
Április 05. péntek 08:00–12:00 Bosnyák tér, piac bejárata előtt
Április 05. péntek 16:00–18:00 Vezér út Egressy út keszteződés (Spar előtt)
Április 06. szombat 08:00–12:00 Bosnyák tér, piac bejárata előtt
Április 07. vasárnap 08:30–12:00 Bosnyák tér, templom előtt
Április 08. hétfő 16:00–18:00 Örs vezér tér, aluljáró
Április 10. szerda 16:00–18:00 Örs vezér tér, aluljáró
Április 11. csütörtök 16:00–18:00 Örs vezér tér. aluljáró 
Április 12. péntek 08:00–12:00 Bosnyák tér, piac bejárata előtt
Április 12. péntek 16:00–18:00 Örs vezér tér, aluljáró
Április 13. szombat 08:00–12:00 Bosnyák tér, piac bejárata előtt
Április 14. vasárnap 08:30–12:00 Bosnyák tér, templom előtt
Április 15. hétfő 16:00–18:00 Fogarasi úti (Tesco előtt)
Április 17. szerda 16:00–18:00 Fogarasi úti (Tesco előtt)
Április 20. szombat 09:00–12:00 Bosnyák termelői piac

Példaértékű összefogásnak ne-
vezte Papcsák Ferenc polgár-
mester, hogy egy hét alatt nyolc-
ezer zuglói aláírása gyűlt össze
a BVSC területének ingyenes
önkormányzati tulajdonba vé-
tele érdekében. A városvezető
az elmúlt hetek történéseivel
kapcsolatban elmondta: a
KDNP-sek, így Ferdinandy Ist-
ván alpolgármester is figyel-
men kívül hagyta a zuglóiak
érdekét. Azzal, hogy az alpol-
gármester, mint a polgármes-
ter helyettese nem szavazott a
BVSC ügyében, függelemsér-
tést követett el, azért vonta
meg a jogköreit. 

A városvezető a hatáskörének
szűkítésével kapcsolatos híreszte-
lésekre reagálva leszögezte, nem
a polgármester, hanem a képvise-
lő-testület rendelkezik minden
hatáskörrel, amit a testület sza-
badon átruházhat. 

Papcsák Ferenc úgy látja a vá-
lasztási kampányhoz közeledve,
annak előkészítéseként az ellen-
zéki sajtóban egyre gyakrabban
jelennek meg valótlan informáci-
ók Zuglóval és a személyével kap-
csolatban, ami része az MSZP
megbízásából dolgozó Ron Wer-
ber-féle gyűlöletkampánynak. 

Részletek a 3. oldalon

Egyedülálló méretű és felsze-
reltségű intézményben foglal-
koznak a mozgássérült gyere-
kekkel és fiatalokkal Zuglóban
a Mexikói úton. A mozgásneve-
lés itt egész nap folyik, alkal-
mazkodva a diákok egyéni álla-
potához. 

A fogyatékkal élőkkel foglalko-
zó zuglói intézményeket bemuta-
tó sorozatunkban legutóbb a
mozgássérült gyerekek iskolájá-
ba látogattunk el. A Mexikói úton
található, idén 110 éves fennállá-
sát ünneplő Mozgásjavító Általá-
nos Iskola, Szakközépiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és Diákott-

honban jelenleg összesen 177
gyerek és fiatal tanul. Ahogy
Locsmándi Alajos igazgatótól
megtudtuk, nem csak a budapes-
ti gyerekeknek nyújtanak otthont
a 2009-ben befejeződött fejlesztés
révén tizenötezer négyzetméterre
bővülő és 21. századi felszereltsé-
gű intézményben, a diákok több
mint fele fővároson kívüli. 

Az Mozgásjavítóba öt éves kor-
tól fogadják a gyerekeket, akik
tulajdonképpen ugyanazt tanul-
ják, mint a többi iskolás. Az
egyetlen lényeges különbség, hogy
itt nem testnevelés, hanem moz-
gásnevelés órák vannak. 

Folytatás a 6. oldalon

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

A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA

www.zugloilapok.hu
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A közelmúltban döntött arról
a képviselő-testület, hogy az
állami tulajdonú MÁV Zrt-től
térítésmentesen átveszi a BVSC-
Zugló Szőnyi úti sporttelepé-
nek nagyobbik részét. A dön-
tést a klubnál dolgozó edzők,
sportvezetők és sportolók is
jelentős előrelépésként érté-
kelték.

Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló
ügyvezető elnöke nem titkolta elé-
gedettségét, amikor a döntés
eredményéről kérdeztük.

– Nagyon örülök, mert úgy gon-
dolom, hogy ennek az egyesület-
nek Zuglóban van a legjobb he-
lye. Jómagam, de már az elődeim
is azért dolgoztak, hogy ez a dön-
tés megszülethessen. 

A közgazdász végzettséggel
rendelkező sportvezető 2007-
ben vette át a klub irányítását.
Nagyon nehéz örökséget kapott,
hisz a patinás klub akkoriban

már 250 millió forintos adós-
sággal rendelkezett.

– Első lépésként a működésün-
ket kellett átláthatóbbá tenni. Ez
nem kevés konfliktussal járt, de
az eredmények bennünket igazol-
tak. Az adósságállományunkat
ugyanis 2010-re a felére csökken-

tettük. Az elmúlt öt évben több
százmillió forint pályázati forrás-
hoz jutottunk, ezekkel eddig min-
den alkalommal az utolsó fillérig
pontosan elszámoltunk. A kon-
szolidáció érdekében a bérlemé-
nyek ügyét is rendeznünk kellett.

Folytatás a 15. oldalon

Szentpáli Gábor: a klubnak 
Zuglóban van a legjobb helye

Testnevelés helyett
mozgásfejlesztés

Az összefogás 
a legfontosabb

Hazánkban 2002 és 2010 kö-
zött a rezsi költségek folya-
matosan emelkedtek, a gáz
ára háromszorosára, az ára-
mé pedig a duplájára nőtt.

Az energiaszolgáltató cégek
ezermilliárd forintot kerestek a
magyar embereken.

A kormány ezért idén január
1-től 10%-kal enyhítette az em-
berek rezsiszámláit, júniustól

és jövő év elejétől pedig további
csökkentést tervez.

A multinacionális cégek meg-
támadták a kormány döntését,
ezért a Fidesz aláírásgyűjtést
hirdetett, hogy megvédje a re-
zsicsökkentés tervét.

A magyar átlagbérek, jóval az
európai átlag alatt vannak, mi-
közben a rezsiköltségek meg-
haladják azt.

