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A jelenlegi városvezetés hiva-
talba lépése óta pezsgő kultu-
rális élet bontakozott ki Zugló-
ban. Rozgonyi Zoltán kultúrá-
ért felelős alpolgármester
lapunknak elmondta: az önkor-
mányzat számára fontos, hogy
a lakossággal, illetve a helyi
intézményekkel és szervezetek-
kel közösen alakítsák ki a kerü-
let kulturális életét. 

A városvezetés, az eltelt közel
négy évben, mindig figyelmet for-
dított az itt élők kezdeményezé-
seire. Igény volt például a közös-
ségi terek bővítésére, többek
között ezét indult meg a Bosnyák
tér rekonstrukciója, ahol az idei
télen egy rendezvényekkel teli,
sikeres Adventi Vásárt rendeztek.
Az újabb Bosnyák téri rendez-

vény a március 29-től április 13-
ig tartó Zuglói Tavaszváró lesz,
amely színes programokkal várja
az érdeklődőket.  Hamarosan
elkészül a Civil Ház, amivel régi
hiányosságot pótolnak. 

A Cserepesházban működő
Zuglói Smooth Jazz Klub mára
a főváros egyik legkedveltebb
zenei műhelye lett. A korábbi
Káposztafesztivál egy Zuglói Kul-
turális és Gasztronómiai Feszti-
vállá nőtte ki magát.

Az alpolgármester az elmúlt
évek jelentős vívmányának tartja,
hogy az idősebb és a fiatalabb kor-
osztály számára is sikerül igényes
szórakozási lehetőségeket bizto-
sítani, ugyanakkor nagy ered-
ményként könyveli el a Liget Galé-
ria bezárástól való megmentését. 

(Részletek a 12. oldalon.)
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Megújul a Zugló vasútállomás

Zugló a kultúra 
hazai fővárosa

Idén ünnepli fennállásának
100. évfordulóját Magyarország
legrégebbi nemzetiségi civil
szervezete, a Magyarországi Bol-
gárok Egyesülete. A bolgár ker-
tészek a XIX-XX. század fordu-
lóján kezdtek hazánk területén
dolgozni, ők forradalmasították
nálunk a kertkultúrát. A '90-es
évekig Zuglóban, a Bosnyák téri
piac területén kereskedtek ter-
ményeikkel. A centenárium
alkalmából bolgár ivókutat és
emlékművet avattak a téren.

A magyarországi bolgárság tör-
ténelmének meghatározó korsza-

ka a XIX-XX. század fordulója.
Ekkor kezdtek hazánkban bolgár
kertészek dolgozni. A több tízezer
munkás eleinte ingázott a két
ország között, később földeket vet-
tek és letelepedtek Magyarorszá-
gon, majd 1914-ben megalapítot-
ták a Magyarországi Bolgárok
Egyesületét. Ők forradalmasítot-
ták nálunk a kertkultúrát, ők rak-
ták le a korszerű zöldségtermesz-
tés alapjait, új öntözési technikát
vezettek be, és korábban ismeret-
len zöldségfajtákat honosítottak
meg. Tevékenységükkel száz éven
át meghatározó szerepet játszottak
a hazai zöldségtermesztésben.

Becsületes munkájukkal és sze-
rénységükkel kivívták a magyar
társadalom megbecsülését is.

– Még bennem él az a gyermek-
kori emlék, hogy itt, a Bosnyák
téri piac területén működött a
nagybani zöldségpiac, ahol az én
családom is árusította terményeit
– mondta dr. Muszev Dancso, a
Bolgár Országos Önkormányzat
elnöke az ivókút felavatásán. –
Azzal, hogy ide emlékmű kerülhe-
tett, régi álma teljesült a bolgárok-
nak.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Bolgár kertészcsalád őrzi 
a Bosnyák tér új ivókútját 

Rozgonyi Zoltán
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Teljesen felújítja a Zugló vasút-
állomást a MÁV – tudta meg
lapunk Papcsák Ferenc polgár-
mestertől, aki nemrég egyezte-
tett a beruházásról az állami
vasúttársaság illetékeseivel. A
kerület a Rákosrendező pálya-
udvart is saját tulajdonba sze-
retné venni.

Véget vet a MÁV Zrt. a Zugló
vasútállomást és környezetét ura-
ló áldatlan állapotoknak, és fel-

újítja a területet. Papcsák Ferenc,
kerületünk polgármestere el-
mondta: zuglói közmunkásokkal
szerették volna kicsit rendbe ten-
ni a területet, de az egyeztetés
során kiderült, hogy a vállalat az
állomásfejlesztési projekt kereté-
ben, az utasforgalom szempont-
jából kiemelt jelentőségű pálya-
udvar teljes felújítását tervezi. A
projektre 9,8 milliárd forint
támogatást sikerült szerezni. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Négy önkormányzati ponton kezdődött meg március 10-én a Zugló Polgáraiért Cselekvési
Program keretében igényelhető Erzsébet-utalványok kiosztása. Az első napon nagy számban
érkező igénylőket Papcsák Ferenc polgármester fogadta és köszöntötte a Sugárban működő
ideiglenes önkormányzati ponton. (Cikkeink a 3. és 5. oldalon.)

Már 32 ezren igényelhetik 
a 4.000 forintos Erzsébet- 
utalványt a kerületben



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

Telefonon 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.

Április 14. 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

Április 07. 16.00-18.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés 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.

Április 09. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester foga-
dóórájára bejelentkezés a 872-9165-ös
telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester
fogadóórájára bejelentkezés a 06-30-
486-7343-as telefonszámon.

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. március 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 március 13. 18.00-20.00 óra között

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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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.

H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y

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 



Tisztelt Olvasóink! 

A Zuglói Lapok február 13-i
számában interjút közöltünk
Papcsák Ferenc polgármesterrel,
Zugló országgyűlési képviselőjé-
vel. Az interjúban – riporteri kér-
désre – szóba kerültek Zuglóval
kapcsolatos országos, nagypoliti-
kai kérdések. Ennek során, bár
név nélkül, de utalás történt az
idei országgyűlési képviselő
választáson szintén induló egyik
jelöltről, aki ilyen értelemben a
polgármester ellenfele. Az érintett
Tóth Csaba úr, aki egyébként az
Összefogás jelöltje, szerkesztősé-
günknek írt levélben lehetőséget
kért arra, hogy (idézzük): „…
tekintettel arra is, hogy kampány-
időszak van, ezért a kiegyensú-
lyozott tájékoztatás érdekében
kérem, hogy a következő lap-
számban számomra hasonló ter-
jedelemben biztosítsanak felüle-
tet, ezzel kapcsolatos vélemé-
nyem megjelenítésére.”

Tóth Csaba által az interjúban
kifogásolt bekezdés az, amely a
személyét is érinti, a következő
volt: Papcsák Ferenc: Az ellen-
zék semmilyen alternatívát nem
hoz fel az intézkedéseinkkel
szemben, nincs programjuk,
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
ingatlanjait, amelyeket kétmil-
liárd forintért újítunk fel, de az
elhanyagolt közterületeinket is
rendbe tettük. Tragikus, hogy
eközben az egyik zuglói ellen-
felem a parlamentben más kerü-
letek középületeinek, közterei-
nek felújítására tett javaslato-
kat. Az MSZP-s politikus a Bos-
nyák téri templomunk helyett a
IX. kerületi Bakáts téri temp-
lomra költött volna egymilliár-
dot, de a Rákos-patak helyett is
inkább a Szilas-patakra áldozott
volna, vagy a zuglói parkok
helyett a csepeli kiserdő fejlesz-
tését pártolta. Emellett, a BVSC
helyett a Csepel SC rendbetéte-
lére szánt volna pénzt. A parla-
ment honlapjáról 92, Zuglót
negligáló (figyelmen kívül
hagyó) beadványát gyűjtöttem
ki, ez megdöbbentő.

Szerkesztőségünk szilárd állás-
pontja, hogy semmilyen olyan saj-
tóetikai vétséget nem követtünk
el, amely alapján sajtó helyreiga-
zításra lennénk kötelezhetőek. A
választási kampányra való tekin-
tettel azonban újra tüzetesen meg-
vizsgáltuk a fenti gondolatok való-
diságtartalmát. Úgy találtuk,
egyetlen pontatlanság van az ink-
riminált szövegrészben, mégpedig
a következő. Tóth Csaba a par-
lament honlapján fellelhető 92
darab Zuglót figyelmen kívül
hagyó beadványából ténylege-
sen csak 90 darab, azaz kilenc-
ven darab olyan, amely figyel-
men kívül hagyja Zugló érdekeit. 

Pontatlanságunkért az érintet-
től elnézést kérünk.

Épp ezért szerkesztőbizottságunk
úgy döntött, hogy az érintett téma-
körökben felajánljuk Tóth Csaba
úrnak, hogy kérdéseinkre mind a
Zuglói Lapok hasábjain, mind a
Zuglói Média Szolgáltató által készí-
tett videóinterjú keretében választ
adhat, kifejtheti véleményét.

Ennek érdekében írásban el-
küldtük kérdéseinket, amelyek
a következőek voltak:

- A zuglói MSZP miért ellenzi a
Városliget teljes körű, állami, 150
milliárdos forrásból történő meg-
újítását? Hogy áll a népszavazá-
si kezdeményezésük, amellyel
gátat szeretnének szabni a park
felújításának? Eddig hány alá-
írást sikerült összegyűjteni a kez-
deményezésük mellett?

- Kérem, sorolja fel, hogy a zug-
lói MSZP-frakció 2010 óta milyen
előterjesztéseket tett a kerület
fejlesztése érdekében?

- Konkrétan milyen program-
pontokat hirdettek meg, milyen
alternatívát jelenítettek meg az
önkormányzati képviselő-testü-
letben?

- Ön, parlamenti képviselőként
miképp járult hozzá a Bosnyák
téri templom tornyának befeje-
zéséhez, a Bosnyák tér megújí-
tásához, vagy épp a BVSC fej-
lesztéséhez?

- A parlamentben a 2014-es
költségvetéshez benyújtott 92
beterjesztéséből miért csak kettő
foglalkozik Zuglóval?

- Ön zuglói politikusként a Bos-
nyák téri templom helyett, miért
a IX. kerületi Bakáts téri temp-
lom megújítására költött volna
egymilliárd forintot, a Rákos-
patak helyett miért a Szilas-
patakra áldozott volna állami
forrásokat? A zuglói zöldterüle-
tek helyett miért a csepeli kiser-
dő fejlesztését pártolta?

- Önnek miért lett volna fonto-
sabb a BVSC helyett a Csepel SC
állami forrásokból való támoga-
tása?

- Ön magánvagyonából 2010
óta mely zuglói projektekhez
járult hozzá anyagi segítséggel?
Konkrétan hány forintot áldozott
erre a célra?

- Mennyibe került annak a
luxusbusznak a bérlése, amely
az ön arcképével és az MSZP
logójával járja Zuglót? Miért nem
magyar gyártású buszt rendelt,
amelynek a bérleti díja bizonyo-
san kevesebb lett volna?

- Önnel, mint a párt egyik helyi
elnökével, Simon Gábor, az
MSZP volt elnökhelyettese,
korábbi választmányi elnöke
megosztotta, hogy miből gyűjtött
össze egy bécsi számlán 240 mil-
lió forintot? Ön is osztja Mester-
házy Attila véleményét, hogy
Simon, még politikusi karrierje
előtt gyűjthette össze a közel
negyedmilliárd forintot?

- Ön szerint Simon (aki 1994-
ben lépett be az MSZP-be) har-
minc éves kora előtt, tanárként
dolgozva, hogy tudott összegyűj-
teni ekkora összeget? Ha mégis
így történt, azt miért kellett eltit-
kolni a vagyonbevallásában, és
miért nem adózott utána?

Sajnálatos módon Tóth Csaba
úr az Összefogás jelöltje az álta-
lunk felkínált lehetőséggel nem élt,
pontosabban kérdéseinkre egy –
március 7-én datált – közlemény-
nyel válaszolt, és kérte annak vál-
tozatlan formában történt közlését. 

A kiegyensúlyozott tájékoztatás
érdekében szerkesztőségünk úgy
döntött kérésének ebben a formá-
ban is helyt adunk. (Az alábbiak-
ban olvasható Tóth Csaba betűhí-
ven közölt közleménye.)

A véleményalkotást pedig rábíz-
zuk Tisztelt Olvasóinkra.

A Szerkesztőbizottság

Közlemény

A Zuglói Lapok február 13-i
számában, Papcsák Ferenccel
megjelent interjúban elhangzot-
takra való reagálás

A cikkben Papcsák Ferenc az
MSZP-t és személyemet érintő
olyan félreértelmezhető, valótlan
állításokat fogalmazott meg,
amely alkalmas lehet a választó-
polgárok megtévesztésére. 

A Városliget fejlesztésével kap-
csolatban Papcsák Ferenc elhall-
gatja, azt a valós tényt, hogy olyan
törvényjavaslatot nyújtott be a
zuglói emberek megkérdezése
nélkül, amely szerint 99 évre
ingyenesen vagyonkezelésbe adja
a Városligetet egy állami cégnek.
Ettől kezdve sem a fővárosiaknak,
sem a zuglóiaknak semmilyen
beleszólása nem lesz abba, mi tör-
ténik a Városligetben. Az elfoga-
dott törvény értelmében a hatá-
lyos városrendezési és építési sza-
bályzatot sem kell figyelembe ven-
ni, de a zöldterületre vonatkozó
kormányrendelet se lesz érvényes
a Ligetre. Egy olyan eljárásrendet
fogadtatott el, amely megteremti
a lehetőségét egy gigantikus ingat-
lan mutyinak. 

A Parlamentben a 2014. évi
költségvetéshez benyújtott módo-
sító indítványaimmal kapcsolat-
ban valótlanul állítja Papcsák
Ferenc azt, hogy zuglói helyszínek
helyett más kerületek fejlesztésére
tettem csak javaslatot. Ezzel
szemben az a valós tény, hogy eze-
ket a javaslatokat még 2009-ben
a 2010. évi költségvetésről szóló
törvényhez nyújtották be a Fide-
szes országgyűlési képviselők.

