglói lokálpatriotizmus erősítését.
A 2013. év díjazottjait terveink szerint február 21. én, a

közösen rendezett műsoros gálaesten,
ünnepélyes keretek között szeretnénk köszönteni.

Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány
„Év

embere Zuglóban”

Év Embere Zuglóban Életmű”

Szeretjük
Zuglót Egyesülettel

Tisztelt Zuglóiak!

Díszvendégeink:

AZ ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ GÁLA IDŐPONTJA:

2014. FEBRUÁR 21
KEZDÉS: 17.30 óra

HELYSZÍN:

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
Budapest, Columbus utca 87-89.

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

Szatmári Kristóf
államtitkár

Barabás Ferenc
Elnök

Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány

Rátonyi Gábor
Elnök

Szeretjük Zuglót Egyesület

A programot

támogatta

a Zuglói

Önkormányzat

Mintegy 800 kilogramm tűzifát, valamint négy zsák gyújtóst juttatott Zugló
Önkormányzata Borzas Júliának, aki Papcsák Ferenc polgármesterhez fordult,
mert igen alacsony nyugdíjából nem tudott magának télire tűzifát vásárolni.
A tűzifát átadó Rozgonyi Zoltán alpolgármester kiemelte: a zuglói emberek
közösséget alkotnak, ha valaki bajba kerül, azon mindenképpen segítünk. ZL

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Ésszerű, letisztult gazdálkodást
szeretne folytatni a tavaly átala-
kult Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. (Zuglói Zrt.),
amelynek célja, hogy valóban az
önkormányzat végrehajtó ereje
legyen – nyilatkozta lapunknak
adott interjújában Szili Adrián,
a cég vezérigazgatója. A Zuglói
Zrt. tavaly 750 millió forintot
költött a kerület intézményeire,
de a cég nevéhez fűződik egye-
bek mellett a Bosnyák tér rend-
betétele, új parkolók, játszóte-
rek létesítése, a Virágzó Zugló
program támogatása, vagy a
közfoglalkoztatás irányítása. A
cég idén ugyanezzel a lendület-
tel folytatja a munkát.

– Tavaly átalakult Zugló
vagyonkezelésének rendszere.
Mit jelent ez, és miért volt rá
szükség? 

– Már 2012 őszén, a Papcsák
Ferenc polgármester úrral való
egyeztetéseknek köszönhetően

elindult a folyamat, amelynek
eredményeképpen 2013 év elején
kezdeményeztük, hogy a volt
vagyonkezelő, Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. néven
folytassa tevékenységét. Az önkor-
mányzat elvárása is az volt, hogy
a cég az önkormányzat végrehajtó
ereje legyen, a testületi ülésen szü-
letett döntéseket hajtsa végre. A
lakosságnak is szerettük volna
megmutatni, hogy szemléletváltás
történt a cégnél. Ésszerű, letisztult
gazdálkodást akarunk folytatni, a
múlt hibáinak felszámolásával.
Ennek vannak már biztató jelei,
így például a legutóbbi NAV ellen-
őrzés, amely teljesen rendben
találta a gazdálkodásunkat. Elke-
rülhetetlenek voltak a személyi
változások, amelyek tavaly már
elkezdődtek. A létszámot folya-
matosan racionalizáljuk. Átalakí-
tottuk az önkormányzat és a Zug-
lói Zrt. közti szerződések rend-
szerét és a cég megkezdte szerző-
déses kapcsolatainak felülvizsgá-
latát. A Zuglói Zrt-n belül a város-
üzemeltetés feladatait nevéből
adódóan a Városüzemeltetési diví-
zió látja el, amely az utakkal,
terekkel, parkokkal, közművek-
kel foglalkozik, a másik az Üze-
meltetési, Karbantartási és Felújí-
tási divízió, amely az önkormány-
zati intézményekkel és ingatlanok-
kal kapcsolatos műszaki felada-
tokat látja el. Szeretnénk egy
olyan vállalatirányítási rendszert
is bevezetni, amely lehetővé teszi,
hogy néhány kattintással megje-
lenjenek a rendszerben azok a
problémák, amelyeket a lakosság,
vagy egy intézmény vet fel. Az
elavult ingatlan-nyilvántartási
rendszert is folyamatosan moder-
nizáljuk. Nagyon fontos célkitű-

zés, hogy tisztességgel, becsülettel
dolgozzunk a kerületért és a
lakosságért.

– Milyen fontosabb beruházá-
sok történtek a kerületben
tavaly? 

– Ki kell emelnünk a Bosnyák
téri beruházást, amelynek 2013-
ban a második üteme is befejező-
dött. Ennek költsége bruttó 127
millió forint volt, a térrendezés
befejezése további 45 millió forin-
tot emészt majd fel. A Bosnyák
téri templom tornyának elkészül-
te után a torony felőli utcarészt
kell rendbe tennünk. Az intézmé-
nyekre tavaly több, mint 750 mil-
lió forintot költöttünk. Mivel fon-
tos a meglévő épületek állagának
megtartása ezért ennek az összeg-
nek a háromnegyedét karbantar-
tásra fordítottuk. A maradék
összeget felújításokra és beruhá-
zásokra költöttük. 

– Melyik volt a legjelentősebb
beruházás ezek közül?

– A legnagyobb volumenű beru-
házást a várhatóan műemléki
védettség alá kerülő Liszt Ferenc

iskolában végeztük, amelynek
összköltsége megközelítette a két-
száz millió forintot. Megújítottuk
a homlokzatot és 150 ablakot, fel-
újítottuk a sportpályát, a kémé-
nyeket, a gyermekmosdókat, a
csővezetékeket. Egyedi kéréseket
is igyekszünk teljesíteni: a Szent
István király zeneiskolára több
mint ötvenmillió forintot fordított
az önkormányzat, a hatszáz négy-
zetméteres hangversenyteremben
festettünk, felcsiszoltuk a parket-
tát, és lakkoztuk. Egyedi nyílászá-
rók, radiátorok, függönyök kerül-
tek a terembe. 

– A kerületben egyre komo-
lyabb problémává válik a par-
kolóhelyek hiánya. Ezt hogyan
próbálják orvosolni? 

– A Kerepesi út 78., 132–134.,
valamint 136–137. előtt összesen
1300 négyzetméter parkolófelüle-
let alakítottunk ki, míg az Ond
vezér útja 37. előtt négyszáz négy-
zetméter aszfaltot fektettünk le.
Természetesen nemcsak az autó-
sokra gondoltunk, hét helyszínen
építettünk járdát vagy sétányt, így
a Pillangó utcában, a Tengerszem
utcában, vagy a Fogarasi parkban.

Utat építettünk a Bazsarózsa utcá-
ban, közvilágítást a Körvasút
soron, és nyolc helyszínen oldot-
tuk meg a vízelvezetést. A lakó-
közösség biztonságérzetének
növelése érdekében a Cserei u. 3.,
a Mexikói út 3., a Nagy Lajos
király útja 104., és a Várna u. 9.
szám alatti ingatlanokban 24 órás
őrszolgálati helyet telepítettünk. A
bérlők részéről pozitív a vissza-
jelzés.

– Van-e olyan munka, amely
áthúzódott erre az évre?

– Természetesen vannak az idei
évre áthúzódó beruházások, a
Nagy Lajos király útján a posta
előtti parkoló megépítése vagy a
Kassai tér rehabilitációja, a Füre-
di lakótelepen az Ond vezér
sétány felújítása. A Civil Ház kivi-
telezését, a Hungária körút –Thö-
köly út kereszteződésében lévő
Báthory park rendezését is foly-
tatni akarjuk. Játszótér építések
is áthúzódtak az idei évre, az
egyik legnagyobb a Mogyoródi út
112-118. szám alatti, ami egy har-
mincmillió forintos beruházás.
Elkezdődött a várva-várt közös-

ségi kert építése is. Ezt a feladatot
október elején kaptuk meg és
tavasszal már láthatók lesznek az
eredmények. A leromlott állagú
kémények javítását is megkezd-
tük tavaly. Ebben az évben – már
csak a jogszabályok változása
miatt is -, kiemelten kezeljük a
feladatot. Zuglóban mintegy het-
venezer kémény van és ennek ötö-
de önkormányzati ingatlanhoz
tartozik.

– Hogyan fejlődik a Virágzó
Zugló program?

– Papcsák Ferenc polgármester
személyes javaslatára 2011 máju-
sában indult útjára ez a program.
A kezdeményezés egyik példaér-
tékű sajátossága, hogy Zugló
Önkormányzata és a zuglói lako-
sok közösen hozzák rendbe,
teszik virágzóvá a lakóházukhoz
tartozó utcafrontot, előkertet. A
munkák közösség formáló erejé-
ről nagyon jók a visszajelzések.
2013-ban a programra biztosított
keret összege hétmillió forint volt,
amelyből 128 zuglói utcafront szé-
pült meg. Az idei évben a már
megkötött új szállítási keretszer-
ződés hárommillió forintról szól,

amely biztosítja az idei, tavaszi
ültetéseket. Nekünk egy kívánsá-
gunk volt, hogy  megteremthessük
a szakmai hátteret, a mi tudásunk
is segítségként épüljön bele a
folyamatba. Az ültetések nehezen
elképzelhetők olyan szakemberek
nélkül, akik például tudják, hogy
milyen vezetékek futnak a föld-
ben.

– Mekkora segítséget nyújta-
nak a közmunkások a városüze-
meltetési feladatokhoz? 

– A közfoglalkoztatási-program
jelentős támogatást nyújt az ilyen
feladatok elvégzéséhez. A létszá-
mot sikerült bővítenünk, har-
minc-ötven fő mindig kint van
területen. A közfoglalkoztatás
révén a parkfenntartási szerződé-
seinkben jelentős megtakarítást
tudtunk elérni. 

– Mivel foglalkozik majd a cég
ebben az évben?

– Folytatjuk a képviselő-testület

által jóváhagyott, nagyértékű
beruházási munkákat a közterü-
leteinken és az intézményeinkben.

A Csertő parkban a Civil Ház és
környezete teljesen meg fog újulni.
Automata öntözőhálózatot szeret-
nénk építeni a legtöbb kiemelt
parkban, így a Tisza István téren
és a Reiner Frigyes parkban, zöld-
felület és térmegújítást tervezünk
a Füredi lakótelepen, a Rákosz-
szeg-parkban és a Kassai téren is.
Teljesen felújított parkolót szeret-
nénk átadni a Nagy Lajos király
útján a posta előtt. 

Hatalmas eredmény, hogy idén
megújul a Zöld Lurkók Óvoda és
új férőhelyekkel bővül. A Csicser-
gő Óvoda épülete újra visszanyeri

eredeti funkcióját egy új óvodai
intézmény formájában, de márci-
usban – reményeink szerint – a
Mesevonat Bölcsőde építésének
munkálatai is megkezdődnek. Ez
a három beruházás KEOP támo-
gatással valósul meg, közel 800
millió forint értékben. Rengeteg
egyéb városüzemeltetési és
műszaki feladatot javasoltunk a
költségvetés tervezéséhez, azon-
ban a folyamatos fenntartási, üze-
meltetési és karbantartási mun-
kákra is nagy hangsúlyt szeret-
nénk fordítani, hiszen az átadott
értékeinket magas színvonalon
fenn kell tudni tartani. A további-
akról majd csak a költségvetés
jóváhagyása után lehet biztosat
mondani. Mindenesetre hangsú-
lyozom, hogy várjuk a lakossági
visszajelzéseket, akár kritikákat
is. A honlapunk is hamarosan
megújul.            

Baranya Róbert

Az eredmények magukért beszélnek

Szili Adrián hivatalba lépése óta a Zuglói Zrt.-nél jelentős szemlélet-
váltás történt

Az önkormányzati tulajdonú kémények felújítása is elkezdődött

Majdnem kész a Bosnyák tér
A Bosnyák tér felújításának első üteme 2012. IV. negyedévében fe-
jeződött be, a  megvalósítás bruttó 165 millió forintba került. Az
átépítés során az I. ütemben a templom előtti tér és a jobb oldalán
lévő terület kapott díszburkolatot és kiemelt növénykazettákat, új
közvilágítási hálózat létesült, a templom díszvilágítást kapott, és
egy vízjátékot is kialakítottak.

A II. ütem munkálatai 2013. év október 1-jén kezdődtek meg. A
beruházás során 1900 négyzetméter díszburkolatot, zöldfelületet
alakítottak ki és fákat ültettek. 

A projekt megvalósulásával kialakítottak egy szabályos tűzoltó
felvonulási területet a Geodéziai Székház épülete előtt, és felújítot-
ták a meglévő Lőcsei úti parkolót. Kiépítették a térfigyelő rendszert
és elhelyeztek egy nyilvános, automata illemhelyet is. A II. ütem
eddig elkészült része bruttó 127 millió forintba került az idén, a
térrendezés 2014. évben befejezendő része bruttó 45 millió forint
ráfordítást fog jelenteni még.

Még számtanító panel is van
A Cinkotai út és a Negyed utca sarkán kialakított játszósarokkal
a Zuglói Zrt. a bölcsődéseket, óvodásokat és a kisiskolásokat cé-
lozta meg. A terveztetés során figyelembe vették a meglévő fákat,
védelemre javasolva őket. A játszótér területének nagy részére
gyepszőnyeget, egy helyre azonban, a csúszda érkezési pontjához
gumiburkolatot fektettek, amit biztonsági okokból gumiszegéllyel
támasztottak ki. Van rugós játék, számtanító panel, letakarható
homokozó csúsztatható fedéllel, játszóvár.