Papcsák Ferenc polgármes-
ter, elmondta  - Ez nem politika,
hanem a jól felfogott érdekünk.
Párt szimpátiától függetlenül,
minden magyar ember, minden
zuglói polgár érdeke, hogy meg-
védjük a rezsicsökkentést.

Aláírásgyűjtési helyszínek Zuglóban:

Álljunk ki 
a rezsicsökkentés 

mellett! 

Mindenki aláírására szükség van!
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Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történõ
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4675;

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Április 9. 14.00–16.00 óra között.
Telefon: 06 (70) 625-5742,

e-mail cím: virkrisz@gmail.com 

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9190-es

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Április 25. 17.00-19.00 óra

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Elõzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5746;

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/30-992-0854 

e-mail cím: harrachp@gmail.com 

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Április 16. 10.00-16.00 óra között,
előzetes időpont egyeztetés alapján.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-625-5734;

e-mail cím: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Április 8. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés 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.

Május 8. 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
LMP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: varnai.laszlo@lehetmas.hu;
www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester foga-
dóórájára 2013. április 10-én 14-18 órá-
ig, bejelentkezés 2013. április 8-án 8-18
óráig a 872-9488-as telefonszámon, il-
letve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatánál személyesen leadható forma-
nyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester 2013.
április 16-i (10.00-16.00 óra között meg-
tartásra kerülő)  fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2013. április hónapban megtartásra ke-
rülő fogadóórájára bejelentkezés a 872-
9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK)  Pol-
gármesteri Hivatal. Előzetes bejelent-
kezés alapján.  Tel.: 06-30-586-5559

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa
park 1-3. április 11. 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
április 11. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Guinness-rekord az Ön segítségével!
Új Guinness-rekord születhet 20 000 darab árvácska és több száz önkéntes segítségével!

Legyen Ön is közöttük!
Zugló Önkormányzata közreműködésével, a FŐKERT által szervezett, egész napos Vá-

rosliget szépítő akció keretében 10 helyszínen folynak majd a kertészeti, parkszépítői mun-
kák, melyekhez a szükséges szerszámokat, festékeket, növényeket a FŐKERT biztosítja!

Az akcióban résztvevő önkéntesek részére a Városligetben működő intézmények 
többsége szolgáltatásaik igénybevételére 20-20%-os kedvezményeket biztosít.

Időpont: 2013. április 20.
Jelentkezési határidő: április 12. marketing@fokert.hu címen

Regisztrációs aláírás a helyszínen: 
az 56-os emlékmű mögött 8.30-tól, megnyitó 10.00 óra

Szépítsük meg együtt a Városligetet!

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármestere 

tisztelettel meghívja 
és várja az érdeklődő civil szervezetek képviselőit

2013. április 19-én (péntek) 17 órakor 
kezdődő információs fórumra

a Cserepesház-Zuglói Művelődési Házba 
(1144 Budapest, Vezér u. 28/b.)

A fórum tervezett témái: 
• "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Ál-

dozatvédelmi Programja (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011) című projekt 
ismertetése

• Önkormányzat tulajdonában lévő Soltvadkerti Gyermek Tábor bemutatása
• Az önkormányzat által kiírt 2013. évi pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Megjelenésére a közös és hatékony együttműködés érdekében 
feltétlenül számítunk!

Tisztelettel: dr. Papcsák Ferenc
polgármester

(részvételi szándékát legkésőbb 2013. április 16-ig (kedd) kérjük az alábbi elérhetőségek
valamelyikén jelezni szíveskedjék: molnar.zsuzsanna@zuglo.hu; 872-9-296)



Március végén Bulgáriában
aláírta a Zugló és Veliko Tarno-
vo testvérvárosi kapcsolatáról
szóló szerződést Papcsák Fe-
renc és Daniel Panov, a két te-
lepülés polgármestere. 

A 2012 októberében Zuglóban
tett szándéknyilatkozat után
idén márciusban a bolgár Veliko
Tarnovóban írták alá a két tele-

pülés közötti testvérvárosi kap-
csolatról szóló megállapodást
Papcsák Ferenc és Daniel Panov
polgármesterek. A március vé-
gén Bulgáriába látogató magyar
küldöttség a különböző kulturá-
lis programok mellett részt vett
a helyi közgyűlésen, amelyen
Papcsák Ferenc is felszólalt. A
polgármester hazaérkezését kö-
vetően elmondta: beszédében

fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy Zuglónak nagyon erős a
kötődése a bolgár kultúrához. A
polgármester emellett egy fel-
ajánlást is tett az Európa Kultu-
rális fővárosa címre pályázó bol-
gár településnek: ha a város el-
nyeri a pályázatot, akkor a Zug-
lói Filharmonikusok is koncer-
tet adnak majd a programok ke-
retében.

Tütünkov-Hrisztov Jordán, a
Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola adjunktusa a két
település kapcsolatával össze-
függésben hangsúlyozta, hogy ez
nem csak egy szokványos test-
vérvárosi kapcsolat, amelyben
a két település szimpatizál egy-
mással és az uniós pályázatok
lehetőségét kihasználva szerző-
dést kötnek. Ez sokkal több,
hiszen Magyarországon mély
gyökerei vannak a bolgár kerté-
szetnek, különösen itt a Rákos
patak mentén – mondta az ad-
junktus.

Az egykori főváros, Veliko
Tarnovo vonzáskörzetében lévő
kis falvakból származnak azok
a bolgár kertészek, akik az
1800-as években érkeztek Zug-
lóba és leszármazottaik azóta
is itt élnek. BR
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Az önkormányzat, a fővállal-
kozó és az alvállalkozókkal
történt több körös egyeztetést
igénylő tárgyalások eredmé-
nyeképpen, Zugló önkormány-
zata az utolsó részletet is át-
utalta a korábban egymással
jogvitában álló felek közötti
megállapodás értelmében. A
fennmaradó, több mint 112
millió forint kifizetésével a
megrendelő minden kötele-
zettségének eleget tett.

A Mókavár óvodát és a Móka-
Kacagás bölcsődét 2012 nyarán
újíttatta fel a kerület. A közbe-
szerzésen nyertes vállalkozóval
szerződést kötött, aki a munkát
rendben elvégezte, az intézmé-
nyek átadása megtörtént. Az ön-
kormányzat több ütemben fizet-
te ki a munkálatokat, azonban
közben tudomására jutott, hogy
a fővállalkozó és az alvállalko-
zók között elszámolási vita ke-
letkezett.

A több hónapon át zajló jogvi-
tában – mely a fővállalkozó Li-
getsor-Bau Kft. és a pénzügyi fi-
nanszírozó Cre-Viza Zrt. között

alakult ki – az Önkormányzat
sem felhatalmazással sem ha-
táskörrel nem rendelkezett,
hogy döntőbíróként járjon el,
ugyanakkor kötelessége volt a
még számláján lévő, utolsó rész-
összeg felelős őrzése.