A Fidesz 2009-ben azt ígérte,
hogy a javasolt célok, fejlesztések
megvalósítására forrást fog bizto-
sítani. Ehhez képest a Fidesz nem
tartotta be ígéreteit és a kormány-
zásuk elmúlt közel négy éve alatt
ezek nem valósultak meg. A
módosító javaslat benyújtásával
az MSZP budapesti képviselői
meg kívánták adni a lehetőséget
a Fidesz képviselőinek arra, hogy
a javaslat támogatásával – saját
korábbi kezdeményezéseikkel
összhangban – segítsék Magyar-
ország fejlődését és a helybeli
emberek életét. 

Ha Papcsák Ferenc vette volna
a fáradságot, akkor magától is
rájöhetett volna, hogy ezek a
módosító indítványok mind a
Fidesz korábbi ígéretei. Bárki
meggyőződhet róla, ha a Parla-
ment honlapján megkeresi ezeket
a javaslatokat és elolvassa azok
indokolását. Megdöbbentő, hogy
Papcsák Ferenc vagy ennyire tájé-
kozatlan, vagy tragikus, hogy nem
ért egyet képviselőtársai korábbi
kezdeményezéseivel. Papcsák
Ferenc nem támogatja az Örs
vezér téri P + R parkoló kiépíté-
sét, amelyet Dr. Fónagy János
javasolt, de nem támogatja Szat-
máry Kristóf javaslatát sem a Szi-
las-patak menti terület pihenő-
parkká alakítására, vagy Németh
Szilárd, Rogán Antal, Dr. Pesti
Imre, Dr. Fónagy János javaslatát,
ami a Csepel SC létesítményeinek
korszerűsítéséről szól. 

Papcsák Ferenc a 2014. évi költ-
ségvetéshez egyetlenegy javaslatot
sem nyújtott be, amely Zugló fej-
lődését támogatná. 

Tóth Csaba
Országgyűlési képviselő

Folytatás az 1. oldalról

A polgármester különösen fon-
tosnak nevezte ezt a munkát,
hiszen rengeteg iskolába vagy
munkába siető diák és felnőtt
száll le az állomáson, amely frek-
ventált területen van. A fejlesztés
keretében nemcsak a vasúti épü-
leteket újítják meg és akadály-
mentesítik, de a környezetet is
rendbe rakják, és korszerűsítik
az utastájékoztató rendszert. Az
utcaszinten a jelenleginél több
területet szabadítanának fel az
utasok és a boltok számára. Alap-
elv, hogy a tömegközlekedés kerül-
jön közelebb a peronmegközelítés
útvonalához, és a kiszolgáló épü-
letet mindenki, így a fogyatékkal
élők is, könnyen megközelíthes-
sék. A MÁV reményei szerint már-
cius végére kiválasztják a terve-
zőket. A kivitelezés egy év múlva
kezdődhet meg, és várhatóan jövő

szeptemberre fejeződik be. A vas-
úttársaság kiemelten fontosnak
tartja, hogy a beruházást össze-
hangolják Zugló fejlesztéseivel, így
számítanak a kerületre a vasúti
épület környezetrendezési kon-
cepciójának kialakításában.

A polgármester elmondta: a fej-
lesztést a Rákosrendező pályaud-
var felújításával együtt komplexen
kezelik. Ez a terület szintén nagyon
rossz állapotban van, az ott lakók
beszámolói alapján már a környe-
zet károsodása is fenyeget. – Az a
tervünk, hogy átvesszük az állomás
tulajdonjogát – mondta Papcsák
Ferenc. A polgármester a beruhá-
zás kapcsán is hangsúlyozta, hogy
mennyire fontos az országgyűlési
választáson a képviselői mandátum
megszerzése, hiszen aki résztvevője
az országos politikának, még haté-
konyabban tud lobbizni az általa
képviselt körzetért és megszerezni
a fejlesztési forrásokat.              BR

Négy önkormányzati ponton
kezdődött meg március 10-én a
Zugló Polgáraiért Cselekvési
Program keretében igényelhető
Erzsébet-utalványok kiosztása.

Az első napon nagy számban
érkező igénylőket Papcsák Ferenc
polgármester fogadta és köszön-
tötte a Sugárban működő ideigle-
nes önkormányzati ponton.

A városvezető hangsúlyozta:
nagyon fontosnak tartja a Zugló-
ban élők segítését, támogatását.
A Zugló Polgáraiért Cselekvési
Program éppen ezt a célt szolgál-
ja. Az önkormányzat felelős gaz-
dálkodásának köszönhetően
idén már két alkalommal – hús-
vétra és karácsonyra – kaphatnak
támogatást az arra jogosultak.
Ilyen segítséget kevés önkormány-
zat tud nyújtani a nyugdíjasok-
nak, a fogyatékkal élőknek, a fia-
taloknak. ZL

A nyugdíjasok és mindazon
érintettek, akiknek a zuglói
képviselő-tesület biztosította a
támogatást, már igényelhetik az
Erzsébet-utalványokat. 

(Részletek az 5. oldalon.)
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Pályázati pénzből
újul meg az állomás

Erzsébet-utalvány 
a rászorulóknak  

Papcsák Ferenc az első napon sze-
mélyesen köszöntötte az Erzsébet-
utalvány átvételére nagy számban
érkezőket a Sugárban

A szocialista képviselő kilencven 
alkalommal nem Zuglót támogatta
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután

(12:00-16:00)
Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt

(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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 kifüggesztésre
került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

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 került Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zug-
lói 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 idő-
pont nélkül érkező ügyfelek részére a sorszám kiadása naponta két-
szer, a délelőtti és a délutáni műszakban is külön történik.

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

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

a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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
személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.)
található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelent-
kező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektroniku-
san zugloizrt@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-
8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollé-
gáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a be-
jelentkező ügyfeleket. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyek-
ben személyesen is fogadják az ügyfeleinket. 

Dátum
Április 9.
Május 8.
Június 11.
Április 3.
Május 5.
Június 5.
Március 28.
Április 25.
Április 4.
Május 9.
Június 6.
Április 2.
Május 7.
Június 4.

Divízió
Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Jogtanácsos

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

dr. Csikós Tibor

Divízió

A Zuglói Egyesített Bölcsődékben a nyílt napok és a beiratkozások
2014 április hónapban lesznek, melyről bővebb információt a
www.zugloibolcsik.hu honlapon olvashatnak.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!     Kissné Kalló Györgyi 

Zuglói Egyesített Bölcsődék Vezetője

Tisztelt Szülők!

Minden részletre kiterjedően fel
kell tárni a múltat és el kell uta-
sítanunk a gyűlöletre épülő poli-
tikát, mert mindig az vezetett
diktatúrához – jelentette ki Roz-
gonyi Zoltán, kerületünk alpol-
gármestere a XX. század ön-
kényuralmi rendszereinek női
áldozatairól szóló konferencián,
amelyen a felszólalók személyes
történeteken keresztül mutatták
be az emberi tragédiákat.

A XX. századi diktatúrák női
áldozatairól rendeztek kerekasz-
tal-beszélgetést a Szent István
Király Zeneművészeti Szakközép-
iskolában kutatók, egyetemi taná-
rok és történészek részvételével.
Megnyitóbeszédében Rozgonyi
Zoltán, kerületünk alpolgármes-
tere arról beszélt, hogy a diktatú-
rák emberek millióinak okoztak
begyógyíthatatlan sebeket, és
nincs olyan család, amely vala-
milyen szinten ne lenne érintett
ezekben a tragédiákban. Rozgo-
nyi szerint két fontos feladatunk
van: egyrészt minden részletre
kiterjedően feltárni a múltat,
másrészt elutasítani minden gyű-
löletre épülő politikát, mert ezek
vezettek a diktatúrákhoz.

Haraszti György, egyetemi tanár
saját édesanyja tragikus sorsát ele-
venítette fel, akit 1944 júliusában
vittek el Auschwitzba, de pár hét
után továbbküldték egy Frankfurt
melletti táborba, ahol a német lök-

hajtásos repülőgépek kifutópályáját
építették. Összesen 278-an voltak,
de csak heten maradtak életben. 

Németh Edit Linda történész elő-
adásában arra tért ki, hogy bár-
milyen hihetetlen, a haláltáborok-
ban is születtek gyerekek, de a
bántalmazások miatt a nők és
anyák később már nem tudtak
nőként tekinteni  magukra. Ezzel
együtt a történész beszámolt azok-
ról a kegyetlenkedésekről is, ame-
lyeket női fegyőrök vagy SS-tisztek
feleségei követtek el a fogvatartot-
takkal szemben. Ők később, bár
elítélték őket, semmilyen megbá-
nást nem tanúsítottak.

Kassay Ildikó kutató szerint az
egyik legfontosabb kérdés az,
hogy azok a nők, akik maguk is
anyák voltak, hogyan tudtak
ilyen kegyetlenségeket elkövetni
gyerekek ellen. Előadásában
ugyanakkor arra mutatott rá,
hogy Romániában még az 1989-
es forradalom után is voltak
olyan árvaházak, ahol verték,
éheztették vagy akár megnyomo-
rították a gyerekeket.

Horváth Attila egyetemi docens
a vörös hadsereg bűneiről
beszélt, amelynek katonái
hazánkba betörve 3-400 ezer
magyar nőt erőszakoltak meg,
akiknek egy része belehalt a bán-
talmazásokba. Az áldozatok a
kommunista diktatúra alatt nem
beszélhettek erről, és kárpótlás-
ban sem részesültek. BR

A konferencián a fiatalok elmondhatták véleményüket, és kérdéseket
tehettek fel az előadóknak

A kerületgondnokság
elérhetőségei

E-mail: 
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

Telefon: 06-70/681-08-20
hétfő–csütörtök 08.00-18.00-ig,

pénteken 08.00-14.00-ig.

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

A Bosnyák térre került kompozíció
középső eleme egy hagyományos bolgár
ivókút, amelynek bal oldalán népviseletbe
öltözött nőalak látható egy gyermekkel,
míg jobb oldalán egy bolgár kertész, zöld-
ségekkel teli kosárral.

– Ilyen ivókutak a mai napig működnek
nálunk – tudtuk meg Kozsuharov Ogn-
jantól, az alkotás készítőjétől. – A szobor-
csoport tömör mészkőből készült, és
azért lett arany árnyalatú, mert az a ter-
mékenység színe. Igazi csapatmunka volt
az elkészítése, tavaly augusztus óta nyol-
can dolgoztunk rajta.

Az emlékmű ötlete már akkor felvető-
dött, amikor Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Zugló országgyűlési képviselője tavaly
testvérvárosi szerződést kötött a bolgár
Veliko Tarnovo városával.

– Első látogatásunk során több kötő-
désre fény derült – emlékezett vissza Pap-
csák Ferenc. – A várnai csatába igyekvő
Hunyadi János – akit itt, Zugló területén
választottak meg Magyarország kormány-
zójává - több napig állomásozott Veliko
Tarnovoban. A két nép között úgynevezett
fegyverbarátság is volt, hiszen mindketten
szenvedtünk a török uralom miatt. A fegy-
verbarátságból azonban mára testvériség
lett. A hagyományos bolgár ivókút felállí-
tását már a Bosnyák tér megújításának
tervezésénél is figyelembe vettük.

A március 3-i szoboravatón – amely a
Magyarországi Bolgárok Egyesületének
száz éves fennállását ünneplő program-
sorozat megnyitórendezvénye volt – részt
vett Margarita Popova, a Bolgár Köztár-
saság alelnöke is. Az alelnök asszony meg-

köszönte a városvezetésnek, hogy megte-
remtette a lehetőségét a kút és a szobrok
felállításának, ami csak közös akarattal
és baráti együttműködéssel valósulhatott
meg. Mint elmondta, az ünnepséget meg-
előzően a házelnöknél járt, megbeszélé-
sük során megállapították, hogy a hazánk-
ban élő bolgár közösség csak a magyar
közösséggel együttműködve érhet el sike-
reket. 

Az egyesület százéves fennállást ünnep-
lő, majd egy éven át tartó, Áder János
köztársasági elnök által fővédnökölt ren-
dezvénysorozat a hagyományos bolgár-
kertész-ünneppel, Demeter-napon zárul
november 8-án.

Fkk

Újabb jelölteket vett nyilvántartásba az
április hatodikai parlamenti választásra
a 8. számú Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság a március
3-án este tartott ülésén. A voksokért nyol-
can indulhatnak: Tóth Csaba János

(MSZP, Együtt, DK, PM, MLP), Láng Márta
(KTI), Dr. Hajdu József Péter (Munkás-
párt), Török Norbert Roland (JESZ), Hor-
váth András (Élőlánc), Papcsák Ferenc
(Fidesz–KDNP), Kovács Béla (Jobbik),
Barta János (LMP).                            ZL
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Emléket állítottak 
a bolgár kertészeknek

Megvannak a jelöltek

Két témában döntöttek a városatyák a
képviselő-testület március 6-ra összehí-
vott rendkívüli ülésén. Megszavazták a
BVSC-Zugló pályázati támogatásához
szükséges önrészt, illetve megválasztották
az április 6-án tevékenykedő szavazat-
számláló bizottságok tagjait és póttagjait.

Papcsák Ferenc polgármester az ülés
kezdetén bejelentette: életének 62. évében
elhunyt dr. Szebellédi István, a CC. Audit
Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője az önkor-
mányzat könyvvizsgálója. A bejelentést
követően az ülésen megjelentek egy perces
néma felállással adóztak az elhunyt emlé-
kének. A grémium úgy határozott, hogy a
BVSC-Zuglónak az elnyert TAO-pályázat-
hoz 20 748 145 forint önrészt biztosít a
korábban jóváhagyott sportfejlesztési
programja megvalósításához. Ugyanakkor

tulajdonosi hozzájárulását adta a Szőnyi
út 2. szám alatt található ingatlanon a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
pályaépítési programja keretében a lát-
vány-csapatsport támogatásból megvaló-
sítandó beruházásokhoz. A BVSC-Zugló
tavaly áprilisban az MLSZ-hez sportfej-
lesztési program jóváhagyási kérelmet
nyújtott be. Amennyiben a beterjesztést
elfogadják, három műfüves labdarúgó
pálya létesítéshez kapcsolódóan a látvány-
csapatsport támogatásból megvalósítható
lenne a labdarúgó pálya lelátójának fel-
újítása, a csapadékvíz elvezetése, a cen-
terpálya felújítása, a pályavonalazó és az
öltöző felújítása. A városatyák zárt ülésen
döntöttek az április 6-i országgyűlési
választások során közreműködő szava-
zatszámláló bizottságok tagjairól és pót-
tagjairól.                                             PD

Megkapta a pályázati önrészt a BVSC

Margarita Popova, a Bolgár Köztársaság
alelnöke és Papcsák Ferenc polgármester a
szoboravatáson

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzat Kép-
viselő-testülete módosította a
pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokról szóló 11/2010.(IV. 23) ön-
kormányzati rendeletét, mely
szerint a polgármester a tárgyév-
ben a 62. életévüket betöltött
vagy 62. év alatti személyek ré-
szére, akik a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított
öregségi nyugdíjban továbbá
egyéb ellátásban – pl. rokkant-
sági és rehabilitációs ellátás-
ban, özvegyi és szülői nyugdíj-
ban, árvaellátásban, stb. – vagy
időskorúak járadékában része-
sülnek és zuglói lakóhellyel (ál-
landó lakcímmel) rendelkez-
nek, rendkívüli természetbeni
juttatást nyújt, amennyiben az el-
látást kérő személy jövedelme

nem haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj össze-
gének 700%-át (199 500 Ft-ot). 