2014. évre tervezett 
előkészítés alatt álló beruházások
Parkrekonstrukciós munka
– Rákosszeg park – Sárrét park: bruttó 15,0 millió forint 
– Kassai tér: bruttó 83,0 millió forint 
– Csertő park 12. környezete (Civil Ház): bruttó 76,0 millió forint
– Báthory István park: bruttó 6,5 millió forint 

Járdaépítés
– Füredi lakótelep – Rákosfalva park I. ütem: bruttó 72,0 millió forint 
– Emília utca (Törökőr u - Újvidék között) közvilágítási hálózat lé-
tesítése és járdaépítés: bruttó 14,3 millió forint 
– Egressy út 48-50. sz., 52–54. és 56–58. – Handzsár u. között jár-
daépítés: 5,0 millió forint 

Parkoló építés
– Rózsavölgyi utca (Bosnyák tér – Szabács utca) közvilágítás léte-
sítéssel: bruttó 46,0 millió forint 
–Nagy Lajos király útja (Posta előtt): bruttó 44,5 Ft 

Közvilágítás (lámpatestek pótlása)
Jávorka Ádám utca (Lőcsei út – Fűrész utca között), Ráskay Lea
utca 48., Jeszenák János utca (Nagy Lajos király útja – Öv utca
között), Kalocsai utca (Csernyus utca – Öv utca között), Szatmár
utca 22., Szugló utca 22.): bruttó 8,0 millió forint

Öntözőhálózat kialakítása
Tisza István tér és Reiner Frigyes park: bruttó 2,5 millió forint

Kerékpártámaszok elhelyezése kb. 200 helyszínen, Zugló te-
rületén: bruttó 15,5 millió forint
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A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület idén
ünnepli fennállásának 40.
évfordulóját. Ezen kívül 2014
a legnagyobb magyar termé-
szetvédő, Herman Ottó emlék-
éve is, ugyanis a kiváló termé-
szettudós, ornitológus száz
esztendeje hunyt el. Erről és
sok más egyébről is beszélget-
tünk Bajor Zoltánnal, az egye-
sület zuglói elnökével.

– Hogy lesz valakiből önkéntes
madár- és természetvédő?

– Hogy másból miként lett,
nem tudom. A saját tagságomat
a nagyszüleim egyik telekszom-
szédjának, Binder Józsi bácsi-
nak köszönhetem, aki már 8-9
éves koromban rábeszélt a belé-
pésre. A nagyapám vitt el az első
csoportgyűlésre a Nemzeti Mú-
zeumba, majd az első kirándu-
lásokra is, ahol egy új világ nyílt
meg előttem.

– Meglehetősen fiatalon lett
az elnöke az ország egyik leg-
nagyobb létszámú civil szerve-
zetének.

– Fiatalon lettem egyesületi tag,
emellett lelkes és agilis is vol-
tam. 2000 körül lettem a legna-
gyobb taglétszámú budapesti
csoport vezetője, majd 2006-ban
alelnökként az országos választ-
mányba is bekerültem. 2007 és
2012 között a Fővárosi Közgyű-
lés természetvédelmi szakértője
voltam, az egyesület elnökévé
pedig 2011-ben választottak
meg.

– Valóban olyan jól ért a
madarakhoz?

– Az egyesület tagjai nem orni-
tológusok, hanem olyan embe-
rek, akik lelkesednek a mada-
rakért és tenni akarnak valamit
a természetvédelemért. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy nem
értenénk ahhoz, amivel foglalko-
zunk. Jómagam ebben az egye-
sületben nőttem fel, több mint
25 éve foglalkozom madarakkal,
és olyan emberektől tanulhat-
tam, mint Schmidt Egon vagy
Zsoldos Árpád.

– Idén 40 éves az egyesület,
hogyan ünneplik a jubileumot?

– Már túl vagyunk egy emlék-
ülésen, melyet a Magyar Tudo-
mányos Akadémián tartottunk.
A mi jubileumunk összefonódik
Herman Ottó centenáriumával
is, ezért ebben az évben nagyon
sok programot tervezünk, ame-
lyekről a honlapunkon keresz-
tül tájékozódhatnak az érdek-
lődők.

– Egy természetvédő számá-
ra Zugló már nem ideális terep.

– Tévednek, akik így gondol-

kodnak. A Rákos-patak még
ebben a formában is komoly élő-
világgal bíró terület, ám ezt lehet-

ne még fokozni, ha kiszélesíte-
nénk a patakmedret, s ha meg-
szabadítanánk a partot a beton-
tól. A lakótelepi fák is kiváló fész-
kelőhelyet jelentenek a különböző
madárfajoknak, hiszen a házak
között védve vannak a ragadozók-
tól. Az ember közelségét pedig
már sok madárfaj megszokta.

Riersch Tamás

Zuglóból Herman Ottó nyomában

Bajor Zoltán 

A tavalyi országos vívóbajnokság párbaj-
tőr számának résztvevői között volt Marosi
Ádám is. A Honvéd öttusázója a BVSC szí-
neiben lépett pástra, és azzal hívta fel
magára a figyelmet, hogy a főtáblán a leg-
jobb 32 közé jutásért 15-14-re legyőzte az
egyik világbajnok párbajtőrözőt, Rédli And-
rást. Marosi ettől a bravúrtól szinte meg-
táltosodott, és sorra nyerte az asszókat. Az
aranyéremig vezető úton még  egy nehéz
csörtéje volt egy másik világbajnok párbaj-
tőröző, Szényi Péter ellen, de 14-14-nél
ismét helyén volt a szíve, és ő vitte be a
döntő találatot. A versenyről elmondható,
hogy Marosi Ádám megérdemelten és
viszonylag simán nyerte az országos vívó-
bajnokságot. Ezzel olyan tettet hajtott vég-
re, melyre legutóbb 23 éve, 1990-ben volt
példa. Akkor az öttusázó Madaras Ádám
nyert magyar bajnoki címet vívásban. Erre
a bravúrra a hazai öttusa történetében
Madarason és Marosin kívül csak Fábián
László és Balczó András volt képes.

– Nagy becsben tartom ezt az eredményt
– mondta Marosi Ádám, az újdonsült
magyar párbajtőrbajnok –, mert pontosan
tudom, hogy öttusázóként milyen nehéz
felvenni a kesztyűt a vívókkal. A fizikai
számokban – úszásban, futásban – nem
sok esélyünk van a „profik” ellen, de a
technikai számokban – lovaglásban,
vívásban és lövészetben – is hátrányból

indulunk. Nemrég részt vettem egy lövész-
versenyen, ahol 19. lettem, de korábban
vívásban sem értem még el sikereket.

A decemberi országos bajnoki cím jól
bizonyítja, hogy Marosi Ádám és sikerei-
nek egyik fő „kovácsa” a BVSC-s vívóedző,
Kovács Iván jó úton járnak. A tréner és a
sportember már huzamosabb ideje dol-
goznak együtt, kiváló kapcsolatuk ered-
ményekét igazolt 2010-ben Marosi vívó-
ként a BVSC-Zuglóhoz. 

– Három éve tartozom a vasutas család-
hoz, nagyon jól érzem magam itt – mond-
ta a honvédos öttusázó.  Igyekszem minél
több időt tölteni a Szőnyi úti vívóterem-
ben, ahol nagyon sok tehetséges fiatal
bontogatja szárnyait, itt szemmel látha-
tóan kiváló műhelymunka folyik.

Marosi Ádám a tavalyi évben ismét kiváló
eredményeket produkált. A júliusi Euró-
pa-bajnokságon egyéniben és csapatban is
aranyérmes lett, az augusztusi világbajnok-
ságon pedig a váltó tagjaként állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. 

– Remélem idén is sikerül teljesítenem
kitűzött a céljaimat – tette hozzá Morosi –.
Ennek érdekében nagyon sokat dolgozom.
A hangsúly a nyári Európa- és világbajnok-
ságon lesz, ezeken kell jó eredményt elér-
nem, hogy minél magabiztosabban készül-
hessek majd az olimpiai kvalifikációra.

riersch

Egy honvédos, aki BVSC-s
sportolóként is sikeres lett

Marosi Ádám

Schmidt Egon Kossuth-díjas író és ornitológus, egykor a Magyar
Madártani Intézet Madárgyűrűző Központjának vezetője volt.
Sokat publikált, és természetvédelmi ismeretterjesztő könyve-
ket írt. Zsoldos Árpád szintén ornitológus, a Kossuth Rádió
környezetvédelmi műsorainak a szakértője, madárhanggyűjtő.

Herman Ottó XIX. századi
természetkutató, néprajzku-
tató, régész és politikus. Az
ornitológia magyarországi
megteremtője volt, illetve
régészeti kutatásai alapján
ő állította először, hogy
Magyarország területén is
éltek ősemberek. Tíz évig
szerkesztette a Természet-
rajzi Füzeteket. Nevét szá-
mos oktatási intézmény,
köztük Zuglóban az Egressy
úti iskola viseli.

Az elmúlt időszak legsikeresebb magyar férfi öttusázója, Marosi
Ádám, aki ugyan olimpiai bronzérmét, a világ- és Európa-bajnoki
címeit és egyéb dobogós helyeit a Budapesti Honvéd sportolójakét
szerezte meg, 2010-től vívóként a BVSC-Zugló sportolója. 
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Papcsák Ferenc Zugló polgármestere és országgyűlési képvise-
lője mindig kész a konzultációra

Konzultáció Zugló fejlődéséről

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Engedjék meg, hogy ezúton újból megköszönjem Önöknek, hogy hisznek a közös gon-
dolkodás erejében és részt vesznek a konzultációs folyamatban!

Az eddigi konzultációk eredményessége után ezért kérem Önöket, vegyenek részt az
újabb fordulóban, véleményükkel segítsék munkánkat egy sikeresebb és eredményesebb
Zuglóért!

Kérem, írja meg véleményét!

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Közel négy évvel ezelőtt, miután
Zugló polgárai a változás mellett
döntöttek, az újonnan megválasz-
tott vezetés eldöntötte: szakít a ko-
rábbi, pazarló gazdálkodással, a va-
gyonfelélő gyakorlattal. Az előző
ciklusokban az önkormányzat mint-
egy nyolcmilliárd forint adósságot
halmozott fel Zuglónak, ennek éves
törlesztése közel 700 millió forint
volt. Ezt a terhet a zuglóiak közösen
viselték, melynek visszafizetése már
eddig is óriási megterhelést jelentett
a kerületnek. Mindezt közös erővel,
tenni akarással sikerült megváltoz-
tatni és megteremteni a biztonságos
működés feltételeit.

Örömmel tájékoztatom Önt, hogy 24
év után először a kerület pénzügyi
mérlege pozitív eredményt mutat. Az
elmúlt időszak felelős gazdálkodásá-
nak köszönhetően Zugló adóssága tel-
jes egészében megszűnt. A zuglói ön-
kormányzat vezetése és a Kormány
közötti tárgyalások eredményeképpen
a Magyar Állam a kerület teljes adós-
ságállományát átvállalta. Az így felsza-
baduló forrásokból további fejleszté-
sekre, valamint a rászorulók támoga-
tására nyílik lehetőség.

Az elmúlt időszakban számos kie-
melkedő eredményt értünk el: utakat,
tereket, járdákat, parkolókat, parko-
kat építettünk, újítottunk fel. A Bos-
nyák tér újjáépítésével létrehoztuk
Zugló méltó főterét. Folyamatosan fej-
lesztjük, korszerűsítjük óvodáinkat,
iskoláinkat, szociális intézményeinket.
Közösségeket, közösségi tereket épí-
tettünk. Feladatunk és felelősségünk
egyben, hogy biztonságos pénzügyi
működés mellett a továbbiakban is
Zugló fejlődéséért, megújulásáért dol-
gozzunk.

Választási programomban kiemelt
helyen szerepelt a kerület közbiztonsá-
gának javítása. A jelenlegi városvezetés
hivatalba lépése óta kiemelt figyelmet
fordít a kerület rendjének, közbiztonsá-
gának, a lakosság biztonságérzetének
jelentős javítására. Ennek érdekében a
Fővárostól a kerület átvette a meglévő
kamerarendszert, azokat bővítette. Ma
a Zuglóban élők biztonságát, a város-
rész közrendjét 137 kamera védi. A Fo-
garasi úti Tesco parkolójában az önkor-
mányzat mobil közbiztonsági pontot lé-
tesített. A lakosság vagyon-, valamint
életbiztonságának növelése érdekében
hevederzár, illetve szénmonoxid-jelző
programot indítottunk. Az önkormány-
zat az idős, egyedülálló emberek részé-
re segélykérő rendszert működtet. A
társasházak védelme érdekében elindí-
tottuk a lépcsőházi kameraprogramot.
A közrend erősítése érdekében megala-
kítottuk a Zuglói Önkormányzati Ren-
dészetet. 

A közrend és közbiztonság területén
tett erőfeszítések meghozták eredmé-
nyüket. A kerületi rendőrkapitány be-
számolója szerint 2013-ban Budapes-
ten a zuglói volt a harmadik leghatéko-
nyabban működő rendőri szervezet.  

A kerület vagyona a BVSC-Zugló Ma-
gyar Államtól történő átvételével hatmil-
liárd forinttal gyarapodott. A Szőnyi úti
létesítmény pályázati úton történő fej-
lesztésével újabb 800 millió forinttal
gazdagodik Zugló, és lesz tanuszodája
a kerületnek.

Eddigi munkánkról és a tervezett
programokról ismételten szeretnénk ki-
kérni a zuglóiak véleményét, ezért a
Zuglói Lapok hasábjain újból konzultá-
ciót indítunk. 

Az Ön véleménye fontos számunkra,
ezért kérem, vegyen részt a Zuglói Kon-
zultációban, fejtse ki véleményét a mel-
lékelt kérdőív kitöltésével!