Az ügy mielőbbi rendezése ér-
dekében, az Önkormányzat ve-
zetése egyeztetést kezdeménye-
zett a felek között. A több körös
tárgyalások eredményeképpen,
- a fővállalkozó, a pénzügyi fi-
nanszírozó, a háttérben álló ta-
karékszövetkezet, valamint az
alvállalkozók képviselőinek
egyetértése mellett – olyan egyér-
telmű megegyezés született,
mely lehetővé tette, hogy az Ön-
kormányzat az utolsó részletet
is kiegyenlítse az egymással jog-
vitában álló felek megállapodása
szerint. A fennmaradó, több
mint 112 millió forint kifizetésé-
vel az önkormányzat minden
kötelezettségének eleget tett. 

Budapest, 2013. március 21.

Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Sajtóosztály

Lezárult a zuglói 
intézmény-felújítások 
körüli jogvita

Testvérváros lett Veliko Tarnovo

„Egy hét alatt nyolcezer zuglói
állt ki aláírásával amellett, hogy
az önkormányzat átvegye az ál-
lamtól a BVSC területét” –
mondta Papcsák Ferenc polgár-
mester a képviselő-testület leg-
utóbbi nagy horderejű döntésé-
ről. A városvezető a döntés
kapcsán megvonta Ferdinandy
István alpolgármester hatáskö-
reit, mivel szerinte szembe-
ment Zugló érdekeivel.

– Miért vonta el Ferdinandy Ist-
ván KDNP-s alpolgármestertől
hatásköreit? 

– A BVSC-Zugló állami tulaj-
donú területének ingyenes ön-
kormányzati átvételéről a Fi-
desz-KDNP frakción belül is kü-
lönböző álláspontok fogalma-
zódtak meg. A KDNP-sek, így
Ferdinandy István sem értett
egyet a mi álláspontunkkal. A
helyzete speciális, hiszen ő a
polgármester helyettese, beosz-
tottja is egyben. Függelemsértést
követett el. Az ellenzékkel értett
egyet, azzal az MSZP-vel, amely
az ország és a kerületünk tönk-
retételéért is felelős. Ezért von-
tam el a jogköreit.

– Megmaradt a képviselő-testü-
letben az önt támogató többség?

– Az a legfontosabb, hogy egy
hét alatt nyolcezer zuglói állt ki
aláírásával amellett, hogy az ön-
kormányzat átvegye az államtól a
sportklub területét. Ferdinandy
Istvánt ez sem érdekelte, tehát
szembement Zugló érdekeivel.
Én viszont köszönöm a támoga-
tást, ez példátlan zuglói összefo-
gást jelent. A testületben, azért
dolgoznak olyan képviselők is,
akik nem párt-, vagy egyéni érde-
kek mentén, hanem a közössé-
günk céljaiért politizálnak. A két

ellenzékinek számító független,
ZÉK-es és jobbikos képviselőt is
közéjük sorolom, és köszönöm a
szavazataikat.

– Miért fontos ez az ügy?

– Zugló a döntéssel hatmilliár-
dos ingatlan vagyonnal gazdago-
dott, ez óriási dolog. Ez növeli a
gazdasági lehetőségeinket is, hi-
szen adott esetben egy fejlesztési
hitel lehívásakor fedezeteként is
fel tudnánk ajánlani ezt a va-
gyont. De hangsúlyozom, nem ez
a célunk, hanem rendbe tenni a
területet. Azért is fontos, hogy a
kerület tulajdonában legyen a
BVSC, mert a zuglói nyugdíjasok,
illetve az iskolásaink az egyesület
uszodájában úsznak, a gyereke-
ink itt fociznak. 

– A KDNP milyen ellenérveket
fogalmazott meg?

– Az önkormányzat költségve-
tési helyzetét hozták fel, illetve
azt a félelmüket, hogy az ingat-
lanok felújítása több milliárd
forintba kerül majd. Azzal pró-
báltam megnyugtatni őket,
hogy a BVSC-Zuglónak már
most, mintegy 570-600 millió
állami támogatás áll rendelke-
zésére erre a célra, de az ön-
kormányzat is rendelkezik el-
különített céltartalékkal. Ez
mintegy 700 millió forintot je-
lent, amelyet az új tanuszodánk
megépítésére szánunk. Az előző
ciklusban az MSZP–SZDSZ-es
városvezetés lebontotta a tanu-
szodát, nagyon hiányzik Zugló-
ból ez az létesítmény. Ezért
gondoltunk arra, hogy azt itt
építenénk meg, a meglévő, na-
gyon rossz állapotban lévő me-
dencék helyén. Sajnos, a KDNP
politikai üggyé generált egy ön-
kormányzati kérdést.

– Olyannyira, hogy válaszcsa-
pásként az ellenzékkel együtt
az ön jogköreinek megvonását
kezdeményezte.

– Tisztázzuk, nem a polgár-
mester, hanem a képviselő-tes-
tület rendelkezik minden hatás-
körrel, a testület ezeket átruház-
za a település vezetőjére. Tőlem
ezt így nem is lehetett volna el-
vonni. Most arra adok lehetősé-
get a képviselőknek, hogy a költ-
ségvetés készítésébe még jobban
belelássanak. Bár az úgyneve-
zett költségvetési, közfeladatok-
kal kapcsolatos átcsoportosítá-
sok hatásköre még mindig ná-
lam van, azt biztosítom, hogy ezt
a munkát ezentúl a képviselő-
testület hajthassa végre.

– Azt érezni, hogy 2014 felé kö-
zeledve egyre nagyobb a fe-
szültség a testületben. 

– Mindenki keresi a helyét, a le-
hetőségeit, folynak a kampány
előkészületei, sorozatos valótlan
információk jelennek meg az el-
lenzéki sajtóban Zuglóval és a
személyemmel kapcsolatban. De
mindezen nem csodálkozom, hi-
szen az MSZP háza táján újra
megjelent a gyűlöletkampányu-
kért felelős Ron Werber tanácsa-
dó. De nem tudnak eltántorítani
céljaimtól, a zuglóiak megbízásá-
ból folytatom a munkám. Befejez-
zük azokat a programokat, ame-
lyeket elkezdtünk a kerületben. 