A rendkívüli természetbeni jut-
tatás összege 4 000 Ft, amelyet
Erzsébet-utalvány formájában
kap meg a jogosult személy.

Az utalvány átvételéhez szük-
séges irat minden kérelmező
esetében:
• kérelmező személyazonosí-

tó igazolványa és lakcímkár-
tyája,

• amennyiben egyéb jövede-
lemmel (bevétellel) rendel-
kezik, annak igazolása, 
- munkáltató vagy 
- vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kére-
lem benyújtását közvetle-
nül megelőző év Nemzeti
Adó és Vámhivatal általi
igazolása,

• amennyiben meghatalma-
zott útján veszi át az utal-
ványt, abban az esetben kér-
jük a képviseletre való jogo-
sultságot igazoló okiratot
(gondnok kirendelő határo-
zat vagy két tanúval ellátott
alakszerű meghatalmazás),
illetve a meghatalmazott

személyi igazolványát.
• 62. év alatti ellátásban ré-

szesülő személy esetén
Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság által megküldött 2014.
évi éves értesítő, amelyből
kitűnik a folyósított ellátás
típusa (a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság az értesítőt tár-

gyév január hónapban küld-
te meg).

Kérjük, hogy a gyors és gör-
dülékeny ügyintézés érdekében
a fent felsorolt dokumentumok
birtokában, a kijelölt helyszíne-
ken jelenjenek meg, a megadott
ügyfélfogadási időben.

Tisztelt Zuglói Polgárok!

A Zuglóban 2010-ben megválasztott jobboldali vezetésű önkormányzat a kezdetektől kiemelt figyel-
met fordít a kerület szépkorú lakosságára (Archív felvétel)

Az utalványok átvételére 2014. március 10-től
2014. április 30-ig van lehetőség az alábbiak szerint:

hétfőtől – csütörtökig 9 – 17 óráig, valamint 
pénteken 9 – 13 óráig.

Az utalványok átadásának helyszínei:

– Sugár Üzletközpont 
(Önkormányzati Pont II. emelet)

– Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
– Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

(Erzsébet királyné útja 49.)

– Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hermina úti 
rendelőintézete (II. emelet)



A kerület vezetői fontosnak
tartják az egymással való
törődést, az emberekről való
gondoskodást. Papcsák
Ferenc, Zugló országgyűlési
képviselője a nemzetközi
nőnap alkalmából is figyelt
arra, hogy a lehető legtöbb
kerületi hölgyet felköszöntse.
Ennek érdekében képviselő-
társaival számos zuglói intéz-
ményt felkeresett, virággal
kedveskedett többek között
az idősklubok tagjainak, a
Polgármesteri Hivatal dolgo-
zóinak, és az egészségügyi
szakrendelőkben megforduló
hölgyeknek. 

Mivel Zugló polgármestere sze-
retett volna minél több lányt és
asszonyt személyesen köszönteni,
már napokkal a jeles ünnep előtt
megvásárolta az első virágcsok-
rot. Először – március 6-án – az
Őszirózsa Idősek Klubjába láto-
gatott el. 

– Remélem, jó szívvel fogadják el
a hűség, a kitartás és az odaadás
szimbólumaként ezt a virágot –
mondta köszöntőjében Papcsák
Ferenc. – A nő a világ csodája, ők
azok, akik összefognak minket,
türelmesek, segítik az életünket.
Fontos, hogy figyeljünk egymásra.
Ilyenkor egy kicsit meg kell állni, fel-
emelni a fejünket és meglátni, hogy
kik vesznek bennünket körbe – tette
hozzá, majd az intézmény tagjainak
egy-egy szál rózsát nyújtott át. 

– Nem gondoltam, hogy polgár-
mester úr is eljön – vallotta be Sár-
di Károlyné. – Nagyon köszönjük,
hogy időt, fáradtságot szánt ránk,
öregekre. 

– Fontos, hogy a kerület vezetője
ebben a formában is kifejezi, Zugló
milyen nagy figyelmet fordít az idő-
sekre, akik így még jobban érzik

magukat ezeken a közösségi helye-
ken – vélekedett Gyügyeiné Tamás
Viktória, a Zuglói Szociális Gon-
dozó Szolgálat vezetője.

Másnap, az Örs vezér terei, illet-
ve a Hermina úti szakrendelőbe
Bátki László és Gyügyei Attila
önkormányzati képviselők társa-
ságában érkezett a polgármester,
ahol szintén rózsával fogadta az
arra járó hölgyeket. A csokorból
természetesen az intézmény dol-
gozóinak, a gyógyszertár munka-
társainak, a nővéreknek és a dok-
tornőknek is jutott egy-egy szál
virág.

– Nagyon örülök a rózsának –
mondta Sági Istvánné, az egyik
megajándékozott. – Kedves, hogy
megemlékeznek rólunk.

– Jó reggelt, jó munkát, boldog
nőnapot! – pár órával később így
már a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóit köszöntötte Papcsák Ferenc
és Rozgonyi Zoltán, majd Zugló
első embere a Liget Idősek Klubját
kereste fel. Ide szintén Gyügyei

Attila ás Bátki László képviselők
kísérték el.

– Engedjék meg, hogy megkü-
lönböztetett szeretettel köszönt-
sem önöket nőnap alkalmából.
Örülök, hogy férfiak is vannak itt,
ők erősítik a bátorságomat – szólt
a klub tagjaihoz Papcsák Ferenc,
aki a Bethesda utcai intézményben
egy régi ismerőssel is találkozott.  

– Lili néni 104 éves, és éppen
egy kézimunkán dolgozott – tud-
tuk meg Papcsák Ferenctől. – Én
már nem tudom befűzni a tűbe a
cérnát, ő még igen. Ez a különb-
ség a férfi és a nő közt. 

A polgármester köszöntőjében
elmondta, továbbra is szeretné a
Liget Idősek Klubjának tulajdon-
viszonyát rendezni a fővárossal,
amit már a főpolgármesternél is
kezdeményezett. Az épületen
ugyanis zuglói részről az idősek
klubja, fővárosi részről pedig
bentlakó szépkorúak osztoznak.

– Fontos lenne, hogy az intéz-
mény a zuglói önkormányzat
tulajdonába kerüljön, mert akkor
tudnánk rá forrásokat biztosítani
- tájékoztatta lapunkat Papcsák
Ferenc. – Kicsit rendbe tennénk,
hiszen a felújítás már ráfér a kert-
re és az épületre is. 

A március 7-i ünnepségen
Láng Márta, a Közösség a Tár-
sadalmi Igazságosságért párt
igazgatója is részt vett, aki a
szociális szférát képviselte. A
KTI zuglói országgyűlési jelöltje
lapunknak elmondta, ő is azon
dolgozott, hogy legyen önálló
nyugdíjasháza Zuglónak, és
örül, hogy ez az elképzelése
találkozott Papcsák Ferenc
törekvéseivel. Láng Márta 1998
és 2010 között külsős tagként,
majd önkormányzati képviselő-

ként egészségügyi és a szociális
területen tevékenykedett, a szo-
ciális bizottságban Gyügyei Atti-
lával együtt dolgozott.  

– Szeretettel láttam most
viszont Attilát, akivel mindig
nagyon jó volt a munkakapcso-
latunk, hiszen vállvetve dolgoz-
tunk a zuglói emberekért, az
idősekért, a fiatalokért, a nehéz
helyzetben lévőkért. Sőt, közös
előterjesztéseink is voltak – tette
hozzá Láng Márta. – A Közösség
a Társadalmi Igazságosságért
Néppárt tavaly októberben ala-
kult, elnökünk dr. Szili Katalin.
Elvünk, hogy nem ideológia és
politikai csatározás mentén
szeretnénk politizálni, hanem
értékek mentén. Nemrég valaki
megkérdezte, jobboldaliak vagy
baloldaliak vagyunk-e. Azt
mondtam, én csak a saját
magam személyéről tudok
beszélni, és a magam érték-
rendjét baloldalinak tartom.
Úgy gondolom, nálunk sokan
képviselik a valódi baloldali
értékrendet, de el kell gondol-
kodni, volt-e valaha Magyaror-
szágon igazi baloldali párt,
vagy olyan, amelyik csak balol-
dalinak vallotta magát? Min-
denesetre – talán mondhatom
ezt dr. Szili Katalin nevében is
–,  mi igenis az igazi baloldali
és valódi értékeket szeretnénk
képviselni – tette hozzá a szoci-
ális szféra jelöltje. Ezek után
Papcsák Ferenccel közösen
megnézték azt a műsort, amely-
lyel a Liget Idősek Klubjának
tagjai viszonozták Zugló polgár-
mesterének figyelmességét. 

– El vagyok ragadtatva attól,
hogy ennyire emberközeli, és így
feldobja a légkört – mondta Erdé-
lyi Zoltánné, majd Szokner Ilona
néni árulta el azt, hogy ő bizony
28 éve él a kerületben, de ilyen
szép nőnapot még nem látott. 

– Csodálatos délután volt ez,
nemcsak az ünnepeltek, hanem
az én életemben is, mert olyan
örömmel és szeretetettel fogad-
tak minket – tette hozzá Gyügyei
Attila. – Polgármester úrral
nagyon sok helyre elmentünk,
még az utcán is megszólítottuk
a hölgyeket, hogy virággal ked-
veskedjünk nekik. 

A nőnapi megemlékezés már-
cius 8. után is folytatódott a
kerületben: Zugló országgyűlési
képviselőjének jóvoltából nem
maradtak virág nélkül a Patró-
nus Nappali Otthon, az Eleven
Élet Idősek Klubjának és az
Árnyaskert Idősek Klubjának
hölgytagjai sem.  

Fkk–RT
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Isten éltesse a hölgyeket!

Láng Mártát, a KTI országgyűlési képviselőjelöltjét is köszöntötte
Papcsák Ferenc, jobbra Gyügyei Attila önkormányzati képviselő

Rozgonyi Zoltán alpolgármester a Zeneházi Teakoncerten köszön-
tötte a megjelenteket

Az Árnyaskert Idősek Klubjában is nagy örömmel fogadták a virá-
gokat

Papcsák Ferenc polgármester az Őszirózsa Idősek Klubjában is
köszöntötte a hölgyeket

Zugló polgármestere renge-
teg hölgyet köszöntött fel a
nőnaphoz kapcsolódóan Zug-
ló több pontján. Megkérdez-
tük mit szóltak a kerületi la-
kosok a gesztushoz?

Megkérdeztük

Farádi 
Józsefné

Megköszön-
tük, hiszen

örülünk neki.
Jól esik, ha az
ember kap valamit, pláne eb-
ben a  korban, amikor már
semmi sem megy úgy, mint

kellene.

Karancsi 
Jánosné

Személyesen a
polgármester
úrtól kaptam
virágot. Most

találkoztam vele először, 
és nagyon szépen köszönöm.

Ez csodálatos, nagyon kö-
szönjük.

Lelkes 
Sándorné

Nagyon ked-
ves dolog. 

Meg vagyok
elégedve az
önkormányzattal. Látom,

hogy kezdenek járdát javíta-
ni, felújításokat végezni.

Láng Márta

Nagyon örülök
a köszöntés-
nek. Szerin-

tem ez így van
rendjén. Dí-
cséretes dolognak tartom,

hogy a polgármester úr és a
képviselő úr nem feledkezett

meg rólunk.

Sági 
Istvánné

Örülök neki,
hogy legalább
valaki megem-

lékezik ró-
lunk. Én meg vagyok elégedve
az önkormányzat munkájával.

Támogat minket.

Erdélyi 
Zoltánné

Nagyon el va-
gyok ragadtat-
va. A polgár-
mester na-
gyon szimpatikus ember. 

Feldobott minket, hiszen na-
gyon közvetlen.

Csortos 
Józsefné

Nagyon örü-
lök a köszön-
tésnek. Igazán
kedves tőle,
hogy mindig eljön, és velünk

foglalkozik. Meghallgatja
problémáinkat, egy nagyon

komoly ember.
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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,
tenniakarással 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 és javaslataikat akorábban megadott időponttól 
eltérően 2014. március 31-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 Zuglói Lapokban, valamint online felületeinken 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

#

#
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Szokatlanul nagy volt a nyüzs-
gés március 5-én a Róna utca,
Torontál utca és Thököly út
által határolt közterületen,
ahol közel száz közfoglalkoz-
tatott dolgozott egyszerre. A
lakóknak is feltűnt a sürgés-
forgás, és elégedetten nyugtáz-
ták, hogy az akciónak köszön-
hetően rövid időn belül meg-
szépült a környék. 

Szili Adrián, a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy az
utóbbi időszakban ez mindenna-
pos jelenség Zuglóban, hiszen a
közfoglalkozottak már december
eleje óta folyamatosan takarítják

a közterületeket. A programban
résztvevők nagyrészt olyan felada-
tokat látnak el, amelyek nem igé-
nyelnek szaktudást, ugyanakkor
az általuk végzett parkfenntartás-
sal, szemétszedéssel és graffiti-
mentesítéssel jelentős összegeket
spórol meg a kerület. 

Március 5-én Papcsák Ferenc
polgármester is kilátogatott a fent
említett célterületre. A kerület
vezetője személyesen is meg akart
győződni arról, hogy megfelelő lét-
számmal és megfelelő hatékony-
sággal zajlik-e a közmunkaprog-
ram a kerületben.