Dr. Papcsák Ferenc polgármester

A kitöltött kérdőíveket 2014. március 7-ig az alábbi címekre várjuk:

• e-mailen: konzultacio@zuglo.hu
• postai úton: Zuglói Konzultáció, Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
• a www.zuglo.hu honlapon található dokumentumot kitöltve
• személyesen, a kihelyezett gyűjtőládákba bedobva: 

– Polgármesteri Hivatal, Pétervárad u. 2. 
– Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt., Pétervárad u. 11-17.
– Cserepesház, Vezér u. 28/B
– Lipták Villa, Hermina út 3.
– Zuglói Ifjúsági Centrum, Uzsoki utca 57.
– Zuglói Egészségügyi Szolgálat, Hermina út 7. 
– Zuglói Egészségügyi Szolgálat, Örs vezér tere 23.
– Uzsoki Kórház, Uzsoki utca 29-41.
– Bethesda Kórház, Bethesda utca 3.

A beérkezett válaszokat munkatársaimmal együtt összesítjük, az eredménye-
ket a 2014. március 27-én megjelenő Zuglói Lapokban, valamint online felüle-
teinken tesszük közzé.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

Üdvözlettel: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Papcsák Ferenc által előterjesztett és a Parlament
által jóváhagyott jogszabály értelmében a Városliget állami támogatásból,
150 milliárd forint értékben a zöldfelületek megőrzése mellett megújuljon?

igen                                     nem

2. Fontosnak tartja-e, hogy a jövőben Zugló fejlesztésében változatlanul hang-
súlyt kapjon az utak, a járdák és a közterületek felújítása, rendbetétele?

igen                                     nem

3. Egyetért-e azzal, hogy a Bosnyák tér további fejlesztését folytatni kell, és
létre kell hozni a városközpontot?

igen                                     nem

4. Fontosnak tartja-e, hogy az önkormányzat továbbra is jelentős forrásokat
biztosítson a közterületi kamerák fejlesztésére, a közbiztonság javítására?

igen                                     nem

5. Értesült-e arról, hogy a zuglói önkormányzat 600 millió forint plusz meg-
takarítással zárta a 2013-as évet?

igen                                     nem

6. Egyetért-e azzal a szándékkal, hogy ezen összegből az újszülötteket, a nyug-
díjasokat és a rászorulókat fokozottan támogassa az önkormányzat?

igen                                     nem

#

#



Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Sok szeretettel várjuk Önöket!

Asztalfoglalás, információ:

Ínycsiklandozó ötfogásos menüsor, borkóstolóval,
egész estés élő zenével.

Sztárvendég: Márió

Köszöntse velünk a tavaszt!
Búcsúztassuk együtt a telet!

2014. március 1-jén, 18.00 órától

fantasztikus bál
a Hotel Amadeusban!

Részvételi díj: 4.900 forint, mely tartalmazza
az ötfogásos menüsort és a borkóstolót.

Az est műsorvezetője: Polgár Peti – stand up comedy
Fergeteges hastánc show, tombola
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Nagy érdeklődés mellett tartot-
ta meg a Lipták Villában janu-
ár utolsó napján Papp Lajos
szívsebész professzor „Értünk
és egészségünkért” című elő-
adását. 

Az est házigazdája Pamper Vik-
tor író, filmrendező egy igazán
tiszta magyar embernek nevezte
a szívsebészt, aki a Zuglói Lapok-
nak nyilatkozva munkája legfőbb
tételének a „nem ártani” és „a
beteg üdve a legfőbb” elveket
nevezte. Dr. Papp Lajos hangsú-
lyozta: ezeket az irányelveket tar-
totta mindig legfontosabbnak.

- Hivatásom a gyógyítás –
mondta a professzor, hozzátéve,
hogy gyógyító emberként szolgál-
ja embertársait, a Kárpát-meden-
cében élőket. A szívsebész el-
mondta, hogy a világ minden
táján megfordult, és tudása révén
nagyon sok mindent tudott átadni

az embereknek. Dr. Papp Lajos
aktívan részt vesz a magyarság

kérdéseit, problémáit taglaló és a
megoldásokat kereső kutatások-
ban. Előadásában is több, ezzel
kapcsolatos kérdést boncolgatott.
Aggódva a magyarság megmara-
dásáért, állandóan úton van a
Székelyföldtől a Vajdaságig. Papp
Lajos kijelentette: a Kárpát-me-
dencét negyvenezer éve a magya-
rok lakják. – Nem jöttünk mi
sehonnét, mi itt vagyunk az
ősidők óta – mondta. 

– Azért vagyok itt, hogy az
örömhírt elmondjam: idős kor-
ban is lehet újrakezdeni vagy
szolgálni –. A professzor előadá-
sát követően az érdeklődők dedi-
káltathatták a szívsebész által írt
könyveket.                           (BR) 

Teltház fogadta dr. Papp Lajos szívsebészt a Lipták Villában

Az előadást követően dr. Papp Lajos dedikálta a könyvét

A beteg üdve a legfőbb

Wellness hétvége járt 
a húszezredik kártya mellé

Kinőtte az iskola tornatermét a
Móra Ferenc Általános Iskola
hagyományos sváb bálja. A kez-
detekhez képest, amikor nyolc
gyermek járt a zuglói intézmény
nemzetiségi képzésére, ma már
közel kétszáz diák tanul a
németes osztályokban. Az éves,
népi mulatságra ezért idén már
a Zuglói Szent István Zeneház
nagytermét kellett kibérelni.

Több száz nemzetiségi ruhába
öltözött diák várta, hogy elkez-
dődjön a Móra Ferenc iskola idei
sváb bálja. A kisiskolásokat elő-
ször Tóth Krisztina, törökbálinti
előadóművész két bábfigurája
köszöntötte. Szepi és Marie kü-
lönböző kedves és mulatságos
történeteken keresztül mutatta be
a sváb hagyományokat. 

– Anyai ágon magam is sváb
vagyok – árulta el a bábművész –.
– Ezért szerettem volna egy olyan
műsort kitalálni, amely a hagyo-
mányokat közvetíti. Szepit és
Marie-t éppen olyan budai-sváb

akcentussal szólaltattam meg, aho-
gyan még a nagymamám beszélt.

A bábelőadás után az iskola
tanulói mutattak be produkció-
kat, ki tánccal, ki verssel, prózá-
val, vagy éppen muzsikával
készült a fellépésre, majd a ceg-
lédberceli német, ifjúsági tánccsa-
pat szórakoztatta a közönséget. 

– Intézményünkben a nyelvok-
tatás mellett egyre hangsúlyosabb
a nép- és honismeret – tudtuk
meg Korom Edittől, az iskola
egyik tanárától –, ezért igyek-
szünk változatos programot
kínálni a tanulóknak. 

– A múltunk kötelez – tette hoz-
zá Horváth Gizella igazgatónő -,
hiszen több mint húsz éve folyik
nálunk a német nemzetiségi kép-
zés. Idén nemcsak a programok
tekintetében újítottunk – a felső-
sök és a szülők is szerepet kaptak
–, de a bál helyszínén is. Nem
véletlenül hoztuk ide a rendez-
vényt, hiszen a Zeneház gyakor-
latilag Zuglóban a művészetek
háza.                                    Fkk

Torvund Melitta személyében gaz-
dára talált a húszezredik Zugló
Kártya. A kártyával igénybe vehe-
tő szolgáltatások köre folyamato-
san bővül. Ma már versengenek
azért a vállalkozások, hogy beke-
rülhessenek a kártyás kedvez-
ményrendszerbe. Igazi zuglói
sikertörténetről van tehát szó,
melyet egyre több kerületben pró-
bálnak követni.

Torvund Melitta gyanútlanul érke-
zett január 29-én a Polgármesteri
Hivatalba. Ő mindössze csak egy
Zugló Kártyát igényelt. Nem is sej-
tette, hogy a húszezredik kártya tulajdo-
nosa lesz. 

Papcsák Ferenc polgármester személye-
sen adta át Torvund Melittának a húszez-
redik Zugló Kártyát, amelyhez a kétgyer-
mekes vállalkozó anyuka egy két személyre
szóló, hévízi wellness hétvégét is kapott
ajándékba.

– A miénkhez hasonló városkártya-prog-
ram nem sok helyen van – jelentette ki
Papcsák Ferenc. - Ez egy olyan civil közös-
ségi kártyarendszer, amely nem csupán
kedvezményeket biztosít, hanem a lokál-
patriotizmust is erősíti. Az, hogy két év
alatt húszezren igényeltek Zugló Kártyát,
azt bizonyítja, jó úton járunk.

Az önkormányzat folyamatosan bővíti a
kártyával kedvezményesen igénybe vehető
lehetőségek körét, ugyanakkor szeretné,
ha legalább ötvenezer kerületi lakos ren-
delkezne ilyen megtakarítást segítő eszköz-
zel. Az elmúlt két év eredményei azt jelzik,
ez a szám nem túlzás. 

László Bélától, a Zugló Kártya projektve-
zetőjétől megtudtuk, a kártya iránt nagy az
érdeklődés. Jelenleg a kerületben 250,

országosan közel 1.200 helyen biztosítanak
kedvezményt a kártyatulajdonosoknak. 

Papcsák Ferenc szerint, a Zugló Kártya
még számos lehetőséget hordoz magában,
amit mindenképpen ki szeretnének aknáz-
ni. A kártya sok egyéb mellett elektronikus
belépőként is szolgálhat, ezért a nyugdí-
jas-úszásra jogosultak hamarosan már
ezzel is bejuthatnak a BVSC- Zugló uszo-
dájába. 

A városvezetés szeretné a fiatalabb kor-
osztályt is bevonni a kártyaprogramba.
Már folynak az egyeztetések a Dürer Kert-
tel, miképpen lehetne ebből a rendkívül
népszerű szórakozóhelyből egy mini „zug-
lói szigetet" csinálni, ahol a kerületi fiatalok
a kártya felhasználása mellett szórakoz-
hatnának.

Várhatóan hamarosan elkészül a kártya
okostelefonos applikációja, így azzal is
igénybe lehet majd venni a szolgáltatáso-
kat, illetve az önkormányzatot is könnyen
el lehet érni a rendszeren keresztül.

Riersch Tamás

Szepi és Marie 
köszöntötte a bálozókat

A mórás diákok színes műsorral szórakoztatták a közönséget

Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó 
videók megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon

Torvund Melittának Papcsák Ferenc adta át a
húszezredik Zugló Kártyát



Mint megírtuk, tizenhatmillió forintos,
egyedi támogatást szavazott meg a XIV.
kerületi képviselő-testület a Budapesti
Zsidó Hitközségnek a Thököly úti ima-
ház életveszélyessé vált födémszerkeze-
tének felújításához, Papcsák Ferenc pol-
gármester indítványára. A kerületvezető
az ülést követően példásnak nevezte az
önkormányzat és a hitközség közötti
együttműködést.

Kardos Péter főrabbi, Zugló díszpolgára
a Zuglói Lapoknak úgy nyilatkozott, óriási
szükségük volt a támogatásra, amelyért
rendkívül hálásak, hiszen az épület álla-
pota miatt tavaly szakrális eseményeiket
sem tudták megtartani. Úgy fogalmazott,
„megakadt a hitélet gyakorlása”. Szerinte
egyébként különös egybeesés, hogy amikor
a kormány meghirdette a holokauszt em-
lékévet, megtörtént ez a csapás, az önkor-
mányzat aztán segítséget küld, mégpedig
igen gyorsan.

Egyelőre a műszaki és egyéb engedélyek
beszerzése zajlik. Gerő Péter, a hitközség
elnöke korábban lapunknak azt mondta,
a mintegy százhúsz éves épület tetőterének
beépítése, illetve az úgynevezett tehermen-
tesítés során derült ki, hogy a gerendák
iszonyúan rossz állapotban vannak,

néhány be is szakadt – így alakult ki az
életveszélyes állapot, egyúttal vált részben
használhatatlanná a zsinagóga. Ekkor for-
dultak Papcsák Ferenchez. „Polgármester
úr azonnal kiküldte a szakértőjét, s talán
azért, mert hívő ember lévén átérezte a
helyzetünket, szinte negyvennyolc órán
belül rendelkezett a korábban más célból
megítélt tizenegymillió forint átengedésére
a fődém kijavításához, sőt, ezt további
ötmillióval kiegészítette. Azért, hogy a lehe-
tő leghamarabb használható állapotba
kerüljön a zsinagóga. Ezt az összességében
tizenhatmillióról szóló javaslatot, bár nem
meggyőző többséggel, de megszavazta a
képviselő-testület” – számolt be Gerő.

KD

A kötelező hit- és erkölcstan
bevezetésének tanulságairól, a
misszió lehetőségeiről, az ön-
kormányzattal való jó viszony-
ról és a közeledő böjti időszak-
ról is beszéltünk Tamásy Ta-
másné Zsókával, a zuglói evan-
gélikus gyülekezet egyik lelké-
szével.

„Nemcsak a mennyországban,
de már itt a földön is boldognak
akar látni minket Isten. Erre taní-
tom a gyermekeket is” – mondta
a Zuglói Lapoknak Tamásy
Tamásné, a zuglói evangélikus
gyülekezet lelkésze, aki férjével,
Tamásy Tamással közösen szol-
gálja a közösséget. A gyerekek
számára hétről hétre igen sok
programot szerveznek, ezeket az
április 12-i, húsvéti felkészülő
alkalom fogja majd össze. Negy-
ven-ötven résztvevőt várnak – az
ezúttal kézműves foglalkozással
egybekötött – eseményre. A
„sokan vagyunk” élményét is meg
kell ugyanis tapasztalni – vallják.