Pindroch Tamás

Példátlan zuglói támogatás a BVSC átvétele mögött

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
A Zuglói Önkormányzat nem kíván szállodát építeni a BVSC-
Zugló területére. 
Zuglóban nincs semmiféle építési terv, a BVSC-Zugló egyesület át-
vett területére vonatkozóan. Papcsák Ferenc polgármester továbbra
sem szándékozik szállodát építtetni. A Képviselő-testület 2013.
március 14-én többséggel döntött arról, hogy a jövőben is sportlé-
tesítmény céljára veszi át a hatmilliárd forint értékű ingatlant.

Az index.hu hírportál ismét tévesen informálta olvasóit,
ugyanis a Zuglói Városfejlesztési Osztály által, a zuglói képvise-
lő-testület sportbizottságának tagjai részére tájékoztatásul kikül-
dött nyilvános anyag, egy egyszerű munkaközi vázlat, amely nem
építési terv! Minden építési osztály, ha egy ingatlan önkormány-
zati tulajdonba kerül, több koncepciót dolgoz ki az esetleges
hasznosításra. 

Ugyanakkor, aki ismeri az önkormányzat működését, ponto-
san tudja, hogy egy ilyen építési terv engedélyezéséhez képvise-
lő-testületi döntés kell.

Az ellenzék és az ellenzéki sajtó számára nehéz lehet tudomá-
sul venni, hogy Zugló 2010 óta gyarapodik és ezzel az ingatlan-
átvétellel is óriási mértékben gazdagodott. Az előző ciklusban a
zuglóiaknak végig kellett nézni a rombolást, hogy a Tanuszodát
lebontják, a jelenlegi vezetés azonban épít és a zuglóiak érdekét,
Zugló fejlődését tartja szem előtt. Zuglónak és minden zuglói la-
kosnak érdeke, hogy az ingatlanon, hosszútávon megtérülő, be-
vételt eredményező fejlesztés történjen.

A cikkhez kapcsolódó videó megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Balról Tütünkov-Hrisztov Jordán, a BKF adjunktusa; Muszev Dancso, a
Bolgár Országos Önkormányzat elnöke; Snezhana Daneva Veliko Tar-
novo gazdasági fejlesztésekért felelős alpolgármestere; Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere; Daniel Panov Veliko Tarnovo polgármestere; Har-
rach Péter képviselő, kulturális és egyházügyi tanácsnok; Liana Uzu-
nova  gazdasági és turisztikai szakértő



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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem la-
kás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett in-
gatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény kifüggesztésre került Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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.).

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Értékesítésre meghirdetett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik 
a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. épületében a bejárattól 

jobb oldali pultnál hétfőtől–csütörtökig 8:00–16:00
óráig és pénteken 8:00–13:00 óráig.

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

pénteken 8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a www.zug-
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Vagyonkezelő Zrt. épü-
letében (1145. Budapest Pétervárad
u.11-17.) található ügyfélpultnál átve-
hetnek.  A kitöltött bejelentkező űrla-
pot személyesen az ügyfélpultnál,
elektronikusan kiemeltugyek@zuglo-
izrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108
telefonszámom lehet leadni. Az ügy-
intéző kollégáink az egyeztetés pontos
időpontjáról értesítik a bejelentkező
ügyfeleket. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel előre meghirdetett napon a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 
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Dátum
Április 28.
Április 8.
Május 13.
Június 10.
Április 4.
Május 9.
Június 6.
Április 26.
Május 31.
Június 28.
Április 05.
Május  10.
Június 07.

Név
dr. Réti László 

Baranyai Zsolt

Dr. Csikós Tibor

Tóth Csaba 

Kiss János Csaba

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontok

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással 

és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 
Helyiség ügyek
(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

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

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, 
bérleti szerződés
hosszabbítással, 
bérleti jogviszony 

folytatásával 
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások 
kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási
Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

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

kapcsolatos ügyek)

10:00-12:00
Lakás ügyek 

(lakáspályázatokkal, bérleti szerződés 
hosszabbítással, bérleti jogviszony folytatásával

kapcsolatos ügyek)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Divízió
Gazdasági Vezérigazgató Helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Jogtanácsos

Ingatlangazdálkodási  Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási, és
felújítási Divízióvezető

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

és egyidejűleg időpontfoglalással is van lehetőség.
Időpont foglalható:

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

hétfő és csütörtöki napokra.

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

6.15 – 13.30 14.00 – 21.15 óráig

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

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

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

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

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető

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

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

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

Tisztelettel: Papcsák Ferenc polgármester 

VÁROSTÖRTÉNET  – FOTÓ – ÉPÍTÉSZET 

  

 

  

 
 

   
 

      

 
  

      
 

 
    

 

Részvételi díj: 400 Ft (előadások), 1000 Ft (vezetett séták) – diákoknak, nyugdíjasoknak, mun-
kanélkülieknek 50%-os kedvezmény, a 100 éves házak program sétái ingyenesek � A séták 
megrendezhetőségét az időjárás befolyásolhatja! � Regisztráció, az előadások helyszíne: Lipták 
Villa, 1146 Budapest, Hermina út 3., Tel.: 220 67 77, liptakvilla@gmail.com � További információ: 
www.liptakvilla.hu, www.zugloilapok.hu � Program, projektterv: Zuglói Nemzetközi Iroda, (Fer-
dinandy Katalin, Szakál Georgina), 1146 Budapest, Hermina út 3. Tel.: 383 14 81 v. 784 71 47, 
nemzetkoziiroda@zuglo.hu, facebook.com/ZuglóiNemzetköziIroda
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A több mint két évtizedig
Zuglóban élő Hamvas Bélára
emlékeztek múlt héten annál
a háznál, amelyben a filozó-
fus lakott.

Az Erzsébet királyné útja 11.
számú házban élt és dolgozott
1945-68 között az író, filozófus
és esztéta Hamvas Béla, aki szü-
letésének 116. évfordulójáról em-
lékeztek meg múlt héten. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter az épületnél tartott ünnepsé-
gen elmondta: életének abban az
időszakában élt és alkotott itt
Hamvas Béla, amikor nem is-
merték el és megfosztották attól
a lehetőségtől, hogy részt vegyen
az irodalmi, kulturális és filozó-
fiai életben. Ő azonban ezt a
helyzetet is eleganciával viselte
és folyamatosan dolgozott. A
háznak még van olyan lakója –
szintén egy filozófus – aki em-
lékszik Hamvasékra. Takács Já-
nos olvasta is Hamvas műveit,

és rettentően nehéz olvasmá-
nyoknak tartja azokat. Rendkí-
vül nehéz terminológiával, de
nagyon precízen fogalmazott, de
amit az ember megemésztett be-
lőle, azzal a bölcsesség útján na-
gyot léphetett előre – mondta. Az
ünnepségen Solymári Tímea gi-
tárművész és Gurmai Gábor
színművész is fellépett, akik a
ház lakóival együtt helyezték el
koszorúikat az épület falán lévő
emléktáblán. 