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy közmunkásokat tudunk fog-
lalkoztatni. Amíg korábban saját

erőből hatvan embernek tud-
tunk munkát adni, most a kor-
mány által elindított program-
nak köszönhetően már közel
300 ember megélhetését bizto-
sítjuk. Ezek a személyek ráadá-
sul képzésben is részesülnek,
így jelentősen javulhat az esé-
lyük a munkaerőpiacon – jelen-
tette ki lapunknak a városveze-
tő. Hozzátette: úgy gondolja, na-
gyobb segítség az embereknek
munkát biztosítani, mint segé-
lyeket osztogatni.

Baranyai Zsolt, a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Városüzemeltetési divíziójának
vezetője elmondta: jelenleg közel
160 közmunkást tudnak foglal-
koztatni, akik két műszakban
dolgoznak a közterületeken.
Mindennap kijelölnek számukra
egy vagy több célterületet, ame-
lyet kitakarítanak. A program-

ban résztvevők száma áprilisban
remélhetőleg eléri a 233-at. A téli
időszakban novembertől–áprilisig,
a tavasziban pedig májustól októ-
berig dolgoznak a közfoglalkozta-
tottak. Akiknek lejárt a szerződé-
sük, de ismét regisztrálnak a
munkaügyi központban, újból
visszakerülhetnek a programba.

Riersch Tamás

Rövid idő alatt látványosan megtisztult a Róna utca, Torontál utca és Thököly út által határolt közterület

Papcsák Ferenc is felkereste a munkaterületet

Nagyüzem a közterületeken

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

A zuglói önkormányzat a Zsig-
mond Király Főiskolával együtt-
működve, az Európai Unió
támogatásával megvalósuló Sil-
ver City Program keretében,
Korközpontot hozott létre a
Cserepesházban, amely képzési
lehetőségeket biztosít az idő-
sebb korosztálynak.

A Silver City program keretében
az 50 év feletti zuglóiak többek
között ingyen tanulhatnak angolul
kezdő, illetve haladó szinten.

– Ezúttal két kezdő csoport
indult harminc-harminc fővel,
valamint egy haladó csoportunk
is van – tudtuk meg dr. Jászberé-
nyi Józseftől, a Zsigmond Király
Főiskola tanárától. – A szervezést
azonban nem hagyjuk abba, mert
már most ígéretet kaptunk az
önkormányzattól, hogy pár hóna-
pon belül folytatódhatnak a tan-
folyamok.

Az angolorákat szakképzett
tanárok tartják. Az oktatók
tapasztalata szerint az idősebb
korosztállyal könnyebb dolgozni,
mint a fiatalokkal. Szilasi Eszter,
a Zsigmond Király Főiskola taná-
ra úgy látja, az idősebbeknek
sokszor az angol nyelvvel komo-
lyabb céljaik vannak, mint a fia-
taloknak. A mai világban ugyanis
egyre gyakoribb, hogy a családok
nemzetközivé válnak. A gyermek
külföldre költözik, a párja nem
magyar, így szükség van egy köz-
vetítő nyelvre.

Balogné Kalina Zsuzsanna civil
koordinátor lapunknak elmond-
ta: a Silver City programnak és a
Korközpontnak egyaránt az a
lényege, hogy az idősek az otthon-
ülés helyett kapcsolódjanak be a
közösségi életbe, és igénye szerint
mindenki találja meg a számára
legjobban megfelelő közösséget.

bb-fk

Az idősebbeknek sokszor az angol nyelvvel komolyabb céljaik van-
nak mint a fiataloknak

Egészségnapot tartottak a zuglói önkormányzat és a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. munkatársainak részére. Minden érde-
keltnek lehetősége nyílt felmérettetnie egészségi állapotát az Uzsoki-
modell elnevezésű projekt keretén belül, amelynek legfőbb feladata a
lakosság – ezen belül is a XIV. kerületben élők – egészségi állapotának
felmérése, illetve szükség esetén hosszú távú javítása

Ingyen tanulhatnak angolul Megvizsgálták a hivatali dolgozókat 

V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja
újságírója „Egy korty derű”
című estjével már az egész
országot bejárta, sőt a határain-
kon túl is bemutatkozott. Zug-
lóban először március 7-én este
a Lipták Villában derítette fel a
közönséget. 

– Nem vagyok színész, ezért
sehol sem tudom ugyanazt
elmondani – mesélte lapunknak
a népszerű újságíró. – Nyolc, vagy
kilenc éve jöttem rá, hogy köte-
lességem terjeszteni a derűt. A
derű alatt elsősorban nem a
humor értendő, hanem az a pozi-
tív világszemlélet, amely képessé
tesz bennünket, hogy az aprósá-
goknak is tudjunk örülni. Enélkül
nem lehet teljes és boldog életet
élni. V. Kulcsár Ildikó a Fűrész
utcában nőtt fel, a Miskolci, majd
a Telepes utcai iskolába járt. Ma
ugyan máshol él, de mindig haza-
térésként éli meg, ha Zuglóba jön.
A Nők Lapja hasábjain publicisz-
tikáinak gyakran Zugló a témája,
de kilenc könyvében is visszakö-
szön zuglói gyermekkora.     RT 

Egy korty derű 
Zuglóban is

V. Kulcsár Ildikó Újabb gyermekintézmény kapott sószobát

Zugló Önkormányzata újabb bölcsődében tette lehetővé sószoba ki-
alakítását. A Micimackó Kuckója a nyolcadik gyermekintézmény, ahol
sószoba létesült. Az apróságok a délelőtti foglalkozások keretében
rendszeresen használják a megfázásos, allergiás, illetve asztmás tünetek
esetén egyaránt jótékony levegőjű helyiséget

Megkérdeztük

Fodor Lajosné

Tetszik ne-
kem, de ez

nyilván min-
denkinek tet-
szik. Nagyon
ráfért már a

környékre a takarítás, ez a sok
levél nagyon csúnya volt itt.
Remélem rendszeresek lesz-

nek az ilyen akciók.

Magyarné
Nagy 

Erzsébet

Én nagyon
örülök, hogy
eltüntetik ezt
a sok levelet
és szemetet. Itt élek a környé-
ken, jó látni, hogy ilyen sokan

dolgoznak a szebb környezetért.

Mi a véleménye a lakókörnye-
zetében folyó tavaszi nagyta-
karításról?



Az elmúlt időszakról és a Thö-
köly úti zsinagóga rendbeté-
teléről is beszélgettünk Kar-
dos Péter főrabbival, Zugló
díszpolgárával. Egyebek mel-
lett elmondta, a kerület jelen-
legi vezetésével jóval aktívabb
a kapcsolatuk, mint az elő-
zőkkel.

– Milyen változásokat hoztak
az elmúlt évek a zuglói hitköz-
ségnek, leginkább a hitélet
szempontjából?

– A hitéletben az elmúlt évek-
ben kevés változás történt. A
legnagyobb problémát a  hívők
utánpótlás biztosítása jelentet-
te, mivel az átlagéletkor
viszonylag magas volt. A kerü-
letben működő Scheiber-iskola
növendékeinek egy része kép-
viseli a fiatalabb korosztályt.

– Milyen a viszony a többi tör-
ténelmi felekezettel? Hogyan
látja globális szinten a párbe-
széd lehetőségét?

– A többi történelmi – és nem
történelmi – felekezettel Gerő
Péter világi vezetőnk tartja a
kapcsolatot, beleértve a XV.
kerületet is. A párbeszéd nem
annyira, sőt, egyáltalán nem
vallási témáról szól, ezért is
döntöttünk arról, világi vezető
vegyen azon részt. Én magam
negyvenkettedik éve vagyok itt,
s ezalatt egyetlen egyszer hívtak
meg egy vallási közösségbe,
hogy közelebbről megismerjék
a zsidó vallást és történelmet.

– Milyen kapcsolat alakult ki
a kerület jelenlegi vezetésével?

– A jelenlegi vezetéssel aktí-
vabb a kapcsolat, mint az elő-
zőekkel. A Thököly úti zsinagó-
gánk födémszerkezetének saj-
nálatos, tavalyi beszakadása
előtt rendezvényeinken megje-
lentek az önkormányzat magas
tisztségviselői is, évente együtt
tesszük meg az úgynevezett
kegyeleti sétát a holokauszt-
emléknap alkalmából, amikor
koszorút helyezünk el emlék-
tábláknál, a zsinagógánál és
másutt is. Hadd említsem meg
a tizenhatmillió forintos gyors-
segélyt, amelyet a képviselő-tes-

tület megszavazott számunkra a
beomlás kijavíttatására. Óriási
szükségünk volt a támogatásra,
rendkívül hálásak vagyunk,
hiszen az épület állapota miatt
tavaly szakrális eseményeinket
sem tudtuk megtartani, meg-
akadt a hitélet gyakorlása.

– Hogyan halad a zsinagóga
rendbetétele?

– Ez ideig, muszáj közhelyet
alkalmaznom, a bürokrácia
ködös útját járja az ügy. Szem-
lék, pályáztatások, váratlan
problémák felbukkanása aka-
dályozza a hitélet maradéktalan
folytatását. Ami „mellékhatás-
ként” még szomorúbb, híveink
egy része más zsinagógákba
távozott, mondjuk úgy, komfor-
tosabb körülmények közé. Kér-
dés, visszajönnek-e.

– Bár a holokauszt emlékév
országos szinten sajnos vihart
kavart, helyben, Zuglóban lát
esélyt a méltó, közös ünneplés-
re?

– Ez egy nehéz kérdés. A
Mazsihisz távolmaradási dön-
tése nem vonatkozik a kerületi,
közös megemlékezésekre.
Viszont a választás után tíz
napra van a holokauszt-emlék-
nap, s nem tudjuk, milyen
hatással lesz ez a kerület veze-
tésére, ki szervezi majd a meg-
emlékezéseket, egyáltalán, lesz-
e az idén ilyen. Peszach ünne-
pünk április 15-22-ig tart. A
megemlékezést persze lehetne
később is tartani, ennek jegyé-
ben számítunk az önkormány-
zat illetékeseinek megkeresésé-
re. Mi természetesen ettől füg-
getlenül, akár csak eddig is, a
hetvenedik évfordulón is
ugyanúgy megemlékezünk már-
tírjainkról, a zsinagógában
kivégzettekről, és természete-
sen egyebek mellett a Slachta-
házban történt embermenté-
sekről egyaránt.

KD
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Az idén március ötödikére eső
hamvazószerdával megkezdődött
az április huszadikáig, hús-
vét vasárnapig tartó
nagyböjt, latinul quad-
ragesima. A vasárna-
pokat a katolikus
egyház nem
tekinti böjti
napnak, mivel
minden vasár-
nap Krisztus
feltámadásá-
nak emlékün-
nepe. 

A negyvenna-
pos időszak a
IV. századra
vált általánossá,
a szerdai kezdő-
nap pedig egyes
források szerint a
VII. században ala-
kult ki.

A középkorban
ilyenkor késő délutánig
semmit sem ettek, húst, tej-
terméket és tojást pedig utána
sem. A vallási előírások fokozatosan
enyhültek, manapság hamvazószerdán
és nagypénteken szigorú böjt, hústila-
lom van. A szigorú böjt azt jelenti, hogy
a tizennyolc és hatvan év közöttieknek
ekkor csak háromszor szabad enniük,
és csupán egyszer szabad jóllakniuk.
Ezek a hetek nem pusztán a testi, de a
lelki önmegtartóztatásról, az áldozat-
vállalásról és a bűnbánatról is szólnak,

s korántsem valamiféle fogyókúrás vagy
egészségügyi hóbortról. Felkészülés ez

a különleges időszak Jézus
Krisztus feltámadásának

ünnepére, a hitben való
elmélyülés, a kiengesz-

telődés és a lemondás
révén. A lelkület
része ilyenkor az
ima és a szegé-
nyek megsegítése
is, a liturgikus
szín pedig a
bűnbánatot jel-
képező lila.

Szent Máté
evangél iuma
szerint Krisztus
azt mondta,
„kend meg a
fejedet, az arco-

dat pedig mosd
meg, ne lássák az

emberek, hogy böj-
tölsz”. A Megváltó

arra is buzdít, amikor
alamizsnát adunk, „ne

tudja a bal kezed, mit tesz
a jobb, hogy a te adományod

rejtve maradjon, s Atyád, aki lát a rej-
tekben, megfizet majd neked”.

A nagyböjt lezárása a húsvéti szent
három nap – nagycsütörtök, nagypén-
tek és nagyszombat –, illetve a húsvéti
vigília. A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt, s győzelmet
aratott a halál felett, valamennyiünk
számára.       kd

Húsvét ünnepéig
tart a nagyböjt

Közös emlékezések és együttműködés

Kardos Péter főrabbi: a kerület jelenlegi vezetésével jóval aktívabb
a kapcsolat, mint az előzőkkel

A Thököly úti zsinagógánk
födémszerkezetének sajná-
latos, tavalyi beszakadása
előtt rendezvényeinken
megjelentek az önkormány-
zat magas tisztségviselői is,
évente együtt tesszük meg
az úgynevezett kegyeleti
sétát a holokauszt-emlék-
nap alkalmából, amikor
koszorút helyezünk el
emléktábláknál, a zsinagó-
gánál és másutt is.
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Számos téren igyekezett segí-
teni az elmúlt négy évben a
kerület vezetése a Zuglóban
működő, fogyatékkal élőkkel
foglalkozó intézményeket, ame-
lyekkel nagyon jó kapcsolatot
sikerült kialakítani. Papcsák
Ferenc polgármester már meg-
választása előtt ígéretet tett
arra, hogy különösen nagy
hangsúlyt fektet a kerületben
tanuló vagy élő sérült emberek
helyzetének javítására. 

Zugló korábbi vezetésével ellen-
tétben a kerület jelenlegi irányítói
ígéretükhöz híven kiemelt feladat-
ként kezelték az elmúlt években
a fogyatékkal élők helyzetének
javítását, amit az is indokol, hogy
a fővároson belül kerületünkben
összpontosul a legtöbb, sérült
emberekkel foglalkozó intézmény.
Nálunk működik a Vakok Állami
Intézete, a Gyengénlátók Általá-
nos Iskolája, Egységes Gyógype-
dagógia Módszertani Intézménye
és Diákotthona, a Hallássérültek
Tanintézete vagy a mozgáskorlá-
tozott gyerekekkel foglalkozó
Mozgásjavító. 

Papcsák Ferenc polgármester
hivatalba lépésének kezdetén
azonnal létrehozott egy Pályázati

Csoportot a kerületben, ugyanis
az előző ciklusok vezetői nem
aknázták ki a különféle projektek
nyújtotta lehetőségeket, amelyek-
kel többek között ezeket az intéz-
ményeket is lehet segíteni, támo-
gatni.