Természetesen a böjti időszak-
ban a hittanórák is a nagy ünne-
pet vezetik fel. Szokás szerint
imádsággal és közös énekléssel
kezdődnek az alkalmak, majd a
gyermekek saját dolgaikról is
beszélhetnek, például arról, mitől
félnek a hétköznapokban. Kide-
rült, a legtöbben az álmaiktól.
– Elolvastuk a bibliai szakaszt
arról, hogy Krisztus lecsendesíti
a viharos tengert. Ennek nyomán
arra tanítottam őket: Jézus mel-
lettünk is ott van, mindig, még
álmunkban is, és vigyáz ránk,

elveszi a félelmeinket – számolt
be egy minapi tapasztalatról
Tamásyné Zsóka.

A gyülekezet felnőtt tagjai az
egyre közeledő böjti idő során,
csütörtök esténként jönnek
össze, a téma ezúttal a „Reformá-
ció és a kultúra” lesz. Erről
fogunk négy lelkésztől előadást,
illetve áhítatot hallani du. 5 órai
kezdettel. A „célegyenes” a nagy-
hét, melynek során a gyerekeknél
és a felnőtteknél is egyaránt inten-
zívebb a hitélet” – fűzte hozzá.

Változást hozott, hogy tavaly
szeptemberben, felmenő rend-
szerben bevezették a kötelező
erkölcstan helyett választható hit-
és erkölcstan órát az általános
iskolák 1. és 5. osztályában, ami
az evangélikus hitoktatókra is
komoly feladatot ró. A lelkésznő
szerint teljes mértékben megéri.
A kerületi intézményekben egye-
lőre összesen negyven gyermek
tanul evangélikus „kötelezős” hit-
tant, rajtuk kívül még jó páran
járnak a fakultatív alkalmakra,
és van még több mint hetven óvo-
dás hittanos is.

– Olyan családokhoz is elju-
tunk, akik korábban nem jöttek
el a templomba. E kapcsolat
révén próbáljuk őket is fokoza-
tosan, nem erőszakosan bevonni
a gyülekezet életébe. Közösség-
hez tartozni ugyanis nagy aján-
dék. Bizony vannak már jó
tapasztalatok. Akadt például
olyan hittanos gyermek, aki
karácsonyra nem legót vagy vala-
mi más játékot kért, hanem azt,
hogy találkozhasson Jézussal” –

mesélte örömmel a lelkésznő,
aki fontosnak tartja kiemelni,
hogy a kereszténység nem vala-
mi „dísz az életünkön”, hanem
egy alap, egy életszemlélet, amely
mindent áthat, mert megtapasz-
talta Krisztus szeretetét. Ezt
nem lehet elég korán megtanul-
ni. Ugyancsak evangelizációs
program nyaranta az úgyneve-
zett játszótéri misszió, melyet az
idén június 16-20. között tarta-

nak, a Ceruzás játszótéren.
Tamásyné szólt arról is, nagyon

jó a viszony az önkormányzattal,
Gyügyei Attila, az egyházügyi
tanács vezetőjén keresztül tartják
a kapcsolatot. „Ő továbbítja kéré-
seinket, megkereséseinket a
kerületvezetés felé is. Most éppen
a templom és a mellette lévő
közösségi terem közötti hangszi-
geteléses ajtó kialakításához sze-
retnénk némi támogatásra

pályázni. Annyi gyerekkel kell
már az istentisztelet idején foglal-
kozni, hogy az eddigi kis helyi-
ségben nem férünk el. Jó lenne
megoldani a templom elavult
hangosításának felújítását, illetve
az akadálymentesítést is, hiszen
van kerekesszékes gyülekezeti
tagunk és több babakocsis anyu-
kánk” – zárta gondolatait a lel-
késznő.

Kacsoh Dániel
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Gyermekközpontú szolgálat a zuglói evangélikusoknál

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Tamásy Tamásné lelkipásztor

Hálás a hitközség

Kardos Péter főrabbi

Ünnepi istentisztelet ke-
retében adták át február
másodikán reggel a Ma-
gyarországi Szabadke-
resztyén Gyülekezet új,
zuglói lelki otthonát, az
Angol utca 44. szám
alatti épületben. 

Az eseményen részt vett
Gyügyei Attila, az önkor-
mányzat egyházügyi taná-
csának vezetője, aki Pap-
csák Ferenc polgármester,
országgyűlési képviselő ne-
vében köszöntötte a szép
számmal megjelent részt-
vevőket. A Zuglói Lapok-
nak nyilatkozva úgy fogal-
mazott, szerinte a gyüleke-
zetnek nagy szerepe van a
XIV. kerület egyházi éle-
tében. Az egyházügyi ta-
nácsnok emlékeztetett, a
hétvégén átadott, igényesen felújított helyiség
korábban moziként működött, most már az
Istent dicsőítő közösség tere lett. – „Ez egy
csodálatos ékszerdoboz, amelyben az aján-
dék Isten szeretete, illetve a hit” – fogalmazott
Gyügyei, hozzátéve, sok munka és imádság
révén valósulhatott meg ez az új otthon.

Kerekes Ernő lelkipásztor felidézte, a gyü-
lekezet korábban a Szugló utcában alakított
át egy romos épületet, ahol istentiszteletet
tudtak tartani, ám az a hely végül kicsinek
bizonyult. Később egy gyárépületben bérel-
tek nagyobb termet, majd arra gondoltak,
végleges, méltó helyszínt keresnek. „Elad-
tuk a másik ingatlant, megvettük, majd
nekiálltunk rendbehozni ezt a mostanit.
Érdekesség, hogy az épületet hajdan a

Páduai Szent Antal katolikus templomhoz
tartozó közösség építtette, segélyegylet, illet-
ve klub volt itt. Később, hosszú ideig film-
színház működött a falai között, ám az
elmúlt húsz évben üresen állt, miközben
folyamatosan romlott az állapota. Adomá-
nyok és felajánlások is segítették a most
befejezett felújítást” – mondta a lelkipásztor.

Kerekes Ernő szólt arról is, a gyüleke-
zetnek az ötvenes évekre visszanyúló tör-
ténete van, protestáns hagyományokkal, a
jelenlegi közösség mára egy debreceni és
egy budapesti „ágból” jött létre. Kerekes
Ernő szerint formális tagság nincs, de
körülbelül háromszázan vannak – plusz a
nagyjából száz-százhúsz gyermek.                    

kacsoh

Ünnepi istentisztelet keretében adták át a gyülekezet új,
zuglói lelki otthonát 

Szabadkeresztyén lelki 
otthon a moziból

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Az idén az atlétika állt a dr. Mező Fe-
renc Általános Iskola tornatermében
18. alkalommal megrendezett Ovis
Kupa középpontjában. Az apróságok
sportversenyén 24 csapatban 240
gyerek mérte össze tudását.

A rendezvény szervezője, a Zuglói Bene-
dek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Cso-
portja három éve határozott arról, hogy
minden versenyen más sportágat állítanak
a középpontba. Idén az atlétikára fóku-
száltak, melyhez a Magyar Atlétikai Szövet-
ségtől is segítséget kaptak. Az általuk be-
vezetett Kölyök Atlétika Program a nemzeti
alaptanterv részét képezi, így a diákok ma
már testnevelés óra keretében sajátíthat-
ják el a sportág alapjait. A program ehhez
speciális eszközöket is biztosít, az idei zug-
lói Ovis Kupán ezekből az eszközökből
építettek akadálypályát a versenyzőknek. 

A jól szervezett sportesemény a főváros
sportvezetőinek az érdeklődését is felkel-
tette. A zuglói minta alapján idén harma-
dik alkalommal rendezik meg az óvodák
fővárosi ügyességi versenyét. Az erre kva-
lifikáló, február 8-i zuglói Ovis Kupán va-
lamennyi kerületi óvoda indult, így 24 csa-
patban 240 gyerek mérte össze a tudását. 

A szervezők hat feladatból álló akadály-
pályát állítottak össze. A résztvevő csapa-
tok négy csoportban küzdöttek a győzele-
mért. A verseny négy legjobbja az Óperen-
ciás, a Cseperedő, a Játékszín és a Tü-
csöktanya Óvoda volt, közülük eredmé-
nyei alapján a Tücsöktanya Óvoda képvi-
selheti majd Zuglót az április végi fővárosi
döntőben. Riersch Tamás

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Óvodások atlétikaversenye

Z GLÓI
KORKÖZPONT

szervezésében ingyenes angol 
nyelvtanfolyamok Zuglóban!

Tisztelt Zuglói Szeniorok, Tisztelt Zuglói 50 év felettiek!

A Zuglói Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 
együttműködésében, egy Európai Unió támogatásával megva-
lósuló Silver City projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy 
a zuglói állandó lakcímmel rendelkező 50 év felettiek három szin-
ten tanulhassanak angolul, szakképzett tanárok segítségével.
A tanfolyamok helyszíne a Cserepesház lesz (XIV. Vezér u. 18/b)
Jelentkezni ugyanott lehet Panyi Zita önkéntesnél minden hét-
főn-szerdán-pénteken 9-12 óra és 13-16 óra között, a létszámke-
retek beteltéig.
A kezdő szintű angol nyelvtanfolyamra azokat várjuk, akik egyál-
talán nem beszélnek angolul: ők egyszerre fognak járni a kezdő 
angol nyelv és a kezdő angol társalgás nyelvtanfolyamra.
A haladó szintű angol nyelvtanfolyamra azokat várjuk, akik 
valaha tanultak, tisztában vannak az alapvető nyelvtani időkkel, 
és rendelkeznek minimális angol nyelvű szókinccsel. Ők egy-

szerre járnak majd a haladó angol nyelv és a haladó angol tár-
salgás tanfolyamokra.

Az emelt szintű angolra azok jelentkezzenek, akik beszélnek 
angolul, de szeretnék csiszolni tudásukat. Ők is két tanfolyamra 
járnak majd egyszerre.
A tanfolyamok összes óraideje: 42 óra (21 óra tanfolyam és 21 
óra társalgás).

A csoportok maximális létszáma egy-egy szint esetén: 30-30-30 fő.

Jelentkezni lehet munkanapokon 
és munkaidőben:
az 1 383 1241-es vagy 
a 06 30 692 47 46-os telefonszámon,
illletve személyesen a Cserepesház 
(Vezér u. 28/b) portáján, a Korközpont asztalánál.

Figyelje a Zuglói Korközpont további 
programjait is!
www.silvercity.eu

Kezdő angol nyelvtanfolyam 
1.  03.07.  péntek, 10:00-12:00
2.  03.14.  péntek, 10:00-12:00
3.  03.21.  péntek, 10:00-12:00
4.  03.28.  péntek, 10:00-12:00
5.  04.04.  péntek, 10:00-12:00
6.  04.11.  péntek, 10:00-12:00
7.  04.18.  péntek, 10:00-12:00

Haladó angol nyelvtanfolyam 
1.  03.05.  szerda, 10:00-12:00
2.  03.12.  szerda, 10:00-12:00
3.  03.19.  szerda, 10:00-12:00
4.  03.26.  szerda,10:00-12:00
5.  04.02.  szerda, 10:00-12:00
6.  04.09.  szerda, 10:00-12:00
7.  04.16.  szerda, 10:00-12:00

Emelt szintű angol nyelvtanfolyam 
1.  03.05.  szerda, 12:00-14:00
2.  03.12.  szerda, 12:00-14:00
3.  03.19.  szerda, 12:00-14:00
4.  03.26.  szerda, 12:00-14:00
5.  04.02.  szerda, 12:00-14:00
6.  04.09.  szerda, 12:00-14:00
7.  04.16.  szerda, 12:00-14:00

Kezdő angol társalgás 
1.  03.05.  szerda, 10:00-12:00
2.  03.12.  szerda, 10:00-12:00
3.  03.19.  szerda, 10:00-12:00
4.  03.26.  szerda, 10:00-12:00
5.  04.02.  szerda, 10:00-12:00
6.  04.09.  szerda, 10:00-12:00
7.  04.16.  szerda, 10:00-12:00

Haladó angol társalgás 
1.  03.07.  péntek, 12:00-14:00
2.  03.14.  péntek, 12:00-14:00
3.  03.21.  péntek, 12:00-14:00
4.  03.28.  péntek, 12:00-14:00
5.  04.04.  péntek, 12:00-14:00
6.  04.11.  péntek, 12:00-14:00
7.  04.18.  péntek, 12:00-14:00

Emelt szintű angol társalgás 
1.  03.07.  péntek, 14:00-16:00
2.  03. 14.  péntek,14:00-16:00
3.  03. 21.  péntek, 14:00-16:00
4.  03. 28.  péntek, 14:00-16:00
5.  04. 04.  péntek, 14:00-16:00
6.  04. 11.  péntek, 14:00-16:00
7.  04.18.  péntek, 14:00-16:00

A TANFOLYAMOK IDŐRENDJE A KÖVETKEZŐ LESZ:

Tájékoztatom a zuglói polgárokat, hogy a Köztársasági el-
nök által 2014. április 6-ára kiírt általános országgyűlési vá-
lasztásra továbbra is várjuk a szavazatszámláló bizottsági
tagok jelentkezését. 

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

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

cselekvőképességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett. 

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

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

a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állítanak ki.

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

dr. Papp Csilla
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY



Zöldsarok
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Az elmúl alkalommal a tél végi
magvetés és palántanevelés ál-
talános tudnivalóiról írtam,
most egy konkrétabb példával
szeretném bemutatni, hogy ez
a kertészeti munkafázis nem
nehéz feladat. Az első példa
legyen a közkedvelt és mindig
sikerrel kecsegtető paradi-
csom.