– A koszorúzás végét azzal az
idézettel zártuk, hogy a világ sor-
sa soha sem azokon múlik, akik
nem szeretik az életet, hanem
azokon, akik szeretik – mondta
az ünnepség után Rozgonyi Zol-
tán, aki szerint ebben bízva hihe-
tünk egy jobb jövőben, illetve ab-
ban, hogy többen vagyunk azok,
akik az életet szeretik.           BR
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Bemutatkoznak a Zuglói Bölcsődék
Gyermekközpontú bölcsődei részlegeink-
ben családias, nyugodt, kiegyensúlyozott
légkörben gondozzuk, neveljük a zuglói la-
kosok 0-3 éves korú gyermekeit. 

Legfontosabb feladataink:
- Megteremteni a feltételeit annak, hogy a

gyermekek a bölcsődében biztonságban
és jól érezzék magukat. 

- Szem előtt tartjuk az egyéni szükséglete-
iket és ebből adódóan az egyéni bánás-
módot. 

- A gyereket mindig olyannak fogadjuk el
amilyen. 

- Az érzelmi biztonság megteremtése mel-
lett a saját ütemében, az egyéni szükség-
leteinek megfelelően biztosítjuk számuk-
ra személyiségfejlődésük feltételeit.

- A gyermekeket őszinte, szeretetteljes lég-
kör veszi körül, ahol minden problémá-
jukhoz megkapják a szükséges segítsé-
get a gondozónőktől.

A bölcsődei nevelés célja: az egészséges
életvitel megalapozásával testileg, lelkileg
edzett, egészséges önbizalommal rendelke-
ző, az óvodai környezetbe beilleszkedni
tudó, kiegyensúlyozott gyermekek gondo-
zása- nevelése, együttműködve a családdal.

Az Egyesített Bölcsődék 11 részlegében
945 férőhelyen fogadják a zuglói szülők 0-
3 éves korú gyermekeit. A bölcsődei részle-
gek a helyi sajátosságok figyelembevételével
egyéni gondozási - nevelési programjaik
szerint működnek, de alapelveik azonosak.
2012. szeptember 1-től az Önkormány-
zat segítségével a Mályva Kerületi Vezető
Bölcsődében vállaljuk:
- teljes, illetve részleges integrációban

sajátos nevelési igényű gyermekek ko-
rai fejlesztését és gondozását, 

- átlagtól eltérő étkeztetést, 
- cukorbeteg gyermekek ellátását. 

Egyesített Bölcsődék Központja: 
1141 Mályva köz 12., Tel.: 223-0490
Egyesített Bölcsődék 
Vezetője: Kissné Kalló Györgyi

Bölcsődei részlegek:
Aprótalpak Bölcsőde, 1141 Jerney u. 32.

Bölcsődevezető: Sáfi Ágnes
Tel: 363-0053

Csibe Bölcsőde, 1143 Utász u. 23.
Bölcsődevezető: Tibor Györgyné 
Tel: 252-7080

Mazsola Bölcsőde, 1141 Tihany tér 37-39.
Bölcsődevezető: Dömök Jánosné
Tel: 363-1605

Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde
1141 Mályva köz 12.
Bölcsődevezető: Egerszegi Attiláné
Tel: 384-0356

Meseház Bölcsőde
1144 Ond Vezér sétány 9-11.
Bölcsődevezető: Sívóné Cseh Katalin
Tel: 383-7570

Micimackó Kuckója Bölcsőde
1149 Bölcsőde u. 1.
Bölcsődevezető: Birksteiner Judit
Tel: 383-2916

Móka - kacagás Bölcsőde
1142 Róna park 5-9.
Bölcsődevezető: Kiss Lászlóné
Tel: 251-2208

Patakparti Bölcsőde
1147 Ilosvay S tér 5-7.
Bölcsődevezető: mb. Császár Lászlóné
Tel: 252-0144

Ringató Bölcsőde, 1145 Bácskay u. 17/a.
Bölcsődevezető: Mészáros Krisztina
Tel: 383-6916

Tipegő kert Bölcsőde, 1144 Tipegő u. 3-5.
Bölcsődevezető: Gruberné Papp Márta
Tel: 384-0117

Vadvirág Bölcsőde, 1146 Thököly út 92.
Bölcsődevezető: Balázs Katalin
Tel: 383-3318

Nyílt nap keretében, a jelentkezések
előtt a szülők betekintést nyerhetnek a ke-
rületi intézményekbe, melynek időpontjai
a következők:

2013.  szeptemberi felvételre a jelentke-
zés 2013. április 22 - április 26. között
történik valamennyi bölcsődénkben.
Április 22, 24, és 26-án délelőtt 9-11
óra között, április 23-án és 25-én dél-
után 15-17 óra között.

A bölcsődei jelentkezés személyesen, a
gyermekkel együtt történik.

Jelentkezni lehet: a zuglói lakhellyel
rendelkező családoknak bármely válasz-
tott bölcsődei részleg vezetőjénél, ahol a
részlegvezetők mindenre kiterjedő részle-
tes felvilágosítással szolgálnak.

Elhelyezést az nyerhet, aki a pontosan
kitöltött jelentkezési lapot az intézménybe
visszaviszi 2013. május 10-ig. 

Korai fejlesztésre jelentkezés feltétele a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság javaslata, az átlag-
tól eltérő étkezést igénylőknek gasztroen-
terológus szakorvosi vélemény, cukorbe-
teg gyermek ellátásához diabetológus
szakorvos igazolása szükséges.   Mindhá-
rom esetben jelentkezést csak a Mályva
Kerületi Vezető Bölcsődében fogadunk. 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a
felvehető gyermekek számát, akkor az
Egyesített Bölcsődék vezetője bizottságot
szervez, ahol javaslatot tesznek a felvételre.
A bölcsődei részlegvezetők a felvett gyer-
mekek névsoráról és az elutasításokról
2013. június 14-ig értesítik a szülőket.

Az elutasított bölcsődei felvétellel kap-
csolatos határozatok közzétételétől számí-
tott 15 napon belül – 2013. július 5-ig - a
szülő fellebbezést nyújthat be az Egyesített
Bölcsődék vezetőjéhez. (1141 Budapest,
Mályva köz 12)

Minden bölcsődés korú gyermeket neve-
lő családot szeretettel várunk, friss infor-
mációkat honlapunkon a www.zugloi-
bolcsik.hu oldalon talál. 

Kissné Kalló Györgyi
Egyesített Bölcsődék Vezetője

Bölcsődék
neve, 
címe:

Aprótalpak 
Bölcsőde
1141 Jerney u. 32.