Esélyegyenlőség

Tavaly decemberben aláírták a
parlamentben azt az együttműkö-
dési megállapodást, amely 2014-

ben garantálja a fogyatékkal élők-
re való nagyobb odafigyelést. Az
önkormányzatok vállalták, hogy
saját hatáskörükben a jelenlegi
évtől az eddigiek mellett további
két megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalót is foglalkoztat-
nak. Az erről szóló megállapodást
Zugló részéről Rozgonyi Zoltán
alpolgármester képviselte, aki
elmondta, hogy a megállapodáson
túl az önkormányzat dolgozóinak
úgynevezett érzékenyítő tréninget
szerveznek, és a rendezvényeken
is több lehetőséget biztosítanak a
fogyatékkal élők számára.

Zuglóban évek óta rendeznek
Kulturális Esélyegyenlőségi Fesz-
tivált is. A kerületben az Egyenlő
Eséllyel Kulturális Szociális
Hagyományőrző Alapítvány és a
Mozgássérültek Budapesti Egye-
sület Zuglói Szervezete bonyolítja
le a programot. Évről-évre külön-
böző műsorral készülnek, ahol
közismert, hazai, ép és sérült elő-
adóművészek szórakoztatják a
közönséget. 

Az esélyegyenlőség teljes körű
megteremtését szolgálta az a
lépés is, hogy a paralimpikonokat
ugyanúgy támogatta a kerület az
olimpia idején, mint az ép spor-
tolókat.

Akadálymentesítés
és integráció

Az önkormányzat nagy gondot
fordít az akadálymentesítésre is,
nem kifelejtve saját intézményeit
sem. Egy tizenötmilliós pályázat
révén az okmányirodának és a
Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt-nek helyet adó
épület teljes infokommunikációs
és fizikai átépítésen esett át, hogy
az ügyintézés még zavartalanabb
és gördülékenyebb legyen. Az
okmányirodán olyan ügyintéző is
van már, akivel jelnyelven lehet
kommunikálni. 

Az önkormányzat egyik sikeré-
nek is tekinthető, hogy megkez-
dődött a Vakok Állami Intézetének
felújítása. A 715 millió forintos,
öt hónapig tartó beruházás során
kívül-belül megújítják, akadály-
mentessé és komfortosabbá ala-
kítják a Hermina úti intézményt.
Szabóné Berta Irén, az intézet
vezetője lapunknak korábban
elmondta: kiváló kapcsolatban
vannak a zuglói önkormányzattal,
amely például ingyenesen biztosí-
tott pavilont az intézménynek a
karácsonyi vásáron, ahol árulhat-
ták kézműves termékeiket is. 

Szintén nagyon elégedetten nyi-
latkozott a kerület vezetésének
hozzáállásáról Fodor Ágnes, a
Vakok és Gyengénlátók Közép
Magyarországi Regionális
(VGYKE) Egyesületének elnöke.
A szervezet még 2012-ben kezdte
meg a „Közösség lámpásai” elne-
vezésű programját, amelynek
keretében olyan mentorokat
képeztek ki, akik saját kistérsé-
gükben a helyi igényeknek meg-
felelően felkutatják, közösséggé
formálják az ott élő vak, gyengén-
látó és más fogyatékos ember-
eket. A zuglói mentor, Tóth Zol-
tánné kiemelten fontosnak nevez-
te az integrációt. – Tudom és
hiszek abban, hogy látó és nem
látó embertársaim igenis tudnak
együttműködni, közös összefo-
gással nagy célokat elérni – tette
hozzá. A VGYKE egyébként több
mint egy éve nyitotta meg első-
sorban a látássérültek ellátására
a „Láthatár" nevű segédeszköz
boltját a Hermina út 57-ben. A
boltban a különböző, mindennapi
életvitelt segítő, beszélő eszközök
mellett látássérültek által készített
ajándéktárgyak is kaphatók. A bolt
nagy népszerűségnek örvend a
látássérültek mellett a látók köré-
ben is. Lehet itt venni beszélő vér-
nyomásmérőt, vércukormérőt, zse-
bórát vagy éppen univerzális felira-
tozó-címkéző tollat

Évek óta a kerületben működik
a Vakrepülés Amatőr Színjátszó
Társulat, amely több kerületi,
fővárosi és országos rendezvény
színvonalát emelték már érzéke-
nyítő produkciókkal. Zugló segít-
séget nyújtott a Hermina úti
Cserf-S Családi Erőforrás Köz-
pont létrehozásában is. 

Pályázati siker

A pályázatok kihasználásának
egyik eredménye, hogy a hallás-
sérült gyermekekkel foglalkozó
dr. Török Béla Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, EGY-
MI és Diákotthon negyvenmillió
forintos támogatást nyert el 2012-
ben. Az összeget szakmaközi
együttműködés fejlesztésére, a
már meglévő szolgáltatások bőví-
tésére, a hallássérült gyermek fej-
lesztésére, és mentorhálózat
kiépítésére használtak fel. 

Az iskola diákjai ebben az
évben vehették birtokba a meg-
újult sportpályát is, melyet a Zug-
lói önkormányzat közreműködé-
sével, az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. támogatásával sikerült meg-
építeni. A tanintézet régi vágya
vált így valóra, hiszen az új gumi-
felületű sportpálya egészsége-
sebb, biztonságosabb környezetet
biztosít a hallássérült gyermekek
sportolására.

A kerületben működik az egye-
dülálló méretű és felszereltségű
Mozgásjavító Általános Iskola,
Szakközépiskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszartani Intéz-
mény és Diákotthon is. Az intéz-
mény öt éves kortól fogadja a gye-
rekeket az ország minden részé-
ről, akik ugyanazt tanulják, mint
a többi iskolás azzal a különb-
séggel, hogy itt nem testnevelés,
hanem mozgásnevelés órák van-
nak. A Mozgásjavító most ünnepli
110 éves fennállását, amelyet
ünnepségsorozattal tesz emléke-
zetessé, amit az önkormányzat is
támogat. Ennek keretében az
intézmény nemrég első alkalom-
mal szervezett olyan zenés-táncos
estet, amelynek konkrét célja az
volt, hogy az idén elindított óvodai
csoportnak, valamint az önálló
életvitel gyakorlását segítő tré-
ningszoba működéséhez támoga-
tókat szerezzenek.          

Baranya Róbert

Zugló nem hagyja magára a fogyatékkal élőket 

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

Idén hatvanöt éves az eredetileg fő-
városi kefegyárként alapított, vakok
foglalkoztatására létrejött Főkefe
Nonprofit Kft., melynek központja
azóta is Zuglóban, a Laky Adolf ut-
cában található. Bár az immár or-
szágos hálózattal tevékenykedő vál-
lalatnál továbbra is a legtöbb vak
dolgozik hazánkban, 2007 óta más
fogyatékkal élők is munkát kapnak
itt, összesen mintegy négyezren. A
keféket és a seprűket ma is a köz-
ponti telephelyen készítik.

A hagyományos tevékenységekhez,
újak is „csatlakoztak”. A céget 2010
óta vezeti Szabó György, aki a Zuglói Lapoknak elmondta, érke-
zésekor egy, az 1970-es évek szintjén lévő szocialista nagyvállalatot
talált, az elmúlt időszakban ezért jelentős átszervezések kezdőd-
tek. Kiemelte, elkerülhetetlen volt, hogy felpörgessék az előállított
termékek értékesítését, ezzel is javítva az eredményességet. A port-
fólió igen széles: gyártanak infúziót, felmosókat, irodai papírárut,
sőt, a mezőgazdasági divízió részeként immár hivatalosan jóváha-
gyott, nemzetközi szinten eladható kóser savanyúságot is készíte-
nek a Főkefe autista munkatársai.

– A fő cél eközben továbbra is az alkalmazottak felkészítése a
szabad munkaerőpiacra, ezért számukra egyedülálló módon mun-
kaerő-közvetítő részleget nyitottunk. Emellett megélhetést kell biz-
tosítanunk azoknak, akik betegségük miatt egy „normális” válla-
latnál nem tudnak elhelyezkedni” – tudatta az ügyvezető.

– Egyre inkább a piacról kell megélnünk. Ami nem lehetetlen,
különösen annak tükrében, hogy például a világ második legna-
gyobb sífelszereléseket gyártó cége által forgalmazott amatőr és
sport síkötések nyolcvan százalékát megváltozott munkaképessé-
gű dolgozóink állítják elő. Hozzáteszem, még autóalkatrészeket is
készítünk – sorolta Szabó György, és kiemelte, a cég jó viszonyt
ápol a kerületi önkormányzattal is. KD

Fodor Ágnes

A Vakok Intézetét kívül-belül
felújítják

Az okmányirodát már akadály-
mentesítették

Szabó György

A Főkefe fogyatékkal élő dolgozói ma már seprün és kefén kívül
mást is gyártanak 
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A következő napokban, hetek-
ben nagyon sokan kezdenek
neki a kerti munkálatoknak. Ne
felejtsük, hogy nemcsak a kert-
ben található renoválandó,
megszépítendő zöldfelület, ha-
nem a házak, társasházi épüle-
tek előtti utcafronti részeken
is. Az utcafronti növényzet gon-
dozása  fontos, hiszen ez a te-
rület határozza meg az utca lát-
képét, és az épület előtti kis-
kert adhatja az első kellemes
benyomást a betérőknek.

A pázsitos területeket a kerti
gyephez hasonlóan kell felújíta-
ni. A fűmagvetés olcsóbb, de
hosszabban tartó művelet, míg
gyepszőnyeg lefektetésével azon-
nal használható és díszítő felület
nyerhető. Vetés esetén hasznos
pár karóval és néhány méter
madzaggal körbekeríteni a friss
vetést, hogy a járókelők ne ta-
possák szét azt. Amennyiben ed-
dig nem volt díszfű, például
pampafű az utcafronton, érde-
mes megfontolni a telepítését,
mert fiatal korában jellegtelen
külsejű, így nem csábítja a nö-
vénytolvajokat, kifejlődve pedig
lehetetlen kiszedni, ráadásul le-
velei is élesek, recések.

Sokan színes, mutatós virágok-
kal díszítik az utcafronti terüle-
tet, ebben az esetben érdemes
úgy kialakítani az ágyást, hogy
minél kevesebb gondozást igé-
nyeljen, így jó ötlet a mulcsolás,
fakéreggel, vagy zúzott kővel. Ez-

zel megakadályozható az elgazo-
sodás, kevesebb öntözésre lesz
szükség, a homogén alapfelület
kiemeli a virágok szépségét, és
tartósan szép látvány érhető el.
Fontos a körültekintő fajtaválasz-
tás is, a rózsák gyönyörűen mu-
tatnak, de gondozásigényesek,
míg például a hagymások alig igé-
nyelnek törődést. Sokan fát is ül-
tetnek a járda mellé a portájuk
előtt, ilyenkor alaposan fontoljuk
meg, milyen fajtát telepítünk, tar-
tózkodjunk a „szemetelő”, törés-
re hajlamos fáktól. Házfalhoz, ke-
rítéshez túl közel ne kerüljön fa,
mert a gyökérzet esetleg kárt te-
het az épített elemekben, vagy a
nagy lombozat akadályozhatja a
kilátást. Nagyobb munkálatok,
teljes újratelepítés előtt minden-
képpen érdemes kertészeti szak-
emberrel konzultálni, hogy az
eredmény tartós és probléma-
mentes legyen.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A férgek olyan élőlények,
melyektől minden ember irtó-
zik. Ennek ellenére sokan még-
is elhanyagolják kedvenceik
rendszeres, megfelelő szerrel
történő parazitaellenes kezelé-
sét, mellyel ezeket az élősködő-
ket mind maguktól, mind álla-
taiktól távol tudnák tartani. 

Velünk élő társállataink olyan
élősködők hordozói lehetnek,
melyekkel minket is megfertőz-
hetnek. Ezt nevezzük zoonózis-
nak. A fertőzöttség néha teljesen
tünetmentes, máskor enyhe tüne-
teket, olykor pedig súlyos pana-
szokat okoz. Fontos, hogy felnőtt
állat esetében a férgek csak
nagyon ritkán ürülnek maguktól
a bélsárban, így ebből nem álla-
pítható meg, hogy a kutya, macs-
ka férges-e. Biztos diagnózis csak
laborvizsgálattal állítható fel, ezért
ha kedvencünknél hasmenést
tapasztalunk, vagy normál étvágy
mellett lesoványodik, rögtön állat-
orvoshoz kell fordulni. Egy fér-
gekkel fertőzött állat a megfelelő
kezeléssel teljesen „gyógyítható”,
ám mindig a megelőzés az elsőd-
leges. Ennek első lépése kutyánk,
macskánk rendszeres féreghajtá-
sa az állatorvos által ajánlott szé-
les spektrumú szerrel. A népi gyó-
gyászatban használatos fokhagy-
ma sajnos nem elég hatékony
erre a célra. 

A szükséges féreghajtás gyako-
risága sok tényezőtől függ. Egy
vadászkutya például sokkal
sűrűbb kezelést igényel, mint egy
kerti kutya, mert nagyobb eséllyel

találkozik az emberre is veszélyes
parazitákkal. A két féreghajtás
közti idő legfeljebb három hónap,
míg az emberrel szoros kapcso-
latban élő ebeknél 30 nap. A tár-
sasházakban élő ebekkel azért
más a helyzet, mert bár ők nap-
juk nagy részét olyan helyen töl-
tik, ahol nem fertőződhetnek, de
a sétáltatások helyszínein, a
kutyafuttatókon a parazita peték
feldúsulnak az odajáró nagyszá-
mú állat miatt. Annak érdekében,
hogy mi magunk ne fertőződjünk
meg, nagyon fontos jelentősége
van a személyi higiénia szigorú
betartásának. Az étkezések előtti

alapos kézmosással a fertőződés
esélye lényegesen csökkenthető.
Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megemlíteni, hogy a
kutyaürülék feltakarítása minden
állattartó kötelessége, hiszen az
otthagyott bélsár nemcsak eszté-
tikailag csúfítja el a környezetet,
de nagyon komoly közegészség-
ügyi veszélyt is jelent. Egy fertő-
zött állat bélsarából származó
peték hosszú időre fertőzőképe-
sek maradhatnak, ezzel veszé-
lyeztetve más kutyák, valamint a
többi gazda egészségét is. 