Az első feladat a jó minőségű
vetőmag, a porhanyós, friss ter-
mőföld, és az ültetőtálca beszer-
zése. Az egyes mélyedésekbe ki-
adagolt földet kissé nedvesítsük
meg, és szórjuk ki a magokat,
melyeket nem kell mélyre he-
lyezni, elég fél- egy centire vetni
őket. A vetés végeztével vékony
réteg földet morzsoljunk a fel-
színre. A paradicsommagok me-
legigényesek, ezért a csírázáshoz
25-30 Celsius fokot kell biztosí-
tani, így a tálcát egy üveglappal,
vagy folpack-kal fedjük le, és
meleg helyre tegyük. Egy ablak-
párkány általában tökéletes, fő-
leg, ha radiátor, fűtőtest is van a
közelében, de például a konyha-
ablak is megfelelő. Amikor elő-
bújnak a kis magoncok, akkor a
hőmérsékletet csökkenthetjük
szobahőmérséklet körülire, és
innentől fogva gondoskodjunk
elegendő fényről. Amíg az ültet-
vény le van fedve, csak óvatosan
öntözzük a veteményt, nehogy a
túl sok nedvesség és a hő hatá-
sára kialakuló pára miatt rotha-
dásnak induljanak a magok.

A következő teendő akkor ér-
kezik el, mikor a kis növénykék

már legalább két levelet növesz-
tettek. Ekkor jön el az ideje a
szétültetésnek. A tálcából óvato-
san szedjük ki a magoncokat,
ügyelve arra, hogy a gyökérzetük
ne sérüljön. Készítsük elő a pa-
lánták edényeit, puha, laza szer-
kezetű földdel töltsük meg azo-
kat, és az ujjunkkal fúrjunk egy
lyukat beléjük, amibe a magon-
cokat helyezzük aztán. Óvatosan
nyomkodva tömörítsük a talajt
a szár körül, és a növényeket
rakjuk vissza az ablak közelébe,
de az első napokban óvjuk őket
az erős, tűző napsütéstől.
Amennyiben minden rendben
megy, innentől csak időnként
egy kis öntözés lesz a felada-
tunk, amit nem kell túlzásba
vinni, de arra is ügyelni kell,
hogy a palánták földje ne szá-
radjon ki túlságosan. Ideális
esetben április végére, május
elejére erős, egészséges, kiültet-
hető palántáink lesznek, melye-
ket a kertben, vagy a balkonon
gondozhatunk tovább!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kedves, játékos természetükkel
és jellegzetes füttyögésükkel
ezek az állatok gyorsan a csa-
lád „sztárjai” lesznek. Táplál-
kozásuk, tartásuk sok tekintet-
ben odafigyelést igényel, ezek
közül emelnék ki néhány hasz-
nos tudnivalót.

Mint minden állat esetében, a
tengerimalacoknál is nagyon fon-
tos, hogy a lehető legmegfelelőbb
tartási körülményeket biztosít-
suk nekik. A legjobb, ha nagymé-
retű ketrecben tartjuk őket. Fon-
tos, hogy ennek alja sose legyen
rácsos, mert ettől fekélyek ala-
kulhatnak ki a talpukon. Alom-
nak puha, gyanta- és aromamen-
tes faforgácsot válasszunk. A lak-
helyük legyen jól szellőző, de nem
huzatos helyen, ugyanis ezeknek
a kis állatoknak rendkívül érzé-
kenyek a légzőszervei. A tengeri-
malacok ijedős állatok, ezért
búvóhelyre is szükségük van. 

A nap 24 órájában legyen előt-
tük tiszta ivóvíz (önitató) és jó
minőségű, friss széna. A széna
kulcsfontosságú szereppel bír a
malacok táplálkozásában magas
rosttartalma miatt. Ha nem kap-
nak belőle elegendő mennyiség-
ben, könnyen emésztőszervi és
fogászati problémák alakulhat-
nak ki náluk. 

A tengerimalac szigorúan nö-
vényevő, de nem magevő.  Ne
adjunk nekik cukortartalmú

kiegészítőket, olajos magvakat,
burgonyát, tejtermékeket! Válto-
zatos étrendjüket biztosíthatjuk
fűfélékkel (pl. tyúkhúr, pitypang),
zöldségekkel (pl. uborka, sárga-
répa, cékla), gyümölcsökkel (pl.
alma, mandarin, banán) és ten-
gerimalacok számára gyártott
táppal. Ezeket napi kétszer adjuk
állatainknak, de mindig csak kis
mennyiségben. A salátát teljesen
zárjuk ki étrendjükből, ugyanis
a leveleiben felhalmozódó mér-
gező permetanyagok nagyon
veszélyesek ezekre az állatokra
is.  Az emberhez hasonlóan a ten-
gerimalacok szervezete sem
képes előállítani a C-vitamint, így
a szükséges mennyiséget táplá-
lékkal és étrend kiegészítőkkel
kell bevinnünk. Vitaminhiány
esetén a skorbut tünetei alakul-
nak ki náluk. 

A tengerimalacok társas
lények, igénylik fajtársuk jelenlé-
tét. A legideálisabb egy, vagy több
nőstény és egy ivartalanított hím
állat együtt tartása. Nem ajánlott
ivaros hím mellett nőstényt tar-
tani, hiszen ezek az állatok már
1-2 hónaposan ivaréretté válnak. 

Minden esetben vigyük el ten-
gerimalacunkat állatorvoshoz, ha
észrevesszük, hogy vakaródzik,
hullik a szőre, étvágytalan, fel-
puffadt, kedvetlen, szaporán
veszi a levegőt, sebek jelennek
meg rajta! Létfontosságú az idő-
ben megkezdett terápia, hiszen a
tengerimalacok zsákmányálla-
tok, titkolják betegségeiket, így
ha már tüneteket mutatnak, az
általában komoly problémát fel-
tételez a háttérben.

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Ha lehet fokozni
gyorsaságukat, akkor
most még lendületeseb-

bek. Hol az érzelmeik hatása
alatt vannak, hol próbálnak ezen
felülemelkedni diplomáciai érzé-
kükkel, de biztos, hogy segíteni
szeretnének mindenhol.  Tár-
sukkal elbújhatnak a világ elöl,
egymásra figyelve.

Bika – Társukkal a kap-
csolatuk még mindig
próbáknak van kitéve,

melyhez segítséget a testvérük-
től, szomszédjaiktól, a bennük
levő elfogadástól, bölcsességtől
kaphatnak. Pénzügyi vonalon
bőség lehetséges, mely nyugal-
mat adhat a biztonság utáni
vágyuknak, igényüknek. 

Ikrek – Végtelen szeretet-
tel, elfogadással segítenek
mindenkinek, aki csak

bajban van. Munkájukban jó
megérzéseikre hallgathatnak,
művészi képességeik most
kibontakozhatnak. A szerelem
csodája itt lehet, ám ezt az érzést
gyerekeik is kiválthatják bennük
szeretetükkel. 

Rák – A pénzzel való harc
türelmetlenné, akaratossá
teheti most őket, ami ne-

hézségeket hozhat mind a párkap-
csolatukban, mind a gyerekeikhez
való hozzáállásukban. Hitük, a
józan eszük, a bennük levő ösztö-
nös, mély, igaz szeretet, a nagy-
szülők türelme tud segíteni nekik.

Oroszlán – Szerepelhet-
nek, akár külföldön is
megmutathatják magukat

– ám nagyon nagy szükségük
van most a külvilág pozitív visz-
szajelzésére, mert az önbizal-
muk mélyponton lehet. Társuk-
kal is lehetnek feszültségek, de
teremtő erejük, logikus okfejté-
sük megoldást hozhat. 

Szűz – Szerelmi nehézsé-
gek, gyerekeikkel való
konfliktusaik miatt most

jobban a munkájukba tehetik az
energiát, ami a pénzügyi vonalon
való sikerekben mutatkozhat
meg.  Ez biztonságérzetet ad, s
közben ismét türelmesekké vál-
hatnak. Az utakon éberek legye-
nek!

Mérleg – A munkájukban
olyanok, mint az angya-
lok – minden nehézségnél

ott vannak, segítenek. Jó meg-
érzéseikre hallgathatnak, a
művészi képességeik kibonta-
kozhatnak. A pénzügyi nehéz-
ségek türelmetlenné tehetik
őket, mely a főnökükkel is
összeütközést hozhat.

Skorpió – Egy kicsit lazít-
sanak! Ne vegyék az életet
olyan „halál komolyan”!

Az akadályok csak lehetőségek
az azok legyőzésének gyakorlá-
sára, erősödnek általuk! Előző
életből sok segítség érkezhet,
amit szeretet adtak, azt mind
visszakapják! 

Nyilas – Barátaikkal elu-
tazhatnak akár tengeren
túlra is, de lehet ez velük

egy nagy szellemi utazás, filozo-
fálgatás, beszélgetések is.  Ott-
honuk szépítése még tarthat, tele
vannak ötlettel, különleges meg-
látásokkal. A szerelmi vonalon
levő problémák megoldása még
várat magára.

Bak – Egyszerre akarato-
sak, türelmetlenek, kedve-
sek, szépek, melyet legin-

kább a társuk, s az otthoniak
érzékelhetnek. Segítségükre
lehet, hogy munkájukban, célja-
ikban komoly előrelépések
jöhetnek. Jó megérzéseikre
támaszkodhatnak. Beszédüket
élmény hallgatni!

Vízöntő – A közlekedésben
legyenek nagyon éberek,
megállíthatják őket! Ennek

oka lehet a türelmetlenségük, túl-
zott akaratuk, végletességük.
Egyéb formában is találkozhat-
nak a hatóságokkal. Tengeren túl-
ra utazhatnak, a tanulásban sike-
reket érhetnek el, hitük hatalmas.

Halak – Továbbra is felül
tudnak emelkedni minden
anyagi nehézségen, oly sok

szeretet van bennük. Szó sincs
álmodozásról, tettre készek,
adnak, segítenek minden bajba-
jutottnak. Társukkal kapcsolatuk
idillikus. A tanulással, jogi ügyek-
kel viszont lehetnek nehézségeik. 

Termék megnevezése

Télálló burgonya

Sütőtök

Kelkáposzta

Cékla

Csicsóka

Fekete retek

Alma

Cukros mazsolás kalács KÓSER!

Almás-káposztás rétes KÓSER!

Flódni KÓSER!

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1/2kg

db

db

Ár (Ft)

180-200

200-220

280-300

220-250

350

160-180

120-180

270

270

250

Kétheti horoszkóp
február 13-tól

www.asztrocsillag.hu

Hogyan tartsunk 
tengerimalacot? A paradicsom palántázása

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
február 13–26-ig 



„Repülj madár, repülj!” címmel
rendezett február 3-án tehetség-
kutató versenyt a kerületi diá-
kok számára a Zuglói Ifjúsági
Centrum. A résztvevők nem-
csak az értékes nyereménye-
kért, hanem az önkormányzati
rendezvényeken való fellépési
lehetőségekért is versenyeztek.

A Zuglói Ifjúsági Centrum (ZIC)
három évvel ezelőtt szervezett elő-
ször tehetségkutató versenyt a
kerületi fiatalok számára. Az
elmúlt évek sikerei nyomán a ZIC
az önkormányzat és a Zuglói Cse-
repes Kulturális Non-profit Kft.
támogatásával az idén is meghir-
dette a hagyományos népi kultú-
rán alapuló tehetségkutatót. 

A „Repülj madár, repülj!” ver-
seny első elődöntőjét február 3-
án, a Vakok Állami Intézetének
Nádor termében rendezték. Kis-
marczi Fruzsina, a rendezvény
egyik főszervezője lapunknak
elmondta: az idén néptánc és

népi gyermekjátékok, illetve nép-
dal kategóriákban hirdették meg
a versenyt. A néptánc kategória
első és második korcsoportjában
kilenc csapatban közel 160 gye-
rek lépett színpadra.  A produk-
ciókat a Siptárné Bábel Éva nép-
tánc-pedagógus, Kerényi Lilla
Zuglói Közművelődés díjas tanár
és Utasi Péter néptáncos alkotta
zsűri értékelte. Teljesítménye alap-
ján a döntőben való szereplés jogát
a Rozmaring (Városligeti), az
Ágacska (Móra), az Aranykama-
szok (Arany), az Aranylábúak
(Arany), a Treszkai (Varga Márton)
és a Kankalin (Városligeti) csopor-
tok vívták ki. 

Népdal kategóriában az első
korcsoport selejtezője februárban
(lapzártánk időpontjában zajlik,
amiről következő lapszámunk-
ban számolunk be), a másodiké
pedig várhatóan áprilisban lesz.
Az idei tehetségkutató verseny
döntőjét májusban ismét a Stefá-
nia Palotában rendezik meg. R.T.
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Az elkövetkezendő időszakban
ismét színes programokkal
várja a komolyzene kedvelőit
a Zuglói Filharmónia. Az
együttes február közepén a
Művészetek Palotájában ad
koncertet, majd a hónap máso-
dik felében a Pastorale-sorozat
nyitó előadását láthatják az
érdeklődők. 

A Zuglói Filharmónia három
műből álló hangversenyét febru-
ár 16-án este hat órától tartja a
Művészetek Palotájában. Első-
ként J. S. Bach d-moll kettős-
versenye lesz hallható, amelyet
a szerző a világi hangszeres zene

felé forduló korszakában kom-
ponált, saját bevallása szerint

élete legboldogabb időszakában.
Másodikként Mozart A-dúr
Hegedűversenye csendül fel,
amelyet a zeneszerző mindössze
19 évesen komponált, mégis a
nagy Mozart-zenék között foglal
helyet. A népszerű hegedűver-
seny szélső tételeinek gazdagsá-
ga, a lassú tétel megdöbbentő
mélységű őszintesége, a szinte
elérhetetlen tökéletesség élmé-
nyével ajándékozhatja meg a
hallgatót. 

Végül Dvořak, a cseh romanti-
ka kiemelkedő alkotójának egy
igen gyakran játszott műve, a
VIII. szimfónia szólal meg. A mű
eredeti dallamvilága első hallás-
ra foglyul ejti az embert. Az est
szólistái Kovács Orsolya és Bará-
ti Kristóf hegedűművészek lesz-
nek, vezényel: Baráti Kristóf.