Csibe Bölcsőde
1143 Utász u. 23.

Mályva Kerületi Ve-
zető Bölcsőde
1141 Mályva köz 12.

Mazsola Bölcsőde                      
1144 Tihany 
tér 37-39.

Meseház Bölcsőde
1144 Ond vezér 
sétáyn 9-11.

Micimackó Kuckója
Bölcsőde
1149 Bölcsőde u. 1.

Móka –kacagás Böl-
csőde
1142 Róna park 5-9.

Patakparti Bölcsőde
1147 Ilosvay S.
tér 5-7.

Ringató Bölcsőde
1145 Bácskay u.
17/a.

Tipegő kert 
Bölcsőde
1144 Tipegő u. 3-5.

Vadvirág Bölcsőde
1146 Thököly út 92.

délelőtt
9-11 óra
között 

2013. 

április 8.

2013. 

április 8.

2013. 

április 11.

2013. 

április 8.

2013. 

április 8.

2013. 

április 10.

2013. 

április 8.

2013. 

április 11.

2013. 

április 8.

2013. 

április 11.

2013. 

április 11.

délután 
15-17 óra

között 

2013. 

április 11.

2013. 

április 11.

2013.

április 8.

2013.

április 11.

2013. 

április 11.

2013. 

április 8.

2013. 

április 11.

2013. 

április 8.

2013. 

április 11.

2013. 

április 8.

2013. 

április 8.

Mi a véleménye arról, hogy
közösségi kert létesül Zugló-
ban?

Nagyon 
örülök neki.
Amennyiben
megvalósul 

a terv, 
a gyerekek 

szívesen 
mennek majd 

a közösségi
kertbe 

dolgozni.

Nagyon 
jó ötlet, én a

nagymamám-
mal együtt 

nagyon 
szeretem a 
virágokat. 

A kerületben
lesz végre egy

olyan hely,
ahol más le-

hetőség híján,
az arra vállal-
kozó zuglóiak

egy-egy par-
cellán ker-

tészkedhet-
nek, zöldsé-

geket ter-
meszthetnek.

Megkérdeztük

Krpáné
Demjén 

Mária

Kapcsos 
Szabina 

Cserhalmi
Marcell 

Közösségi kertet hoznak létre
Zuglóban, ahol zöldségeket és
fűszernövényeket termeszthet-
nek majd maguknak a lakók.

A Tihany és Zsálya utca sarkán
alakítják ki Zugló első közösségi
kertjét, ahol a lakosok parcellá-
kat bérelhetnek és elsősorban
zöldségeket, fűszernövényeket
termeszthetnek majd. A kezde-
ményezés a lelkes civil fiatalokból
álló Zug Közösségi Kertekért
Egyesülettől származik, amely az
önkormányzattal együttműködve
alakítja ki a kertet.

Március 23-án a helyszínen
pikniket is tartottak, melyen a
szervezők megismertették el-
képzeléseiket és egyesületüket a
környék lakóival.

Bartha Szilvia, az egyesület el-
nöke a Zuglói Médiának nyilat-
kozva elmondta, hogy ez egy egé-
szen új fajta zöldfelület-haszná-

lati forma, amelyben az embe-
rek tevőlegesen gondoskodnak a
környezetükről,  szebbé teszik a
kerületet, ráadásul élelmiszert
is termesztenek maguknak.
Ugyanakkor az egésznek nagyon
fontos eleme a közösség építése
– hangsúlyozta el elnök.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter szerint az eredeti célt, hogy a
lakótelepen élőknek biztosítsa-
nak lehetőséget a kertészkedés-
re, úgy sikerül megvalósítani,
hogy nem is zavarja a lakókö-
zösségeket, hiszen az otthonok-
tól viszonylag távol helyezkedik
el. Az önkormányzat a terület
mellett a világítást és a vízvételi
lehetőséget biztosítja majd. A
tervek szerint a testület a kertről
áprilisban tárgyal, így remélhe-
tőleg az első palántákat már má-
jusban el tudják ültetni. Buda-
pesten eddig öt helyen alakítot-
tak ki közösségi kertet.        BR

Kertészkedés a lakótelepen Hamvas Béla emléke

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon
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Új segédeszköz-kölcsönző köz-
pontok felállítását jelentette be
Soltész Miklós szociális és csa-
ládügyért felelős államtitkár
azon szakmai konferencián,
amelyen a mozgássérült gyere-
kekkel és fiatalokkal foglalkozó
intézmények cserélték ki ta-
pasztalataikat és ötleteiket. 

Fennállásának 110. évfordulója
alkalmából szakmai konferenciát
tartott múlt hétfőn Mozgásjavító
Általános Iskola, Szakközépisko-
la, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet és Diákott-
hon, a mozgáskorlátozott gyere-
kekkel és fiatalokkal foglalkozó
nevelési-oktatási intézmények
részvételével. A rendezvényen fel-
szólalt Soltész Miklós szociális és
családügyért felelős államtitkár,
aki először is megköszönte az in-
tézmény dolgozóinak áldozatos
munkáját. Az államtitkár felhívta
a figyelmet, hogy a szenvedés és a
fájdalom minden embert érint,
mindenkit előbb-utóbb megtalál,
de a társadalomnak különösen
hálásnak kell lennie azoknak,
akik ezen a területen dolgozva
enyhíteni akarják és tudják a
szenvedést. 

Bejelentette, hogy egy pályázat
révén egymilliárd forintért szerez-
nek be olyan segédeszközöket,
amelyeket majd a fogyatékkal
élők tudnak kölcsönözni. A poli-
tikus reményei szerint a pályázat
néhány hónapon beül lezajlik és
egy éven belül felállhatnak a köl-

csönzőpontok. Többek között az
iskolába járó, illetve kollégium-
ban lakó mozgássérült diákok
szülei igényelhetnek segédeszkö-
zöket szünidei, otthoni használat-
ra ezekben a térségi intézmény-
központokban. Az államtitkár a
Mozgásjavító állami átvétele kap-
csán a türelmet is megköszönte
az iskola dolgozóinak, egyben azt
kérte, hogy ha bármilyen kétely
felmerül bennük, először az ál-
lamtitkársághoz forduljanak.
Ugyanezzel a köszönettel fordult
a nevelőkhöz, pedagógusokhoz
Marekné Pintér Aranka, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ elnöke, aki hangsúlyoz-
ta, hogy a Mozgásjavító az átala-
kítások első körében szerepelt.
Kitüntetett figyelemmel, szakér-
tők bevonásával vizsgálták meg a
lehetőségeket. Az elnök ennek
kapcsán Soltészhoz hasonlóan
kiemelte, hogy a változatlan to-
vábbműködést semmi nem gátol-
ja. Az a célunk, hogy a Klebels-
berg olyan központ legyen, ame-

lyik megpróbálja az adott helyzet-
ben a legjobb megoldást kijárni
az érintettekkel együtt – mondta
Marekné Pintér Aranka. 