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Lendületük megint határ-
talan, sok jövés-menés, tárgya-
lás várható, és nagy beszélgeté-

sek a barátokkal, közös utazás, kirán-
dulás. Igyekeznek alkalmazkodni is,
kompromisszumot kötni, ami nem biz-
tos, hogy mindig sikerül. Ennek oka
továbbra is a türelmetlenség, akaratos-
ság lehet. A  nagy szabadságvágyuk
problémát okozhat. Megköthetetlenek,
ez otthon feszültséget gerjeszthet.

Bika – Ők is érezhetnek sza-
badság utáni vágyat, ami náluk
különleges, hisz ők mindig a

biztonságra törekednek. Ám most
bármi újba belevághatnak, minden
különleges, modern érdekelheti őket,
szakítva kicsit a hagyományhoz való
ragaszkodásukkal.  Az utakon külö-
nösen vigyázzanak, ne rohanjanak,
nem fontos találkozni a hatóságokkal!
Barátaik segítségükre lehetnek. 

Ikrek – A félelem, önbizalomhi-
ány és a lendület, tettrekészség
váltakozása jellemezheti ezt az

időszakot. Pénzre számíthatnak, akár
bőségesen - de kiadásokra is. Gyereke-
ikkel, szerelmükkel teljes összhangban
lehetnek, ám a munkatársaikkal
elakadhat az információ áramlása, mely
által befelé fordulhatnak, hidegek lehet-
nek. Legyenek türelmesek velük!

Rák – Tele lehetnek ötlettel,
hogy miként lehetne pénzt elő-
teremteni, s most meg is van

hozzá a lendületük, akaratuk, hitük.
Gyerekeikkel némi feszültség adód-
hat – lehet, hogy épp a túlzott mun-
kakedv, biztonság utáni igényük. Tár-
sukkal is próbákra számíthatnak, ha
nem engednek, nem változtatnak,
akkor a kapcsolatban lehet változás,
eltávolodás.

Oroszlán – Bölcs, ötletekkel
teli „királyok” tudnak most
lenni, akiket az érzelmeik,

hangulataik el tudnak vinni. Baráta-
ikkal összefeszülhetnek, akár selejte-
ződésre is sor kerülhet, ha nem tud-
ják megbeszélni a problémáikat.
Nagyon jó megérzéseikre most hall-
gathatnak, az előző életből jövő tudás
segíthet. Jogi problémák nehezíthetik
életüket. 

Szűz – Jó kedvüknek egyik
oka a biztonságot jelentő pénz
érkezése lehet, amit előszere-

tettel költhetnek az egészséggel össze-
függő vizsgálatokra, bio-ételekre. Tár-
sukkal a kapcsolatukat a végtelen
szeretet jellemezheti, ha bármi prob-
léma adódna, az angyalok segítségére
számíthatnak. Munkájukban akadá-
lyok érkezhetnek, - teremtő erejük
segíthet. 

Mérleg – Mindenkivel csacsog-
nak, kedvesek, szépek, flörtöl-
nek, gyorsak, lendületesek, s

nem utolsó sorban szerelemesek is
lehetnek. Igaz, a kapcsolatuk próbák-
nak is ki van téve, próbáljanak figyelni
a hangulataikra, hogy ne az befolyá-
solja őket. Társuk szabadságvágya
csak tükörként mutatja a saját sza-
badságvágyukat!

Skorpió – Nem könnyű most
a környezetüknek velük lenni,
hisz tele lehetnek feszültséggel,

félelemmel, túlzásokkal, végletesség-
gel, s önmagukhoz nagyon szigorúak
tudnak lenni. Ne vegyék olyan komo-
lyan az életet, kicsit lazítsanak! Főleg
az utakon lassabban, ha el akarják
kerülni a hatóságokat! Szerelmük,
gyerekeik segítségükre lehetnek sze-
retetükkel, a sport is segít! 

Nyilas – Előző életből jövő
nehézségekre számíthatnak,
melyek megmutatkozhatnak

anyagiakban, szerelmükkel, gyereke-
ikkel való kapcsolatukban. Egy kicsit
most meg kell „halniuk”, az egonak
mindenképp! Próbáljanak saját
középpontjukban lenni, alázatosan
elfogadni az eseményeket, nem egyik
végletből a másikba esni, ahogy szok-
tak! Ez segíthet!

Bak – Társukra számíthatnak
ebben a számukra, a környeze-
tüknek is miattuk nehéz akara-

tos, és türelmetlen időszakukban,
Ennek ellenére be tudják ragyogni ott-
honukat szeretetükkel. Vegyék észre,
hiszen ki tudják fejezni neki köszöne-
tüket - most az angyalok ott vannak ket-
tőjük kapcsolatában. Barátaikkal annál
nehezebben megy bármi megbeszélése.

Vízöntő – Ne rohanjanak!
Főleg az utakon ne! Próbálja-
nak nem az egyik végletből a

másikba esni, engedni akaratukból,
elveikből, hisz minden túlzás a har-
móniától visz egyre távolabb! Pénzügyi
vonalon sikerek, bőség várható,
melyet befektethetnek régi vágyaikba,
ám munkájukhoz szükséges eszkö-
zökbe is. Külföldi utazásra is sor
kerülhet, a tanulás is jól megy. 

Halak – Nagyon jól vannak!
Bölcsek, boldogok, tele lehet-
nek hittel, szeretettel, segíteni

vágyással. Mindemellett a pénzügyi
problémákat mellékesnek érezhetik,
hisz tudják, hogy az anyagiak a Létnek
csak egy része, nem a boldogság alap-
ja. A szerelemben, gyerekeikkel lehet-
nek nehézségeik, kapcsolatuk átala-
kulóban lehet, de szeretetükkel ez is
megoldható. 

Termék megnevezése

Dughagyma

Medvehagyma

Tisztitott dió

Cékla

Csicsóka

Lilahagyma

Kelbimbó

Barka 

Árvácska

Százstorszép

Mértékegység

kg

csomó

0,5kg

kg

kg

kg

kg

csokor

tő

tő

Ár (Ft)

600-800

120-150

1.000

200

300-350

300-400

400-500

200-300

120

230

Kétheti horoszkóp
március 13-tól

www.asztrocsillag.hu

A megelőzés a legfontosabb
Tavaszi teendők 
az utcafronton

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
március 13–26-ig



Kevés olyan kerülete van a fővá-
rosnak, ahol az oktatásra, a
sportra és a kultúrára annyi
figyelem jut, mint Zuglóban.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
szerint a kerület kulturális éle-
tére ennek ellenére ráfért a fris-
sítés, az önkormányzat ennek
az elmúlt négy évben eleget is
tett.

– Zuglónak nincsenek nagy kul-
turális és közművelődési intézmé-
nyei. A város fejlődése során
kisebb kulturális centrumok jöt-
tek létre, de az itt dolgozó köz-
művelődési szakemberek hozzá-
értése, lelkesedése így is garan-
tálja a magas szintű kulturális
életet – mondta Rozgonyi Zoltán.

Az önkormányzati ciklus kezde-
tén a kerület vezetői felmérték,
hogy mire van szükség Zuglóban.
Kiderült, hogy közösségi terekből
hiányt szenved a kerület. Ezt pró-
bálta meg pótolni a Bosnyák tér
rekonstrukciója, ahol az idei télen
már egy programokkal teli adventi
vásárt is rendeztek. A nagy érdek-
lődés alátámasztotta, hogy az ilyen
típusú közösségi rendezvényeknek
helye van Zugló programkínálatá-
ban. Az újabb Bosnyák téri prog-
ramsorozatra nem is kell sokat
várni: a kerület főterén március
29 és április 13 között Zuglói
tavaszváró néven ismét látványos
rendezvények lesznek. 

– A kultúra és a közösségépí-
tés összefonódik – tette hozzá
az alpolgármester. – Ha egy köz-

területet rendbeteszünk, funk-
ciót adunk neki, akkor ott virá-
gozni kezd a közösségi és kul-
turális élet is.

A Tisza István téren rendsze-
resek a megemlékezések, a Zsá-
lya utcában hamarosan átadják
a közösségi kertet, a Csertő
parkban pedig heteken belül
elkészül a Civil Ház, és megújul
az intézmény környezete is.
Ezzel a beruházással megint egy
régi hiányosságot sikerül pótol-
ni, hisz a kerületben élő nemze-
tiségek és civil szervezetek régóta
várnak már otthonra. A 200 fős
rendezvényterem, az új kiállító-
tér és a könyvtár mindenki szá-
mára lehetőséget biztosít majd a
kulturált szórakozásra. A ciklus
elején költséghatékony szempon-
tokat figyelembe véve felmerült
a Liget Galéria bezárása, de sze-
rencsére komoly összefogással
sikerült megmenteni ezt a pati-
nás intézményt, amely a Város-
liget mellé tervezett múzeumi
negyedbe is illeszkedik majd.

A kerület kulturális élete az
elmúlt években újdonságokkal is
gyarapodott. A Cserepesházban
működő Zuglói Smooth Jazz
Klub mára a főváros egyik legked-
veltebb zenei műhelye lett. A régi
hagyományok ápolása mellett új
programok is indultak. A korábbi
Káposztafesztivál egy Zuglói Kul-
turális és Gasztronómiai Feszti-
vállá nőtte ki magát, amely már
csak a Városligetben fér el. A
Mogyoródi úti sportpályán évente

megrendezik a Zuglói Sportfesz-
tivált. Az elmúlt években nevet
kaptak a sportpályák, a kulturális
intézmények, azok termei, sőt
még a kerületi helytörténeti
műhely is.

– Fontos szempont volt szá-
munkra, hogy ne egyedül próbál-
juk alakítani a kerület kulturális
életét, hanem együtt tudjunk
működni a helyi intézményekkel
és szervezetekkel – húzta alá az
alpolgármester. – Ilyen gyümöl-
csöző együttműködésről beszél-
hetünk a Bánfalvy Ágnes Színita-
nodával, az Éless-Színnel, a Hon-
véd Kulturális Központtal, a Mező-
gazdasági Múzeummal vagy a
Fővárosi Növény- és Állatkerttel is.

– Az elmúlt évek vívmányai közé
tartozik, hogy sikerült az idősebb
és a fiatalabb korosztály számára
is igényes szórakozási lehetősé-
geket biztosítani – mondta Roz-
gonyi Zoltán. 

Az önkormányzati támogatással
működő Zuglói Filharmónia
országos és nemzetközi hírű elis-
mertséget szerzett. A zenei prog-
ramok, az évente 10 500 gyereket
érintő komplex előadások a Zene-
házban, a nyári színházi fesztivál,
a térzene, a nyugdíjasok szavaló-
versenyei, a kerületi emlékséták,
a történelmi- és tudományos kon-
ferenciasorozatok, a Zuglói
Könyvnapok, illetve a testvérvá-
rosi kapcsolatok bővítése mind
azt bizonyítja, hogy Zugló kultu-
rális élete mára pezsgővé és sok-
színűvé vált. R.T.
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Zugló a kultúra fővárosa

Rozgonyi Zoltán
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Az új szervezet megalapítására
a közterület-felügyeletről szóló
törvény, valamint a 2012. évi
120-as törvény adta meg a jogot,
amely kimondja, hogy az önkor-
mányzatoknak lehetőségük van
önálló önkormányzati rendészeti
szervek létrehozására. 

– Az új intézmény fő rendelte-
tése a közterületek rendjének
biztosítása – mondta az év elején
kinevezett igazgató. – Szerteága-
zó feladatkör tartozik ide, az ille-
gális árusítás-, a jogellenes köz-
terület használat- és a köztiszta-
sági szabályok megsértésének
felszámolása, a közlekedési és
parkolási szabálysértések meg-
akadályozása, a közterületeken
történő állattartás szabályainak
betartatása, de kiemelt felada-
tunknak tartjuk a zöld területek
védelmét is. Folyamatos lesz a
felügyelők jelenléte a megújult
Bosnyák téren, az Örs vezér
terén és az Erzsébet királyné
útjai aluljáróban is. 

Az újonnan létrehozott szerve-
zet alappillére a közterület-fel-
ügyelet lett, amely közterületi
szolgálatot ellátó, intézkedési
jogkörrel rendelkező közterület-
felügyelőkből és az őket biztosító

segédfelügyelőkből áll. Az egyen-
ruhában szolgálatot teljesítő
közterület-felügyelők minden
esetben jelvénnyel rendelkez-
nek, és a hét minden napján, 24
órában gyalogosan és gépkocsi-
val járőröznek a kerületben.

A rendészek év eleje óta közö-
sen járőröznek a XIV. kerületi
Rendőrkapitányság munkatár-
saival. Az együttműködés ered-
ménye nem maradt el: számos
esetben történt közös elfogás,
illetve tetten érés az elmúlt hóna-
pokban, valamint láthatóan
megnőtt a közterületen rendvé-
delmi szolgálatot ellátó egyenru-
hások száma is.

A Laky Adolf utca 36. szám
alatt kialakított Zuglói Rendé-
szeti Központban 24 órás ügye-
let működik. Ide várják az
állampolgárok bejelentéseit az
általuk észlelt közterületi jog-
sértésekről, de hamarosan meg-
nyílik a Rendészet ügyfélszolgá-
lati irodája a Padlizsán utca 2.
szám alatt is.

– Az Önkormányzati Rendé-
szet célja a zuglói lakosok által
jogosan elvárt rend és biztonság
biztosítása, fenntartása – húzta
alá Kardos Pál. – Elsődleges

szempontként minden közterü-
let-felügyelőtől elvárjuk az ará-
nyosság elvének alkalmazását
a jogszerűség betartásával. Min-
den kerületi lakossal együtt

kívánunk működni, így arra
bíztatok minden zuglói polgárt,
hogy forduljanak bizalommal a
közterület-felügyelőkhöz kérdé-
sükkel, problémáikkal. Kollé-

gáim készségesen állnak a ren-
delkezésükre, hiszen Zugló biz-
tonsága közös ügyünk!

Riersch Tamás

Legfőbb céljuk a közterület rendjének biztosítása 

Megszűnik az áldatlan
állapot

A Dr. Kutalikné Kardos Zsuzsanna polgármestersége alatt elkótyavetyélt óvoda területe
hamarosan megtisztul

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Évtizedek óta elhanyagoltan áll a Rákos-
falva park területén, az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskolával szem-
ben egy épület-komplexum, amely vala-
ha óvoda volt. Az önkormányzatnak
köszönhetően hamarosan megoldódik a
probléma és közbiztonsági pontot is
létesítenek a környéken.