Pastorale-sorozatunk első elő-
adásaira február 22-én és 23-án
kerül sor. Az előadáson Taljánok
és magyarok címmel Sebestyén
Márta és barátai izgalmas uta-
zásra csábítják a gyerekeket és
szüleiket. Az előadás során a
közönség Mátyás király uralko-
dásától a XIX. századi forradal-
mak koráig bepillantást nyerhet
Itália és Magyarország zenei és
művészeti kapcsolataiba, megis-
merheti a két nemzet táncait.  

A Pastorale – sorozat második
előadása március 22–23-án lesz,
amelyen Ránki György: Pomádé
király új ruhája című daljátékát

mutatják be. A Filharmónia
április 5-én és 6-án „Főszerep-
ben a fuvola” címmel hangszer-
bemutató koncertre hívja a csa-
ládokat. Az április 6-i előadás
jeles alkalom lesz a zenekar éle-
tében, ekkor tartják a Pastora-
le-sorozat 200. koncertjét. 

Az együttes májusban a koráb-
bi évekhez hasonlóan a Fővárosi
Állat- és Növénykertben várja az
érdeklődőket, akik a Parapács
zenekar „A Felvidék kincsei”
című koncertjén vehetnek részt.
Az előadás szerkesztő-műsorve-
zetője Solymosi Tari Emőke. 

A programokról, előadásokról
további információk a www.zug-
loifilharmonia.hu oldalon olvas-
hatók.   

ZL

Baráti Kristóf

Kovács Orsolya

Remekművek a Zuglói 
Filharmónia műsorán

A vásárlási kultúra, a hazai ter-
mékek és az őstermelői piac
népszerűsítése érdekében hirde-
tett gyermekrajz pályázatot
2013-ban a Zuglói Társasház-
kezelő és Közterület-fenntartó
Kft. A „Vásárol a családunk”
című rajzpályázat díjkiosztó
ünnepségét  január 30-án,  a
Vakok Állami Intézetében ren-
dezték meg.

A pályázati felhívásra összesen
255 rajzot küldtek be a zuglói gye-
rekek. A három korcsoportba
sorolt résztvevők pályaműveit
zsűri értékelte. Díjban minden
korcsoport első tíz helyezettje
részesült. 

– A gyerekeket mindig támogat-
nunk kell, vagy azért, mert hátrá-

nyos helyzetűek, vagy, mert tehet-
ségesek – mondta Pusztai Péter, a
Zuglói Társasház-kezelő és Köz-
terület-fenntartó Kft. ügyvezető
igazgatója. Az önkormányzati cég
ezt az elvet szem előtt tartva nem-
csak ezen a rajzpályázaton ke-
resztül, hanem például egy tízna-
pos nyári tábor finanszírozásával
is támogatta a zuglói gyerekeket.
Az elmúlt nyáron ily módon 32 gye-
rek nyaralását könnyítették meg.

A „Vásárol a családunk” rajzpá-
lyázat eredményhirdetését a
Vakok Állami Intézetének Nádor
termében tartották, ahol Pusztai
Péter igazgató mellett Virág Krisz-
tina önkormányzati képviselő és
Kolaly Tamás, a Fogarasi úti Tesco
Áruház helyettes vezetője köszön-
tötte a megjelenteket. A helyezet-

tek ajándékát a rajzversenyt
szponzoráló cég biztosította. 

A három korcsoport dobogósait
a Zuglói Társasház-kezelő és Köz-
terület-fenntartó Kft. 30, 20 és 10
ezer forint értékű vásárlási utal-
vánnyal jutalmazta. Az első kor-
csoportban Koma Mihály (Heltai
Gáspár), Sólyom Anna (Liszt
Ferenc), Miklós Attila (Széchenyi);
a második korcsoportban Kisan-
tal Antónia (Herman), Nguyen Le
Huyen Anh (Arany), Ambrus Réka
(Arany); a harmadik korcsoport-
ban Mucsi Ágota (Munkácsy),
Bonecz Bendegúz (Arany), Wág-
ner Renáta (Arany) végzett az első
három helyen. Riersch Tamás

Piaci élmények – gyermekszemmel

Január utolsó estéjén ismét a
dallamos jazz kedvelőit várta
a Cserepesház. Ezúttal Pálin-
kás Gergely és zenekara szóra-
koztatta a közönséget. A csapat
nem először muzsikált a Smo-
oth Jazz Klub színpadán.

A zenekar tagjait több formá-
cióban is láthatta a közönség. A
színpadon Pálinkás Gergely jazz-
gitáros mellett a doboknál Nagy
Zsoltot és az ország egyik legjobb
basszusgitárosát, Szappanos
Györgyöt, a billentyűk mögött
pedig Nagy Gergelyt hallgathatta
a közönség. Az együttes vendég-
zenészt is hozott, Micheller
Myrtill énekesnő személyében.

– Hatalmas élmény itt fellépni,
a közönség igazán lelkes, és pél-
damutató a kezdeményezés is –
mondta Pálinkás Gergely. – Nagy

öröm, hogy létezik még Magyar-
országon olyan önkormányzat,
amelyik felkarolja az igényes
zenét. Látszik, hogy e mögött
lélek van. 

A Zuglói Smooth Jazz Klubot
a Szeretjük Zuglót Egyesület
indította el, Zugló Önkormány-
zatának támogatásával. Rozgonyi
Zoltán alpolgármestertől meg-
tudtuk, február utolsó péntekén
már ötödik születésnapját
ünnepli a programsorozat.

A Smooth Jazz Klub koncertjei
hagyományosan képzőművészeti
tárlattal is kiegészülnek. Ezúttal
a Cserepesház kávézójában az
Itthon Európában a Művészetért
Közhasznú Alapítvány jóvoltából,
a Zugló képkeretben című kor-
társ képzőművészeti kiállítást
tekinthették meg az érdeklődők.

bb-fk

Ötödik születésnapjára 
készül a Smooth Jazz Klub

Ismét tehetségeket
keresnek Zuglóban

Pálinkás Gergely és zenekara szórakoztatta a közönséget

A Vakok Állami Intézetében megrendezett elődöntőn kilenc csapat
lépett színpadra 

A zuglói gyerekek 255 rajzot küldtek be a pályázatra 

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

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

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Közismert, hogy Zugló jelenlegi
vezetése hivatalba lépése óta kie-
melt figyelmet fordít a lakosság
biztonságérzetének növelésére, a
közrend és közbiztonság javítá-
sára. Az önkormányzat a techni-
kai eszközökön túlmenően anya-
gi és erkölcsi támogatást nyújt a
kerületben szolgáló rendvédelmi
dolgozóknak, a feladataikat
magas szinten ellátókat rendsze-
resen jutalomban részesíti. 

A városvezetés a kitüntetéssel
Dragon Sándornak azt a magas
színvonalú szervező, tervező, irá-
nyító munkáját ismerte el, amely
beosztása átvétele óta szavatolja
a hatékony rendőri fellépést,
garantálja a közbiztonság javítá-
sát. Bak Sándornak az önkor-
mányzat azt a Zugló irányába
tanúsított odafigyelést köszönte
meg, amely lehetővé tette, hogy a
kerületben folyamatosan biztosí-
tottak legyenek a rendőri munka
személyi feltételei. 

– Az előző választási ciklus
végére meglehetősen mélypontra
került Zugló közbiztonsága. Ezért
is kapott ez a kérdés kiemelt
helyet polgármesteri választási
programomban. Az elmúlt közel
három és fél évben a kerületben

nagyon sokat javult a közbizton-
ság, ami részben a technikai
beruházásoknak, de főként az
önkormányzat és a rendészeti
szervezet hatékony együttműkö-
désének, a szakemberek odafi-
gyelésének, hozzáértő, szakszerű
munkájának köszönhető – jelen-
tette ki  Papcsák Ferenc. Hozzá-
tette: természetesen bőven van
még tennivaló, bár azzal minden-
kinek tisztában kell lenni, hogy
bűnelkövető mindig lesz, tehát
százszázalékos közbiztonság
nem létezik. A városvezető úgy
vélekedett: nagyon fontos, hogy a
kerület megbecsülje azokat az
embereket, akik a legtöbbet
teszik a zuglóiak biztonságáért és
ha kell, feladatuk ellátása közben
még életüket is kockára teszik.
Az is fontos, hogy a kerületben
dolgozó rendészeti szakemberek
mellett a városrész azoknak a
munkáját is elismerje, akik ugyan
Zuglón kívül dolgoznak, de tevé-
kenységükkel, - ahogy azt Bak
Sándor ezredes is teszi -, a zuglói
emberek érdekeit szolgálják. 

– Megtiszteltetés számomra,
hogy Zugló elismeri a tevékeny-
ségemet – mondta Bak Sándor. –
Munkám során igyekszem min-

dig a legjobb tudásom szerint tel-
jesíteni a kötelességemet. Dragon
kapitány úrnak is folyamatosan
segítem személyzeti munkáját. A
személyi intézkedések, áthelyezé-
sek során mindig arra töreked-
tem, hogy biztosított legyen  az
utánpótlás, megfelelő legyen a fel-
töltöttség, hiszen a XIV. kerület
lélekszámánál fogva kiemelt hely,
ahol nagy létszámú kapitányság
működik. 

– Alig több mint egy éve veze-
tem a zuglói kapitányságot.
Meglepetésként ért az elisme-
rés, amit köszönök a város
vezetésének – jelentette ki Dra-
gon Sándor a Zuglói Lapoknak.
Hozzátette: az önkormányzat
segítsége és támogatása nagy-
ban hozzájárult az általa irányí-
tott szervezet hatékonyságának
növeléséhez. Lapunk informá-
ciói szerint Dragon Sándor ezre-

des hivatalba lépése óta ugrás-
szerűen javult a zuglói állomány
hatékonysága. 2012-ben a buda-
pesti városrészek rangsorában a
kerületi kapitányság még a 12-
13. helyet foglalta el, a 2013. évi
értékelés szerint viszont a har-
madik helyre ugrott. 

Riersch Tamás 

Elismerték a rendőri vezetőket

Dragon Sándor rendőrezredes (balról), Papcsák Ferenc polgármester, Bak Sándor rendőrezredes 

Bár a szülés és a szoptatás ter-
mészetes folyamat, és a baba
gondozásában sokat segítenek
ösztönös megérzéseink, ma már
nem támaszkodhatunk teljes
mértékben arra, amit a szívünk
diktál. Ahhoz, hogy magabizto-
san lépjük át a szülészet és egy-
ben az anyaság kapuját, sokat
segít, ha előbb meghallgatjuk a
téma avatott szakembereinek
útmutatását.

Az Uzsoki Utcai Kórház hosszú évek
óta indít felkészítő foglalkozásokat, me-
lyek a szülésre és a csecsemővel töltött
első időszakra készítik fel a szülőket. A
szervező, Marosi Mónika szülés körüli
szakembereket hív előadónak: szülészt,
szülésznőt, csecsemős nővért, gyermek-
gyógyászt, mentőst. Ez nemcsak a csalá-
dok számára nagy segítség, de a szülészet
munkatársai is örömmel tapasztalják,
hogy a tanfolyam hallgatói könnyebben
eligazodnak a szülés és a babázás első
napjaiban. – Amikor szoptatási tanácsa-
dóként megállok egy-egy édesanya ágya
mellett, örömmel látom, hogy a felkészí-
tőn javasolt szoptatási testhelyzettel pró-

bálkozik, vagy jelzi, hogy ő úgy gondolja,
nem egészen úgy kap rá a mellre a baba,
ahogy én azt elmondtam – magyarázza
Marosi. Ilyenkor felvesszük a fonalat,
mintha régi ismerősök lennénk, és addig
alakítjuk a helyzetet, amíg a kisbaba és
az édesanya egyaránt jól nem érzi magát.

Ugyanilyen sok segítséget ad a tanfolyam
a vajúdás során, de akkor is amikor a gyer-
mekágyas napok addig ismeretlen, nem rit-
kán meglepő eseményeivel szembesül az
édesanya.

- Szülésfelkészítőnk célja, hogy a leendő
anyukák és apukák választ kapjanak lehe-
tőleg minden felmerülő kérdésükre, illetve,
hogy a leendő szülők jobban megismerjék

a kórházi körülményeket, az osz-
tály dolgozóit, így a szüléskor már
ismerős környezet fogadja őket –
mondja Marosi Mónika pszicholó-
gus, a felkészítő csoportok szerve-
zője. - Az egyes témák nem épül-
nek egymásra, ezért bátran válo-
gathatnak a kismamák és leendő
apukák az egyes előadások között,
nem szükséges az összes alkalom-
mal jelen lenni. Az előadássorozat
fél évenként kerül megrendezésre. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket a február 27-én induló tanfo-
lyamra.

Sződy Judit 
laktációs szaktanácsadó

Babázzunk felkészülten!

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

Kitüntetésben részesítette Zugló Önkormányzata
Dragon Sándor rendőrezredest, a kerületi kapitány-
ság vezetőjét, valamint Bak Sándor rendőrezredest,
a BRFK Humán Szolgálat vezetőjét. A két rendőr-
tisztnek az elismerést Papcsák Ferenc polgármester,
országgyűlési képviselő adta át. 

1145 Budapest Uzsoki u. 57.
T: 251-19-10 • www.zic.hu

1146 Budapest, Hermina út 3.
T: 220-6777 • www.liptakvilla.hu

APRÓK TÁNCA- MAGYAR TÁNCHÁZ

FARSANGI VIGASSÁG –
JELMEZVERSENY

JÉGTÖRŐ MÁTYÁS

FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK:

KLASSZIKUS BALETT ELŐKÉSZÍTŐ

SULI JÓGA 6-14 ÉVESEKNEK

KARATE kicsiknek és nagyoknak

FOGLALKOZÁSOK FELNŐTTEKNEK:

KEZDŐ HASTÁNC

FELNŐTT KLASSZIKUS BALETT

BABA-MAMA JÓGA

PILATES

10.00 órától kézműves foglalkozás
11.00 órától táncház a Mező együttessel
Február 16.