Szekeres Pál, sportért felelős
helyettes államtitkár arról be-
szélt, hogy bár az elmúlt két évti-
zedben nagyon sok előrelépés
történt, de még mindig hiányoz-
nak fontos elemek a sérült em-
berek körülményeinek javítása
érdekében. Az olimpiai és para-
limpiai aranyérmes, 1991-ben
egy baleset miatt kerekesszékbe
kényszerült Szekeres Pál a társa-
dalmi integrációra is kitért. Sze-
rinte ez azt jelenti, hogy a társa-
dalom tagjait egyenként meg kell
győznünk arról, hogy a fogyaték-
kal élők képesek értékeket alkot-
ni. Nem veszünk el senkitől mun-
kahelyet, de ha kapunk lehetősé-
get, akkor lehet, hogy a többségi
társadalomra kevesebb súly há-
rul – fogalmazott. Szekeres ezzel
együtt kendőzetlenül beszélt
azokról az előítéletekről, amelyek
még mindig élnek az emberek-
ben. A sportoló a régebbi filmeket
idézte, amelyekben a vak látnok-
ként szerepel, a siket a falu bo-
londja, a down-kórosok pedig a
mosolygó „keljfeljancsik”. „Ezt
azonban ki kell kérnünk ma-
gunknak, le kell törölni a táblát
és újrarajzolnunk” – szögezte le
az államtitkár, aki szerint ehhez
mindenki közreműködésére
szükség van.                           BR

Szakmai konferencia 
a mozgásjavító iskolában

Soltész Miklós államtitkár

Folytatás az 1. oldalról

– Egy nagyon felkészült moz-
gásfejlesztői munkacsoport dol-
gozik a gyerekekkel, hogy az ő ál-
lapotukhoz igazodva a legmegfe-
lelőbb fejlesztést biztosítsuk ne-
kik – mondta az igazgató. Hozzá-
tette: a mozgásfejlesztés nem
csak az órákon, hanem alapvető-
en egész nap zajlik és az eszköz-
kezelést is magában foglalja.
Ugyanakkor különös hangsúlyt
fektetnek a kommunikációs, el-
sősorban az íráskészség elsajátí-
tására, hiszen ez is a mozgássé-
rültek társadalmi beilleszkedésé-
nek egyik fontos feltétele.

A diákotthon családias jellegű,
a nagy közösségi térrel rendelke-
ző apartmanokban egyenként 12
gyerek lakik. Mindegyik apart-
manhoz speciálisan kialakított vi-
zes blokk tartozik, amelyek szük-
ség esetén speciális emelőkkel
szerelhetők fel. Locsmándi Alajos
ezzel együtt hangsúlyozta: nagyon
odafigyelnek arra, hogy ne sza-
kadjon meg a gyerekek kapcsola-
ta a családdal, ezért hétvégenként
hazaviszik őket otthonaikba. Fo-
lyamatosan szerveznek foglalko-
zásokat, szabadidős tevékenysé-
geket, amelyre azért is van szük-
ség, mert ezek a gyerekek állapo-
tuknál fogva jobban helyhez kö-
töttek. Nagy gondot fordítanak
arra, hogy minél több helyre tud-
ják elvinni őket. A Módszertani
központ létrehozását elsősorban
az indokolta, hogy segíteni tudják

azokat a gyerekeket, akik hagyo-
mányos iskolákban tanulnak.
Ezekbe az intézményekbe utazó-
gyógypedagógusok járnak ki és
nem csak a gyerekeknek, hanem
az ottani pedagógusoknak is se-
gítséget nyújtanak. Az intézmény
gyógypedagógusai immár 48
olyan fővárosi intézménybe jár-
nak, ahol integrált oktatás folyik.

Az igazgató elmondta: az intéz-
mény jövőképe, a kezdetektől
érezhető komplexitás folytatása,
bővítése és fejlesztése. Biztosítani
akarják a legkorszerűbb sérülés-
specifikus nevelést-oktatást, a
különböző terápiákat, a mozgás-
fejlesztést, a gondozást, az egész-
ségügyi és kollégiumi ellátást. 

Baranya Róbert

Családias környezet, 
folyamatos programok

Az Ond Vezér sétányon működő Idősek
Házába látogatott március 20-án Pap-
csák Ferenc polgármester, Zugló ország-
gyűlési képviselője. A városvezető déli-
gyümölcsöket vitt a házban élő, önellátó
szépkorúaknak, akik megosztották vele
gondjaikat, problémáikat.  

Az Ond Vezér sétány 7. szám alatti in-
tézményt ugyan a fővárosi önkormányzat
üzemelteti, azonban az ott élő idősek va-
lamennyien zuglóinak vallják magukat,
többségük aktív korában is a kerületben
lakott.

– Időnként meglátogatjuk egymást. Van,
hogy a szépkorúak jönnek el a fogadóórá-
imra, de én is gyakran felkeresem őket,
hogy tájékozódjak problémáikról. A mai
látogatásomnak is az volt a célja, hogy az
érintettektől értesüljek a gondjaikról. Én
nagyra becsülöm az időseket, éppen ezért

fontosnak tartom, hogy minél rendezet-
tebb körülmények között tölthessék a
napjaikat – jelentette ki  Papcsák Ferenc
a Zuglói Médiának. 

A beszélgetés során a ház lakói az épü-
let elavultságára, az elöregedett elektro-
mos vezetékek okozta problémákra hív-
ták fel a városvezető figyelmét. Kérték,
hogy liftet javítsák meg, ami a nagybevá-
sárlások alkalmával sokat könnyítene a
terheiken, ugyanakkor jelezték: szeret-
nék, ha az illetékesek nővérszolgálatot
biztosítanának a számukra.  

- Én nagyon bízom a polgármester úr-
ban, mert már többször voltam benn
nála fogadóórán – mondta  a Zuglói Mé-
diának Bozsik Józsefné. 

ZL

Szép korúakat látogatott 
a polgármester

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

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Locsmándi Alajos

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját hangulatos környezetben!

Várjuk Önöket szeretettel!