Az áldatlan állapot kialakulása egészen a
kilencvenes évek közepéig nyúlik vissza.

– Még dr. Kutalikné Kardos Zsuzsanna
polgármestersége idején, az akkori testület
mélyen értékén alul, mindössze 40 millió
forintért eladta ezt az ingatlant – mondta a
Zuglói Lapoknak Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester. – Az új tulajdonos azonban nem
kezdett semmit a létesítménnyel és az eddi-
gi önkormányzatok sem tudtak lépni, mert
magántulajdonú területről volt szó. A kék
színű épületben valaha óvoda működött,

ma hajléktalanok lakják. Bár a terület le
van zárva, ez legtöbbször nem jelent gondot
az illetéktelen behatolóknak. A probléma
hamarosan megoldódik. Zugló Önkor-
mányzata elkötelezett a környék rendezése
mellett, ezért jelenlegi tulajdonostól kibé-
relte a területet, így most már lehetősége
van rendbe tenni azt. A munkálatok során
megtisztítják a környező járdákat, a sze-
metet, a zöldhulladékot elszállítják, a fák
gallyazására is sor kerül, így átláthatóbb
lesz a terület.

– A következő lépés az lesz, hogy Papcsák
Ferenc polgármester javaslatára közbizton-
sági pontot hozunk itt létre, és 24 órás
jelenlétet biztosítunk – tette hozzá az alpol-
gármester. Azt, hogy mi lesz a romos épület
végleges sorsa, még nem tudni. Elbontása
nagyon költséges lenne. A jelenlegi cél az,
hogy a környék lakói rendezett környezet-
ben élhessenek. bb-fk

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zugloirendeszet.hu

2 11 22 33

ÜGYELET

Zugló Biztonsága

ZUGLÓI RENDÉSZETI KÖZPONT

Köztisztasággal, 
közterület-használattal, 
közbiztonsággal kapcsolatos 
szabálysértések, 
lakossági észrevételek 
bejelentése.

A képviselő-testület tavaly novemberben döntött
arról, hogy megszünteti a Kerületőrséget, ugyan-
akkor január 1-től létrehozta a Zuglói Önkormány-
zati Rendészetet. Az intézmény élére a közbiztonság
területén több évtizedes szakmai tapasztalatokkal
rendelkező, zuglói Kardos Pált nevezték ki. 

Kardos Pál 



MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT köny-
veit boldogan elszállítom! Nem vagyok
kereskedő! Tel: 06-20-956-4084

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron, hely-
színen, készpénzért vásárol antik és
modern festményeket, bútorokat (figu-
rálisak előnyben) ezüsttárgyakat, arany-
akat, elefántcsontokat, kardokat, asztali
álló, fali - és karórákat, porcelánokat
(Herendi, Zsolnay) Kovács Margit, Gor-
ka Géza, Kissróz Ilona, kerámiákat, sző-
nyegeket, bronz tárgyakat, kitüntetése-
ket, teljes hagyatékot, értékbecslés,
kiszállás díjtalan. Életjáradéki szerző-
dést is vállalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67.
Tel:364-7534, 06-30-382-7020

POLGÁR MÓNIKA KÉSZPÉNZÉRT
vásárol kiemelt áron mindennemű lak-
berendezési tárgyakat (színházak részé-
re is) gyűjteményeket, ritkaságokat,
bútorokat, zongorát, hanglemezeket,
könyveket, bőröndöket, csipkéket, csil-
lárt, szőnyegeket, játékokat, ruhanemű-
ket, kitüntetéseket, bizsukat, üvegeket,
dísztárgyakat. Kiszállás, szakbecslés díj-
talan. Tel: 06-30- 419-2713

175/80/64 Rendezett körülmények
között élő független férfi keresi korban
hozzáillő hölgy hívását. Tel: 06-20-559-
7243 (17 óra után)

ZUGLÓI KUCKÓ MAGÁNÓVODA óvo-
dapedagógust keres azonnali, illetve szep-
temberi kezdéssel. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal lehet az info@kuckomaga-
novoda e-mail címen, vagy postai úton a
1147 Bp, Kerékgyártó u. 91/b címen.

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállással. Demeter Attila. Tel: 256-
8680, 06-30-970-4870

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

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS házaspár
eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne
idős hölggyel vagy úrral. T: 06-30-368-7859

ARANY-EZÜST VÉTELE a legjobb
napi áron. Hagyatékot készpénzért vásá-
rolok. VII. Wesselényi u.19. Wesselényi
Galéria Tel: 317-9938 www. louisgale-
ria.hu

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP

TÁRSKERESŐ

MUNKÁT KÍNÁL

RÉGISÉG

Megjelenések és lapzárták 2014-ben
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Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fűtésszerelés, ázások, csőtöré-
sek megszüntetése. Mosdók, WC tartá-
lyok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel: 402-
4330, 06-20-491-5089

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók min-
den típusának falbontás nélküli gépi
tisztítása azonnal, garanciával. Tel: 228-
6193, 06-30-9210-948

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely, boj-
lerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVEZETÉK-,
VÍZÓRASZERELÉS, vízóracsere. Tel:
260-48-70, 06-20-979-0624. Pungor

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel vállalom
zuglói műhellyel. Marton Tamás techni-
kus. Tel:221-1691 üzenetrögzítővel,Mo-
bil:06-20-342-7898

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTA-
LERAKÁS, parkettacsiszolás, parketta-
javítás, vízszerelés, csempézés, kőmű-
ves- és asztalosmunkák, ajtó-ablakcsere,
illesztés, villanyszerelés, takarítás garan-
ciával. Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERE-
SÉSE, javítása víz-fűtés-és lefolyóveze-
téken. Lakásban és udvaron is. Tel: 06-
30-914-3588

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés azonnal. Rácskészí-
tés, kapuk, kerítések, galériák, egyéb
lakatosmunkák. Tel.:06-30-299-12-11

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ
VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés
garanciával. Érintésvédelmi felülvizsgá-
lat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, új szer-
kezetek készítése, régiek felújítása, lapos
tetők szigetelése. Ereszcsatornák javítá-
sa, cseréje. Tel: 06-1-257-5762, 06-70-
224-9326 

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍTÓ,
KAPUTELEFON azonnali kezdéssel, ga-
ranciával. Kiss István Tel: 06-20-9608-141

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN IS. Hő, fény
és biztonsági fóliázás. Nyílászárók utólag
is szigetelése. Rés szellőzők készítése.
Tel: 06-20-956-7241

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK
készítése, javítása. Kisebb ácsmunkák.
Kis munkák is. Tel:291-0081, 06-30-
401-74-62

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vide-
oton, ITT-Nokia, Grundig, Nordmen-
de, Panasonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel: 06-20-
531-76-38

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás el-
hárítás profi gépekkel, szerelvények
javítása, cseréje, gázkészülékek javí-
tása, csőtörés, hibaelhárítás azon-
nal. Társasházaknak és közületek-
nek is! 40 éves gyakorlattal. Tel:
3633-272, 06-30-9517-849

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal
is! 40 éves szakmai gyakorlattal,
profi gépekkel. Vízvezetékszerelés.
Társasházaknak, zuglói lakosok-
nak nagy kedvezmény. Zuglói víz-
és lefolyószerviz. Tel: 06-1363-
3272, 06-30-951-7849

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablak-
doktor.hu 20 éve vállalom becsüle-
tesen ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését
és szigetelését 1 év garanciával. Fel-
mérés díjtalan. Horváth Ákos Tel:
06-70-550-0269

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén is, garanciával! Tel: 419-82-64,
06-70-211-77-60

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES KI-
SZÁLLÁSSAL, garanciával a hét minden
napján. Tel:405-3553, 06-20-9344-874

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST valamint
épületi műkövezést vállalok kedvezmé-
nyes áron. Tel: 363-0402, 06-30-293-
2210. www.juhaszburkolas.5mp.eu

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőműves,
burkoló, festő, asztalos, vízszerelő szak-
emberek állnak rendelkezésre. Társas-
házak felújítását, karbantartását, kony-
hák, fürdőszobák felújítását vállaljuk. Tel:
06-30-457-2666, 06-20-514-7876

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ
HÖLGY kisebb-nagyobb takarítást,
ablaktisztítást, vasalást vállal. Irodák és
társasházak részére is! Gyors és precíz
munkavégzés. Tel:06-30-294-2227

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszere-
lést, küszöbkészítést, szigetelést, mázo-
lást, pántok, zsanérok cseréjét és a leg-
kisebb munkát is vállalom. Tel: 251-
9483, 06-20-381-6703

FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak szak-
szerű rendbehozatalát. Hosszú távú garan-
ciával. Tel: 285-2882, 06-30-878-8977

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELŐ mester vállal ké-szü-
lékek, berendezések cseréjét és javí-
tásokat, felújításokat, dugulás elhá-
rítást. Társasházak, létesítmények,
gázkészülékek, gázbiztonsági, mű-
szaki felülvizsgálatát. Műszeres égés-
termék vizsgálatát szükséges doku-
mentációkkal. Hétvégén is hívható!
Tel: 06-30-9568-540, 220-51-85

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - központi
fűtés, szerelési, javítási, karbantartá-
si, felújítási munkák és dugulás elhá-
rítás, garanciával! Hétvégén is hívha-
tó! Tel: 06-70-558-1916, 220-51-85

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

KONTÉNERES SITT, ZÖLDHULLADÉK
szállítása. Sóder homok, termőföld is kap-
ható szállítással. Tel: 06-30-9415-032

TŰZIFA, NÉMET SZÉN, lengyel és bar-
naszén kapható. Építőanyagok, sóder,
homok, termőföld szállítását is vállaljuk.
Tel:06-20-9789-391

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Keríté-
sek, nagykapuk, toló-kapuk, lépcsőház-
korlátok, erkélykorlátok, vasajtók,
ablak-, ajtórácsok, aknafedelek, előtetők
készítése. Tel: 06-30-984-7684

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

LAPOSTETŐK HŐ - ÉS CSAPADÉKVÍZ
elleni szigetelése, bádogos munkák kivi-
telezése, garanciával, referenciákkal. Tel:
06-20-471-1870, 273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK:
HOMLOKZAT felújítást, festést, mázo-
lást, veszélyelhárítást, dryvit szigetelést
és bádogos munkákat. Tel: 06-20-471-
1870, 273-1857

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa, har-
monika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel: 410-7924, 06-
20-934-57-28

KUCKÓ MAGÁNÓVODA SZERETET-
TEL várja óvodás korú gyermekek
jelentkezését óvodai, illetve iskola elő-
készítő csoportjaiba. Jelentkezni lehet
a 223-2030-as telefonszámon Sugár
Andeánál, illetve az info@kuckomaga-
novoda.hu e-mail címen. További infor-
máció a www.kuckomaganovoda.hu web
oldalon található

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVE-
ZŐ áron vállalunk: víz-, fűtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munkákat,
parkettázást. ZUGLÓI MEGRENDE-
LŐKNEK KEDVEZMÉNY! Tel: 405-
3305, 06-30-9524-725

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

SZAKKÉPZETT MATEMATIKA TANÁR
vállal korrepetálást, érettségire, felvételire
felkészítést. Tel: 06-20-328-2522

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fog-
pótlások készítését, javítását garanciá-
val. Fogfehérítő sablon és éjszakai hara-
pásemelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25.

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖRÖM,
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Házhoz
megyek! Manikűr. Hétvégén is! Ajándéku-
talvány is! Tel: 06-30-319-1178

FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDA-
LOMMENTESEN HŐKAMERÁS testa-
nalízis, nyirokmasszázs, depresszió-
csökkentés. Tel:06-70-208-2574

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

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

TÖRÖKŐRÖN TÉGLAÉPÍTÉSŰ KER-
TES társasházban tulajdonostól, cirkós
lakás eladó. 52 nm, 2 szoba, erkély, abla-
kos konyha. Tel: 06-30-724-6092

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásá-
rol jó állapotú könyveket, könyvtárakat,
könyvhagyatékot, antikváriát. Díjtalan
kiszállás! Tel: 352-74-70 (szerdánként),
06-20-916-57-66, web: www.vertesian
tikvarium.hu

Közel 20 éve működő családi ingatlan

iroda keres eladó, kiadó lakásokat,

házakat, telkeket Zuglóban, meglévő

ügyfelei részére!

Budapest, 1141 Bonyhádi u. 50/b
Vezér sarok

Tel: 383-1556 06-30-9863-161
www.pozsgaiingatlan.hu

INGATLAN

ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes ér-
rendszer tisztítása orvosi vezetéssel.
A világon egyedülálló módszer! SO-
NOTERÁPIA  Örs vezér tere 16. Beje-
lentkezés: 220-4641, 20/349-4277

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
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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. március 19.
Megjelenés: március 27.

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

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész területén 
állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 2014. februári ülésén módosította Budapest
Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
7/2010. (III. 31) önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzati rendelet 2014. április 1-je hatállyal módosítja a
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott alapellátások szol-
gáltatási önköltségét, az intézményi valamint a személyi térítési díj
összegét, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a kerület lakosságát.

dr. Papp Csilla jegyző

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi személyi térítési díja 
legfeljebb az ellátott havi jövedelmének 2 %-a.
Az étkeztetés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza

Személyi térítési díj

Szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj



Átadták az első 
egyesületi sportóvodát

Tizenkilencedik alkalommal
rendezték meg a BVSC-Zugló
asztalitenisz-csarnokában a
Molnár János Emlékversenyt.
A verseny legjobb magyar asz-
taliteniszezője a KSI-s Heisz-
man Henrik, míg a házigazdák
legeredményesebb versenyzője
András Csaba volt. 

A Molnár János Emlékverseny
mára nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi sportélet kiemelkedő
eseménye lett. A rangos utánpót-
lásversenyre idén 17 nemzet 205
sportolója nevezett. Herendi
Ivántól, Janika egykori edzőjétől,
a verseny rendezőjétől megtud-
tuk, három nemzeti (köztük az
asztaliteniszsportban kiemelke-
dő hagyományokkal rendelkező

francia), hat regionális válogatott,
valamint 34 külföldi szakosztály
sportolója indult. A 120 külföldi
pingpongos mellett 24 hazai
szakosztályból 85 magyar tehet-
ség is asztalhoz állt. A négynapos
verseny harmadik napján, a
hagyományoknak megfelelően,
gyertyás megemlékezést tartot-
tak, az eseményen Molnár János
édesapja is részt vett. 