Február 23.
Belépő: 500 Ft / fő

Hétfőn és szerdán 15.45-16.30 óráig
Részvételi díj: 4.000 Ft / hó

Szerdánként 16.15-17.15 óráig
Részvételi díj: 4.000 Ft / hó

Kedden és csütörtökön 14.30-16.00 óráig
Részvételi díj: 7.000 Ft / hó

Keddenként 19.20-20.20 óráig
Részvételi díj: 4.400 Ft / hó, 1.300 Ft / alkalom

Keddenként 18.00-19.00 óráig
Részvételi díj: 4.000 Ft / hó

Csütörtök   9.15-10.45 óráig kisbabás
Csütörtök 11.00-12.00 óráig nagybabás
Részvételi díj: 5.500 Ft / hó,1.650 Ft / alkalom

Hétfő 8.30-9.30 óráig
Szerda 10.00-11.00 óráig
Részvételi díj: 8.000 Ft / hó, 1.300 Ft /alkalom

CSALÁDI VASÁRNAPOK

MASZMÓK A TENGERENTÚLON

FARSANGI GYERMEKKONCERT
A  ZENEKASTÉLYBAN

LIPTÁK PÓDIUM: KARINTHY ÉS A NŐK

LIPTÁK GALÉRIA: JÉGEN ÍRT
SPORTSIKEREK ZUGLÓBAN

Február 16. 10.00 órától

Picaro Társulat zenés mesejátéka
Február 23. 10.00 órától

Szedlacsek Katalin vezetésével
Belépő: 900 Ft / fő, 2.700 Ft / 4 fő

Görbetükör Társulat előadása
Február 15. 18.00 órától
Belépő: 1.000 Ft / fő,
bérlet: 2.800 Ft / 3 alkalom

Február 21. 18.00 órától – kiállítás
megnyitó (látogatható: március 17-ig)
A belépés díjtalan!

KREATÍV MŰHELY - farsangi készülődés

CSOCSÓBAJNOKSÁG

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ –
LACFI JÁNOSSAL

Február 26. 14.15-15.45 óráig
Jelentkezés a zic.posta@gmail.com
vagy 06/70-673-88-98

Február 28. 11.00-14.00 óráig.
Korosztály: 15-25 (2 korcsoportban)
Jelentkezés 2 fős csapatokkal, jelentkezési
lap elküldésével a zic.posta@gmail.com
email címre. Jelentkezési lap letölthető:
www.zic.hu

Március 5. 14.30-15.30 óráig
Jelentkezés
a zic.posta@gmail.com
vagy 06/70-673-88-98,
határidő: február 24.

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu



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

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

fax: 467-2337, e-mail: 
batonyimagdolna.zugloimedia

@gmail.com,
hirdetes@zugloimedia.hu.  
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta:

2014. február 19.   
Megjelenés: február 27.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

Szolgáltatásaink: 

• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás-idősek

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész 
területén állunk
rendelkezésére.

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-
0624. Pungor

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoab-
lakdoktor.hu 20 éve vállalom be-
csületesen ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét,
festését és szigetelését 1 év ga-
ranciával. Felmérés díjtalan. Hor-
váth Ákos Tel: 06-70-550-0269

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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás el-
hárítás profi gépekkel, szerelvé-
nyek javítása, cseréje, gázkészülé-
kek javítása, csőtörés, hibaelhárí-
tás azonnal. Társasházaknak és
közületeknek is! 40 éves gyakor-
lattal. T.: 3633-272, 06-30-9517-849

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KE-
RESÉSE, javítása víz-fűtés-és lefolyó-
vezetéken. Lakásban és udvaron is.
Tel: 06-30-914-3588

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, parkettacsiszolás,
parkettajavítás, vízszerelés, csempé-
zés, kőműves- és asztalosmunkák,
ajtó-ablakcsere, illesztés, villanysze-
relés, takarítás garanciával. Tel:202-
2505, 06-30-251-3800

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍ-
TÁS a hét minden napján. Kedvező
árak, gyors munkavégzés. Lomtalaní-
tás, bútorszerelés, hangszerszállítás.
Dioköltöztetés. Tel:06-1-417-1975

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betörés-
biztos hevederzár-szerelés azonnal.
Rácskészítés, kapuk, kerítések, galé-
riák, egyéb lakatosmunkák. Tel.:06-
30-299-12-11

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

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, új
szerkezetek készítése, régiek felújítá-
sa, lapos tetők szigetelése. Ereszcsa-
tornák javítása, cseréje. Tel: 06-1-257-
5762, 06-70-224-9326 

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

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

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - közpon-
ti fűtés, szerelési, javítási, kar-
bantartási, felújítási munkák és
dugulás elhárítás, garanciával!
Hétvégén is hívható! Tel: 06-70-
558-1916, 220-51-85

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseré-
jét és javításokat, felújításokat,
dugulás elhárítást. Társasházak,
létesítmények, gázkészülékek,
gázbiztonsági, műszaki felülvizs-
gálatát. Műszeres égéstermék
vizsgálatát szükséges dokumen-
tációkkal. Hétvégén is hívható!
Tel: 06-30-9568-540, 220-51-85

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS, TELJES ÁTALA-
KÍTÁS pince, padlástakarítás, lakások
kiürítése. Tel: 06-20-521-0008

ZUGLÓI REDŐNYÖS! RELUXA, sza-
lagfüggöny és redőny készítése, javítá-
sa. Tel: 257-9652, 06-30-6322-216

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel: 410-
7924, 06-20-934-57-28

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

ÚSZÁSOKTATÁS, AQUAFITNESS,
AQUANATÁL a Pólus Hotelben. Első
alkalom ingyenes, feltétele a telefonos
bejelentkezés. Pichlerné Durucz Gab-
riella Tel: 06-30-468-8408

MATEMATIKA-FIZIKAOKTATÁS
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK közép és
emelt szinten. Érettségire, felvételire
felkészítés gyakorlott szaktanárnál.
Tel: 223-1370, 06-20-462-8398

MATEMATIKA OKTATÁST, KORRE-
PETÁLÁST, érettségire felkészítést
vállal szaktanár, hétvégén is. Kérésre
házhoz megyek! Tel: 06-30-264-6500

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

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Ház-
hoz megyek! Manikűr. Hétvégén is! Aján-
dékutalvány is! Tel: 06-30-319-1178 

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDE-
LÉS ZUGLÓBAN, komplex nőgyógyá-
szati rákszűrés is. Bejelentkezés hét-
főtől péntekig 8-12 óráig. Tel:06-1-
222-1844, 06-30-494-2088 

REDŐNY, RELUXA

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

OKTATÁS

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

FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDA-
LOMMENTESEN HŐKAMERÁS tes-
tanalízis, nyirokmasszázs, depresszi-
ócsökkentés. Tel:06-70-208-2574

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

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

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

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol
antik és modern festményeket,
bútorokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, elefánt-
csontokat, kardokat, asztali álló, fali
- és karórákat, porcelánokat (Heren-
di, Zsolnay) Kovács Margit, Gorka
Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat,
szőnyegeket, bronz tárgyakat, kitün-
tetéseket, teljes hagyatékot, érték-
becslés, kiszállás díjtalan. Életjára-
déki szerződést is vállalok. Üzle-
tünk: II.ker. Fő u.67. Tel:364-7534,
06-30-382-7020

KÉSZPÉNZÉRT VESZEK HAGYA-
TÉKOT, régiségeket, értékbecsléssel,
bútorokat, dísztárgyakat, hangszere-
ket, bundákat, írógépet, varrógépet,
televíziót, rádiót, bizsukat. Díjtalan
kiszállással. Tel: 06-20-544-0027

POLGÁR MÓNIKA KÉSZPÉN-
ZÉRT vásárol kiemelt áron minden-
nemű lakberendezési tárgyakat
(színházak részére is) gyűjteménye-
ket, ritkaságokat, bútorokat, zongo-
rát, hanglemezeket, könyveket,
bőröndöket, csipkéket, csillárt, sző-
nyegeket, játékokat, ruhaneműket,
kitüntetéseket, bizsukat, üvegeket,
dísztárgyakat. Kiszállás, szakbecs-
lés díjtalan. Tel: 06-30- 419-2713

INGATLAN

SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG

február 19.

március 5.

március 19.

április 2.

április 16.

április 30.

május 14.

május 28.

június 11.

június 25.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

február 27.

március 13.

március 27.

április 10.

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 22.*
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MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT
könyveit boldogan elszállítom! Nem
vagyok kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

FÉRFI 58-60-AS 7/8-s fekete irha-
bunda eladó új állapotban. Tel: 06-
20-442-6974

KEDVES, MŰVELT NAGYMAMÁT,
nagyszülőket keres zuglói házaspár
kisiskolás fiúk mellé. Szeretet, meg-
értés, kölcsönös segítségnyújtás ala-
pon. Tel: 06-70-422-7820
endrodi.halmai@gmail.com

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS házas-
pár eltartási vagy életjáradéki szerző-
dést kötne idős hölggyel vagy úrral.
Tel: 06-30-368-7859

ARANY-EZÜST VÉTELE a legjobb
napi áron. Hagyatékot készpénzért
vásárolok. VII. Wesselényi u.19. Wes-
selényi Galéria Tel: 317-9938 www.
louisgaleria.hu

EGYÉB

KÖNYV

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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

E-mail: gondozas@chello.hu

Hét rendezvényből álló sorozat-
tal kívánja emlékezetessé tenni
az idén fennállásának 110., a
mozgássérült gyerekek fejleszté-
sét segítő Zsótér Pál Alapítvány
létrehozásának 20. évfordulójára
emlékező Mozgásjavító Óvoda,
Általános Iskola, Szakközépisko-
la, EGYMI és Kollégium.

Kettős évfordulót ünnepel az
idén a Mexikói úti Mozgásjavító
Intézet, amely 110 esztendeje fog-
lalkozik a közepesen vagy súlyo-
san sérült emberekkel. Emellett
az intézmény korábbi igazgatójá-
ról, a neves gyógypedagógusról,
Zsótér Pálról elnevezett alapít-
ványt éppen húsz éve hozták létre
abból a célból, hogy a mozgássé-
rült gyerekek fejlesztésére külső
támogatásokat is szerezzenek. 

A két évfordulóra hét rendez-
vényből álló sorozattal emlékez-
nek, melynek első négy eseménye
– az öregdiák találkozó, a nyitott
nap, az iskolatörténeti vetélkedő
és az oktatási ombudsman-nál
szervezett kiállítás – már lezajlott.
Az ötödik eseményre, a Zsótér Pál
Alapítványi Estre február 7-én
került sor.

– Első alkalommal szerveztünk

ilyen zenés, táncos,
vacsorával egybekö-
tött estet.  A rendez-
vénnyel az a célunk,
hogy az idén elindí-
tott óvodai csopor-
tunk, illetve az úgy-
nevezett tréningszo-
bánk – amelyben
növendékeink az
önálló életvitelt gya-
korolhatják –
működtetéséhez
támogatókat szerez-
zünk – tájékoztatta
lapunkat Locsmándi Alajos igaz-
gató. Hozzátette: az est érdekében
nagyon sokan megmozdultak, és
a fellépőknek köszönhetően szín-
vonalas programmal tudtak ked-
veskedni a vendégeknek. Az igaz-
gató külön köszönetét fejezte ki a
zuglói önkormányzatnak és Pap-
csák Ferenc polgármesternek a
rendezvény támogatásáért. 

– Ez az intézmény a zászlósha-
jója a mozgássérültek oktatásá-
nak – jelentette ki Szekeres Pál
helyettes államtitkár, háromszo-
ros paralimpiai bajnok, a rendez-
vény egyik védnöke.– Sok isme-
rősöm, sporttársam járt ide, így
természetes, hogy igent mondtam

a védnöki felkérésre. Az épület az
elmúlt években csodálatosan meg-
újult, így az itt dolgozó szakem-
berek ma már olyan sérülteknek
is segítséget tudnak nyújtani, aki-
ket korábban nem lehetett fogad-
ni. Nagy érdeme volt ebben az
átalakulásban a korábbi igazgató-
nak, Nádas Pálnak. Nagyon szur-
kolok a mostani vezetésnek, hogy
az elődök fantasztikus munkáját
folytatni tudják.

A Mozgásjavító Intézet jubileumi
programsorozata márciusban egy
konferenciával, áprilisban pedig a
budapesti Francia Intézettel közös
integrációs programmal zárul.            

Riersch Tamás 

Száztíz éves a Mozgásjavító

A megjelenteket Locsmándi Alajos igazgató
(jobbra) köszöntötte



Berki Krisztián volt az első
vendége a január 29-én útjára
indult Zuglói Olimpiai Esték
rendezvénysorozatnak. Az olim-
piai- világ- és Európa-bajnok
tornász a Lipták Villában tar-
tott közönségtalálkozón azt is
elárulta, nemrégiben hivatalo-
san is zuglói lett.

– Felejthetetlen élmény volt a
londoni olimpia, még az előtte
levő nehéz időszakkal együtt is –
mesélte Berki Krisztián a Lipták
Villa nagytermét zsúfolásig meg-
töltő közönségnek. – Rendkívül
nehéz volt a kvalifikáció, nem volt
elég a szeremen világbajnoki
dobogósnak lenni, másik két sze-
ren is be kellett mutatnom egy-
egy gyakorlatot, amit szintén pon-
toztak. Az olimpiára megpróbál-
tam úgy készülni, mintha ez nem
az első ötkarikás eseményem lett
volna, ez azonban csak nehezen
sikerült. Londonban a selejtező-
ben hibáztam is, ami szerencsére
nem volt végzetes. A döntőre
nagyon felkészültem, és életem
legjobb gyakorlatát mutattam be.
Az edzőmmel, Kovács Istvánnal
tudtuk, hogy a rivális angol ver-
senyzőnek egytizeddel erősebb a
gyakorlata, mi azonban arra
készültünk, hogy a miénk a szebb

produkció, és ez be is jött. Azt,
hogy holtverseny esetén mi a sza-
bály nem tudtam. Csak akkor
nyugodtam meg, amikor láttam,
hogy az első helyre írták a nevem.

Berki Krisztián Zuglóban, a
Bosnyák utcában nőtt fel. A közeli
Rózsavölgyi téri óvodába (Ma
Rózsavár Óvoda – a szerk.) járt,

ahol elmondása szerint az egyik
legmozgékonyabb kisgyerek volt.
Szerencsére a szomszédjukban
egy tornaedző lakott, aki felfigyelt
az udvari porolón alkalmi torna-
mutatványokat bemutató kisfiú-
ra. Ő ajánlotta a szülőknek, hogy
vigyék el gyermeküket a KSI-be.
Berki Krisztián 1990-ben került

Kovács István csoportjába, az
edzővel azóta is kifogástalan a
kapcsolata. 

Eleinte ő is hatszeres tornász
volt, mint a többiek, ám a 2002-
es patraszi junior Európa-baj-
nokság óta már csak a lóra
fókuszál. Ezen a szeren az első
felnőtt világversenyét 2005-ben,

Debrecenben nyerte, ahol Euró-
pa-bajnok lett. Azóta ezt a sikert
még öt alkalommal megismétel-
te. A furcsa kvalifikációs szabá-
lyok miatt világbajnoki ezüstér-
mesként lemaradt a pekingi
olimpiáról. Ahelyett, hogy ettől
összeroppant volna, újult erővel
vágott bele a következő ciklus-
ba, és a négy év alatt szerzett
három Európa-, és két világbaj-
noki címét Londonban olimpiai
bajnoki címmel koronázta meg.
Ezt követően több településen,
köztük Zuglóban is díszpolgár-
rá választották. Ez azonban
Krisztián esetében akkor már
főleg a múltjának szólt. 2007-
ben ugyanis a KSI-től az UTE-
hez igazolt, és a kerületből is
elköltözött. London után vi-
szont ismét a kerületben tele-
pedett le, így hivatalosan is zug-
lóivá vált. 

Az Olimpiai Estén Rozgonyi
Zoltán alpolgármester elmondta:
az önkormányzat kiemelten keze-
li a sportegyesületek és a sporto-
lók támogatását. London előtt is
segítették a kerületi olimpikonok
felkészülését, és Rió előtt is
hasonlót terveznek. riersch

Balczó András háromszoros
olimpiai bajnok, tízszeres világ-
bajnok öttusázó, a Nemzet
Sportolója volt a vendége janu-
ár 31-én a BVSC-Zugló Esték-
nek. A kiváló sportember évti-
zedek óta járja az országot, elő-
adásokat tart a hitről, és saját
pályafutásáról, így mutat példát
másoknak. A Szőnyi úti est ren-
geteg érdeklődőt vonzott. 

Balczó András pályafutása Nyír-
egyházáról indult. Imádott lova-
golni, úszott, atletizált, és mivel
nem tudott a sportágak közül
választani, egy barátja javaslatára
inkább megtanult lőni illetve vívni
is, hogy öttusázóként mindegyiket
űzhesse. Szigorú édesapja hívő
embernek nevelte, hite a főváros-
ba is elkísérte. Még akkor sem
rendült meg, amikor egy tavaszi
vasárnapon, a Duna-parton sétál-
va a tájban gyönyörködve kapta
a tragikus hírt egy éppen arra
kenuzó sporttársától, hogy meg-
halt az édesapja. Akkor sem ren-
dült meg, amikor sorra nyerte a
világbajnokságokat, ugyanakkor
három olimpián egyéniben „csak”
egy ezüst jött össze neki. Az 1964-
es tokiói ötkarikás játékok előtti
letartóztatását, illetve az olimpiai
csapatból való száműzetését is a
sors „ajándékának” tekintette,
amelynek szintén nagy szerepe
volt abban, hogy 1972-ben, Mün-
chenben végre felérjen a csúcsra.
Azon az olimpián ráadásul nem-
csak a várva várt aranyéremmel,
hanem egy életre szóló szerelem-
mel is gazdagabb lett. Feleségül

vette, az olimpiai bronzérmes tor-
nászt, Császár Mónikát, aki
később 12 gyermekkel ajándé-
kozta meg őt. 

Balczó András 2009-ben meg-
kaphatta volna a Prima Primis-
sima-díjat, de visszautasította a
jelölést, mondván, ha elfogadná,
akkor azzal az addigi értékrend-
jét hazudtolná meg. Hite azon-
ban ezúttal is kisegítette őt. Nem
sokkal később ugyanis egy isme-
retlen rajongója ráhagyta budai
öröklakását.

– Én mindig úgy éreztem,
nekem nem szabad megtennem
azt, hogy kézfogással hitelesít-
sek olyan embereket, akikről

látom, hogy nem a nemzet ügyét
szolgálják, akik a pénzvilág ura-
inak magyarországi strómanjai
– jelentette ki Balczó András –.
Ha az akkori kormány a saját
zsebéből adta volna össze, amit

a Nemzet Sportolói megkapnak,
akkor azt sem fogadhattam vol-
na el. Mi a tízmillió magyarnak
pénzéből, adójából kapjuk ezt a
pénzt! A kézfogás a jóváhagyás,
az egyetértés, az azonosulás jele,

amit nekem nem volt szabad
megtennem.

Balczó András hosszas hezitá-
lás után fogadta csak el a Nemzet
Sportolója címet 2004-ben, de
annak átadására nem ment el. 

A kiváló sportoló pályafutásáról
1976-ban Kósa Ferenc rendezé-
sében, Küldetés címmel film
készült, amit az akkori hatalom
a filmben elhangzott bírálatok
miatt betiltott. A film azonban
Balczónak is utat mutatott, amit
a vásznon nem mondhatott el, azt
azóta már közel háromezer
helyen, élőszóban közölt az
emberekkel.

Riersch Tamás
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Balczó András előadására nagyon sokan voltak kíváncsiak

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

Berki Krisztián újra Zuglóban

A Nemzet Sportolójának küldetése

Berki Krisztián

Janek György atlétaedző és Foltán László olimpiai bajnok ke-
nus Mátyás király iránti tiszteletből már hatodik éve szervez
kerékpáros zarándoklatokat, melyhez annak idején Schulek
Ágoston, a MOB elnökségi tagja is csatlakozott. A 2011-ben
elhunyt Schulek Ágoston neve összeforrt a nagysikerű TF-es-
tékkel, amelyeken a közönség neves művészekkel, sportolók-
kal találkozhatott. A Janek–Foltán páros ezt a hagyományt
Zuglóban folytatja. 
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.

8

1

6

3

9

7

9

5

4

7

2

6

5

1

8

3

3

7

8

2

4

2

1

1

6

5

9

3

4

5

8

4

2

5

3

7

7

6

2

8

9

3

4

6

5

7

1

7

5

2

5

9

1

5

7

6

4

3

1

9

3

4

8

9

1

4

5

4

3

7

2

8

SUDOKU

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

 

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

Hallókészülék-elem Ft/db*49

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

www.victofon.hu

 

   
 

 

 

 

-70 
CIÓAK

hallókészülékre

 

   
 

 

 

 

%-70 
CIÓ ION 

hallókészülékre

 

   
 

 

 

 

 Szinte láthatatlan
 Kényelmes viselet

ermészetes hangzásTTe
 Modern technológia
 Könnyű kezelhetőség

A világ egyik legkisebb h

+ in
hall
+ in

és p
hall

 

   
 

 

 

 
Az akció 2014. március 31-
ig tart. Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

Y REHA YSGG
Egészségcentrum
1149 Budapest, 
Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés: 
06-30/509-5769

hallókészüléke

ngy
ű élássz

b hor

ngyenes 

próbahordáslásszűrés

 

   
 

 

 

 
Az akció 2014. március 31-
ig tart. Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

Y REHA 
Egészségcentrum
1149 Budapest, 
Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés: 
06-30/509-5769

 

   
 

 

 

 

Hallókészülék-elem

 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

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

*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a 
hirdetést. Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az akció 2014. március 31-ig tart.

 

   
 

 

 

 

Hallókészülék-elem

 Részletfizetési lehetőség

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

06-1/220-0823

Ft/db*49
*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a 
hirdetést. Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet 
vásárolhat akciós áron. Az akció 2014. március 31-ig tart. www

 

   
 

 

 

 

.victofon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

06-1/220-0823

www

• 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

A zuglói sportolók teszik ki a
Szocsiba kiutazott magyar
olimpiai csapat egynegyedét. A
16 kvalifikált sportoló között
négy olyan fiatal található, akik
valamilyen formában a kerület-
hez köthetők. Ráadásul mind-
annyian annak a sportágnak a
képviselői, amelyben legtöbb
esélyünk van a pontszerzésre. 

A rövidpályás gyorskorcsolyára
hazánkban a 2006-os torinói téli
olimpia óta figyel oda a sportot
szerető közvélemény. Ekkor ugya-
nis Huszár Erika a negyedik, míg
Knoch Viktor az ötödik pontszer-
ző helyen végzett. Ilyen bravúrra

a Regőczy Krisztina–Sallai And-
rás jégtánckettős 1980-as Lake
Placid-i ezüstérme óta nem volt
példa. 

A rövidpályás gyorskorcsolyá-
zóink ugyanezt a bravúrt a 2010-
es Vancouver-i téli olimpián is

megismételték, ahol Huszár Eri-
ka hatodik, a női váltó pedig ötö-
dik helyezést ért el. Ez utóbbi
sikerből Darázs Rózsa személyé-
ben már egy zuglói sportoló is
kivette a részét, aki most Szocsi-
ban a XXII. téli olimpián bizonyít-

hatja újra tehetségét.
Pontszerző szándékkal utazott

Szocsiba a csapat legrutinosabb
tagja, a Torinóban meglepetés
pontszerző időközben Zuglóban
letelepedett Knoch Viktor is. 

A háromfős rövidpályás fiú

gyorskorcsolya-csapat másik
ásza, Liu Shaolin Sándor is kötő-
dik a kerülethez, ő ugyanis a Csa-
nádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium 11. évfolyamos tanu-
lója. 

A február 7-i olimpiai megnyi-
tón nemzeti lobogónkat a magyar
csapat legeredményesebb tagja,
az Európa-bajnok, többszörös
ezüst- és bronzérmes, Universia-
de dobogós sprinterünk, Heidum
Bernadett vitte. A sportolónő
januárban, a drezdai gyorskor-
csolya Európa-bajnokságon 1500
méteren ezüstérmes volt, tehát jó
formában utazott az olimpiára.
Nem véletlen, hogy ő kapta a meg-
nyitó ünnepségen is ezt a meg-
tisztelő feladatot. Heidum Berna-
dett a kerületben működő Buda-
pesti Kommunikációs Főiskola
kommunikáció és médiatudomá-
nyok szakán tanul.

Riersch Tamás

Zuglói sportolók Szocsiban
Darázs Rózsa Heidum Bernadett

Liu Shaolin SándorKnoch Viktor

Még február 21-ig lehet jelent-
kezni az immár huszonöt éves
Rákóczi Szövetség március 15-
i diákutaztatási programjára –
hívta fel figyelmünket a zuglói
szervezet vezetője. 

Tamássyné Bíró Magda elmond-
ta, a szövetség anyagi támogatást
és szervezési segítséget nyújt itt-
honi középiskolák számára,
melyek készek arra, hogy tanulóik
egy csoportját a nemzeti ünne-
pünk alkalmából a szomszédos
országokba utaztassák, azért,
hogy ott részt vegyenek a helyi
magyar közösség által szervezett
ünnepségeken. Tavaly több mint
nyolcezer diák kapcsolódott be a
programba, eddig azonban az idei
alkalomra egyetlen zuglói sem
jelentkezett – tudtuk meg
Tamássynétól, aki hangsúlyozta,

ezt náluk, illetve a Rákóczi Szö-
vetség központjánál is meg lehet
még tenni. A kezdeményezés foly-
tatásaként egyébként június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján
külhoni magyar tanulók jönnek a
határon inneni ünnepségekre. A
vezető beszámolt arról is, az
elmúlt években, de az idén is, szá-
mos kulturális programot hoz
össze a XIV. kerületi szervezet. Iro-
dalmi és zenei est, színházi elő-
adás mind szerepel a kínálatban.
Kiemelt program minden évben
az október 23-i ünnepségsorozat,
illetve az ehhez kapcsolódó, Gloria
Victis vetélkedő. A zuglói szervezet
segítségével az idén is lesz pályá-
zat, ezúttal a családok a történe-
lem viharában, az elszakítottság-
ban témakörben adhatnak majd
be írásokat, portrékat a fiatalok.

KD

A Stefánia Palotában adott
koncertet február 9-én a Solti
György Kamarazenekar.  

A világhírű zongoraművész és
karmester emlékére alakult zene-
kar koncertjén vendégművész-
ként fellépett a 2010-es moszkvai
Paganini-verseny győztese, a Liszt
Ferenc-díjas Baráti Kristóf. A
művész a Stefánia Palotában egy
igazi kuriózummal, egy 1703-ban
készült Stradivari hegedűvel szó-
laltatta meg Bach és Mendels-
sohn műveit. R.T.

Zuglói „rákóczisok” 
az összetartozásért

Koncert a Stefánia
Palotában

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