Az idei emlékversenyen az
összesített pontversenyt és
ezzel a Molnár János Vándor-
díjat a francia nemzeti váloga-
tott nyerte a KSI, a moldáv
válogatott és a BVSC-Zugló

Sportiskola előtt. A legeredmé-
nyesebb BVSC-s sportoló And-
rás Csaba, a legeredményesebb
külföldi egy moldáv fiú, a leg-
eredményesebb magyar pedig a
KSI-s Heiszman Henrik lett.  A
BVSC-Zugló Sportiskola ping-
pongozója, András Csaba az
U12-es és U13-as korosztály-
ban is harmadik lett. Rajta
kívül a KSI-s Juhász Patrik volt
második az U13-as korosztály-
ban, U15-ben a szintén KSI-s
Heiszman Henrik nyert, míg a
BVSC-s Bruckner Máté az ifik
között lett ezüstérmes.

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

Janikára emlékeztek

Az utánpótlásversenyen 205 sportoló küzdött a dobogós helyekért

Liu Shaolin Sándor, a Csanádi
Árpád Általános Iskola és Gim-
názium 11. évfolyamos magán-
tanulójának a félévi vizsgára
sem volt ideje, ugyanis a 19 esz-
tendős sportolónak minden ide-
jét lekötötte a XXII. Téli Olim-
piára való felkészülés. A mun-
kának meg lett az eredménye:
Szocsiban 1500 méteren,
gyorskorcsolyában, a selejtező-
ben országos csúcsot ért el.

Liu Shaolin Sándor Szocsiból
hazaérkezve csak néhány napot
töltött itthon, de arra szakított
időt, hogy február 28-án felkeresse
iskoláját, ahol a zsúfolásig megtelt
tornateremben élménybeszámolót
tartott diáktársainak. Elmondta
többek között, hogy a férfi váltó
miért nem lehetett ott Szocsiban,
amely azért is volt nagy érvágás a
magyar olimpiai csapatnak, mert
a nőkhöz hasonlóan könnyen

olimpiai pontokat szerezhetett vol-
na. Liu Shaolin Sándor három
egyéni számban állhatott rajthoz,
és minden távon egyaránt jól helyt-
állt. A selejtezőben, 1500 méteren
olyan időt futott, amely országos
csúcsnak számított, ráadásul az
olimpiai döntőben sem korcso-
lyáztak gyorsabban nála. Sajnos,
éppen az a három versenyző, aki
megelőzte őt, mind az ő selejtező-
jében korcsolyázott, s mivel a har-
madik franciától egy ezredmásod-
perccel lemaradt, kiesett a további
versenyből.

Liu Shaolin Sándor 2012-ben
robbant be a hazai, majd nem
sokkal később a nemzetközi élvo-
nalba. A magyar anyától és kínai
apától származó fiatalember
2012-ben két országos bajnoki
címet szerzett, a 2013-as malmői
Európa-bajnokságon tagja volt a

bronzérmes férfi váltónak. A tava-
lyi varsói junior világbajnokságon
harmadik lett kedvenc távján,
1000 méteren. A fiatal olimpikon
Szocsi után csak néhány napot
tölthetett itthon, hiszen azonnal
utazott tovább a törökországi
junior vb-re, majd Sándor a
kanadai felnőtt vb-n is rajthoz áll.
Utána azonban már hosszabb
pihenő következik, és akkor csak
a tanulásra fókuszál – ígérte feb-
ruári villámlátogatása alkalmával
a  tanároknak és diáktársaknak.

Riersch Tamás

Liu Shaolin Sándor a téli olimpiáról mesélt iskolatársainak

A csanádis diákok érdeklődve hallgatták az élménybeszámolót

Országos csúcsot 
ért el a téli olimpián

Liu Shaolin Sándor megsze-
rezte a magyar rövidpályás
gyorskorcsolya első világ-
bajnoki aranyérmét a török-
országi Erzurum-ban rende-
zett junior vb-n. A zuglói
sportoló kirobbanó formá-
ban versenyzett, az 500 mé-
teren nyert aranyon kívül
1000 méteren, valamint a
3000 méteres szuperdöntő-
ben és az egyéni összetett
versenyben bronz, a 3000
méteres férfi váltó tagjaként
pedig ezüstérmet szerzett.  

A nemzetközivé vált Molnár
János Emlékversenyt a
BVSC-Zugló ifjú asztaliteni-
szező tehetségének, Molnár
Jánosnak az emlékére ren-
dezik meg minden évben.
Az ifjú sportoló édesanyjával
együtt 1995. február 5-én
hunyt el közlekedési bale-
setben, útban egy salgótarjá-
ni versenyre. Molnár János
mindössze 13 éves volt.

A BVSC-Zugló ingyenes kerü-
leti tulajdonba vételével, pályá-
zati pénzekből, közel egymilli-
árd forintos fejlesztés program
indult meg, a kormány pedig –
látva az önkormányzat erőfe-
szítéseit – kiemelt fővárosi
egyesületté nyilvánította a klub-
ot és átvállalta az adósságait.
A lehetőségekkel élve a BVSC
számos új kezdeményezéssel
állt elő, ennek egyike az orszá-
gosan is egyedülálló, önerőből
kialakított sportóvoda, amelyet
március 3-án adtak át.

A hivatalos megnyitón a zuglói
önkormányzat képviseletében
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
vett részt, aki beszédében –
ahogy Szatmáry Kristóf államtit-
kár, a klub elnöke is – azt hang-
súlyozta, hogy az új intézmény
szervesen illeszkedik az országos
hírű zuglói oktatási rendszerbe,
ugyanakkor sajátosságaival
újabb színfoltot jelent a kerület
gazdag oktatási kínálatában.

Az óvodában – már a hivatalos
átadót megelőzően – megkezdő-
dött az apróságokkal való foglal-
kozás, az első kisgyerek beszok-
tatása, az együttműködés kiala-
kítása a sportklub érintett szak-
osztályaival.

Szentpáli Gábor ügyvezető
elnök lapunknak elmondta: a
klub már jó ideje akart saját
óvodát nyitni, de erre csak a
tulajdonosváltás után nyílt lehe-

tősége. Sportóvodát jelenleg
Magyarországon egyetlen hazai
sportegyesület sem működtet.
Specialitása, hogy a 3-7 éves kis-
gyerekek hagyományos óvodai
nevelése heti ötször egy-egy órá-
ban kiegészül a BVSC szakem-
berei által irányított speciális
sportfoglalkozásokkal, a birkó-
zással, a karatéval, a futballal, a
kerékpározással, a trambulino-
zással és heti két úszásoktatás-
sal is. A programban résztvevő
edzők a gyerekek életkori sajá-
tosságainak és tehetségének
figyelembevételével fejlesztik az
ovisok koordinációs képességét,
mozgáskultúráját és izomzatát.
Az új óvodában nagy hangsúlyt
helyeznek az egészséges táplál-
kozásra. Az étkezést egy egész-

ségtudatos ételre specializáló-
dott beszállító biztosítja, emellett
a friss gyümölcsök és zöldségek
egész nap elérhetők a gyerekek
számára.

Az óvodások egészséges fejlő-
dését Sándor Gyuláné, Margó
néni és Czakó Viktória óvoda-
pedagógusok garantálják. Ők és
a szakági edzők közösen dol-
gozták ki a BVSC-Zugló Sport-
óvoda Komplex Prevenciós Óvo-
dai Programot. Mivel az óvoda
saját fenntartású, a szülőknek
hozzájárulást kell fizetniük, de
a Zuglóban élő családok külön-
böző kedvezményeket kaphat-
nak. Az óvoda 25-28 gyermeket
tud fogadni, de a nagy érdeklő-
dés miatt már csak néhány hely
„kiadó”. R.T.



Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter 2009-ben, akkor még
önkormányzati képviselőként,
a Szeretjük Zuglót Egyesület
nevében, azzal kereste fel Csa-
niga Andreát, a Cserepesház
igazgatóját, hogy szeretne egy
klubot létrehozni Zuglóban,
ahol az igényes zene hívei ott-
hon érezhetnék magukat. Az
ötletet a Cserepesház elfogad-
ta, s mivel a kezdeményezést
az önkormányzat is támogatta,
megszülethetett a Zuglói Smo-
oth Jazz Klub. 

Az első fellépő a Sárik Trió
volt, amely együttes azóta több-
ször is vendége volt a rendez-
vénynek. A Zuglói Smooth Jazz
Klub ötéves fennállása óta 36
zenekar, közel 50 koncertjét
élvezhette a közönség.

Az ötödik születésnapot febru-
ár 28-án, teltházas koncerttel
ünnepelte a klub. Az ünnepet
pedig a hazai smooth (dallamos)
jazz egyik legismertebb képvise-

lője, a Spring Island tette emlé-
kezetessé.

– Nagyon büszke vagyok az
elmúlt öt esztendőre – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
a február 28-i koncert szüneté-
ben –, mert nemcsak egy kon-
certhelyszínt sikerült létrehoz-
nunk, hanem egy olyan közös-
ségi teret, ahol lehetőség nyílik
képzőművészeti kiállításokra, az
igényes zene hallgatására, és egy
kötetlen hangulatú, baráti
beszélgetésre is. 

A Zuglói Smooth Jazz Klub
mára a hazai zenei élet egyik fon-
tos helyszínévé vált. Ma már
nem kell idecsalni a zenekaro-
kat, hanem maguk a zenészek
jelentkeznek koncertigényekkel.
A klub ázsióját a tavalyi smooth
jazz dalverseny is alaposan meg-
növelte. Az egy évvel ezelőtti ese-
mény dalaiból egy válogatás CD
is készül, amelyet a február 28-i,
születésnapi koncert minden
nézője megkapott ajándékba.

Riersch Tamás
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kéthetente minden kerületi 
lakásba ingyenesen jár.

A terjesztéssel kapcsolatos 
észrevételeiket, reklamációikat

zlterjesztes@gmail.com
e-mail címre várjuk.

A

Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. zuglói TeleSales csapatába  

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT  
keres 6 órás, alkalmazotti munkaviszonyban.

•  Fő feladatok: termékértékesítés telefonon, szerződéskötés, ügyfélelégedettségi 
kampányokban való részvétel, kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, 
időpontegyeztetés.

•  Elvárások: érettségi bizonyítvány, büntetlen előélet – erkölcsi bizonyítvány, kiváló 
kommunikációs készség.

•  Amit kínálunk: alapfizetés + teljesítmény arányos mozgóbér + kafetéria, kellemes 
légkör, szakmai továbbképzések. 

Kismamák, pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Várjuk jelentkezését karrier oldalunkon:
http://groupamagarancia.karrierportal.hu

Hallássz rés?! Miért szükséges?

Milyen lehetséges következményekkel jár, ha valaki elhanyagolja
a hallásproblémáját?
A hallásprobléma nem kizárólag az id sebb korosztályok sajátja. Hallásunk alakulását 
befolyásolhatja a genetika, a tartós munkahelyi vagy szabadid s zajhatás, belszervi beteg-
ségek és az életkor. Fontos tudni, hogy minél korábban avatkozunk be, annál jobb eséllyel 
kompenzálható az elvesztett  hallásfunkció. Ha túl kés n történik meg az els  hallásvizsgálat, 
akkor kialakulhatnak visszafordíthatatlan folyamatok. Az emberi kapcsolatok, csakúgy mint a 
munkaképesség, csorbát szenvedhetnek, hiszen jó hallás és beszédértés nélkül nem lehetsé-
ges hatékony kommunikáció.

Mi lehet az oka annak, amikor halljuk ugyan a beszédet,
de nem értjük tisztán? 
A hallásban fülünk és agyunk különböz  területei is szerepet játszanak, és ezek elkülönülten 
is m ködhetnek rosszul. Ily módon eljöhet bármelyikünk életében az az id , amikor hallóké-
szülékre van szükségünk: ennek használata kedvez en befolyásolhatja a hallópálya fokozatos 
sorvadását. Hiszen a küls  hangok észlelésével edzésben tartjuk hallóidegeinket. A csend és
a zaj közötti optimális egyensúlyt is meg kell találnunk. Ezért is érdemes legalább évi rendsze-
rességgel hallássz résre járni, hogy ne veszítsük el szinte észrevétlenül és visszafordíthatat-
lanul hallásunk egyre nagyobb tartományát. 

Milyen pozitív hatásai vannak a hallókészülék viselésének?
Számomra a legnagyobb siker, amikor a hallókészülékkel ellátott pácienseim életkörülmé-
nyeik – így családi és más emberi kapcsolataik, önértékelési gondjaik -  jelent s javulásáról 
számolnak be. Ezt jelezheti sikeres álláspályázat vagy nyelvvizsga is. A hallókészülékvisel k 
önállósága és biztonságérzete is n .  Szakért  kollégáimmal szeretettel várjuk Önt is, ha valós 
képet szeretne kapni hallása állapotáról. 

Ne feledje, a halogatás visszafordíthatatlan következményekkel járhat!

A halláscsökkenés idejében való felfedezése és megfelel  
kezelése megállíthatja a korral járó, amúgy természetes 
hallásvesztést.
„Jól hallok.” - ezt mondja a legtöbb páciensem.
Dr. Ádám Zoltán fül-orr-gégész, audiológus f orvos válaszol kérdéseinkre

Hívja most az Ascent Hallásszalonokat hétköznap 8-16 óráig!
X., K rösi Csoma S. út 40. (1) 261 1909  •  XX., Kossuth Lajos u. 31/A. (1) 283 3356

II., Margit körút 57. (1) 369 3362  •  XI., Fehérvári út 79. (1) 462 6052
Érd, Budai út 28. (23) 362 351

Ötéves a Zuglói 
Smooth Jazz Klub

A jazz klub születésnapi rendezvényén megjelenteket Rozgonyi
Zoltán köszöntötte

Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesz-
tõsége várja észrevételeiket,
javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet
érintõ problémákról szóló
olvasói levelek közül min-
den számunkban egynek
megkísérlünk utánajárni.
Az Önkormányzat illetékes
ügyintézõjének válaszaival
együtt olvasónk észrevéte-
lét a következõ lapszá-
munkban közzétesszük.

zugloilapok@gmail.com

• 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

-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
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Az akció 2014. április 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

 
 

 

 

   
 

 

 

 

Hallókészülék-elem

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 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

Hallókészülék-elem

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

Ft/db*49
*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a hirdetést. 
Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós 
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

www

A jazz klub 5 évét 
15 perces videónk mutatja be

a zugloilapok.hu oldalon