Nyírségi gombócleves
Kelkáposzta főzelék pulykapörkölltel
Töltött cukkini, bazsalikomos paradicsommártással,
párolt rizs

Frankfurti leves roppanós virslivel
Tejfölös túrós csusza pirított füstölt szalonnával
Gyümölcsös rizsfelfújt, erdei gyümölcs öntettel

Snidlinges burgonyaleves
Szabolcsi mini töltött káposzta
Vörösboros marhapörkölt kapros házi nokedlivel

Tejszínes mandulás meggyleves
Kemencében sült ropogós csülök párolt
káposztával, fűszeres burgonyával
Mandulás pisztáng fűszervajas zöldkörettel

Mentás cukorborsóleves
Házi disznótoros tepsis burgonyával
Medvehagymás krémsajttal töltött pulykamell
rántva, mandulás rizzsel

április 4. csütörtök

április 5. péntek

április 8. hétfő

április 9. kedd

április 10. szerda

·
·

·
·

·
·

·

·
·

·

április 11. csütörtök

április 12. péntek

április 15. hétfő

április 16. kedd

április 17. szerda

április 18.  csütörtök

április 19. péntek

Marhahúsleves eperlevéllel,
zöldségekkell

Vadas marha knédlivel
Resztelt borjúmáj petrezselymes
burgonyával, vecsési csalamádéval

Gulyásleves tejfölös lepénnyel
Bécsi császármorzsa vadmálnaöntettel
Krumplis tészta

Bazsalikomos paradicsomleves
Kolbászos  sertésragu tócsni ágyon
Csirkepörkölt házi túrós csuszával

Csurgatott tojásleves
Rakott zöldbab
Mézes sült oldalas almás pezsgős párolt káposztával,
hagymás tört burgonya

Óriás daragaluskaleves
Baconszalonnás kacsamájjal töltött csirkecomb
vegyes körettel, friss kevert salátával
Bécsi szelet krumplisalátávall

Olasz zöldségleves
Fejtett babfőzelék bélszínrolóval
Szegedi rakott burgonya

Káposztás, csülkös bableves
Rezgő túrógombóc vaníliaöntettel
Kolbászos-pepperonis  makaróni

·
·

·
·

·
·

·
·

·

·

·
·

·
·

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.
Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353
hotelamadeus@hotelamadeus.hu
www.hotelamadeus.hu

Minden torkos hétfő, azaz 18.00 után
adunk a fogyasztás végösszegéből!

hétfőn

30% kedvezményt

Szerdánként korlátlan étel, italfogyasztással, kellemes zongoraszó
kíséretében fogyaszthatnak svédasztalunkról, mindössze 4.290 forint/fő áron.

Céges rendezvények, családi összejövetelek, esküvők lebonyolítását bízza szakképzett személyzetünkre

és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Napi menünk:

Hétköznapokon kétfogásos menü mindennap 12:00 és 15:00 között csak 950 Ft/áron,

kétféle menüsor közül választhat, egy pohár házi bodzaszörppel! Előfizetés esetén csak 850 Ft/fő/nap.

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett kínáljuk konyhánk remekeit.

Keddenként grill partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

A Hotel Amadeus étterme, sörözője,
és a tavasz beköszöntével

hangulatos kerthelyisége továbbra is
változatlan áron várja kedves vendégeit!



– Mi jut eszembe Zuglóról? –
kérdezett vissza Turzó Sándor, az
együttes gitárosa és brácsása. –
Elsősorban, hogy az otthonom.
13 éve lakom a kerület kertvárosi
részében, s mivel legtöbbször ke-
rékpárral közlekedem, elmond-
hatom, hogy ennyi idő alatt ala-
posan megismertem a környeze-
temet. Őszintén szólva, nem bán-
tam meg, hogy ideköltöztem.

Turzó Sándoron kívül a formá-
ció egyik tagja Varga „Cédrus” At-
tila is a kerületben lakik, de az
együttes nem zuglói része is gyak-
ran megfordul itt, ugyanis a
M.É.Z. a próbáit rendszeresen
Turzó Sándor otthonában tartja.

– Az együttes legjelentősebb fel-
lépése is Zuglóhoz kötődik, 1993
nyarán a világhírű Jethro Tull
előzenekaraként játszhattunk. Az
a buli  a Petőfi Csarnok szabad-
téri színpadán volt.

A M.É.Z. Zenekar 1988-ban
egy baráti társaságból alakult.
Azokban az években az ír zene
még csak éppen hogy beszivár-
gott a köztudatba, ám a M.É.Z.
elnevezés mégsem ennek, hanem
egy balul sikerült fellépésnek az
eredménye volt. Az eredetileg co-

untryt játszó zenészek elvállalták,
hogy műsort adnak egy szalaga-
vatón, ahol skót zenét kellett vol-
na játszaniuk az egyik búcsúzó
osztálynak. Az együttes azonban
már a próbán megbukott, mert
kiderült, hogy csak egy számot is-
mernek, és azt sem tudják rende-
sen előadni. A Duna-partján szo-
morkodó ifjú zenészek vigasz-
képpen találták ki a Meg nem Ér-
tett Zenekar nevet, ami azóta a
védjegyükké vált.

Az elmúlt 25 évben sok változá-
son ment keresztül a zenekar. Új
tagokkal bővültek, akik új stílust
és hangszerelést hoztak, a feszti-
válok és táncházak mellett már
önálló koncerteket is adtak. Az-
tán jöttek a lemezek, majd elér-
kezett a válság időszaka is. Az
alaptagok lemorzsolódtak, az
újak pedig szép lassan eltávolod-
tak a M.É.Z. hagyományoktól. Ez
akár egy szokványos magyar tör-
ténet is lehetne, ha két éve egy vé-
letlen folytán Turzó Sándor nem
találkozott volna Pálvölgyi Ádám-
mal, az együttes korábbi basz-
szusgitárosával. A találkozásból
hamar nosztalgiázás, abból pedig
együttzenélés lett, melyhez a ko-

rábbi tagok is csatlakoztak.
2011. november 4-én pedig az
első régi-új M.É.Z.-koncerten, az
Aranytízben azt is megtapasztal-
hatták, hogy a közönségnek már
nagyon hiányzott ez a formáció.

– Soha nem jártam Írország-
ban, vagy Skóciában, de tudomá-
som szerint a többiek sem. Zenei
értelemben erre nincs is szüksé-
günk, hisz mi nem a kinti zene-
karokat utánozzuk, hanem az

onnan kapott zenei alapokat pró-
báljuk a saját zenei nyelvünkre
lefordítani – állítja Turzó Sándor.
– A 25. évforduló jelentős állomás
egy zenekar életében, amelyről il-
lik méltóan megemlékezni. Eb-
ben nincs gyakorlatunk, koráb-
ban sosem ünnepeltünk jubileu-
mot. Most viszont a negyedszá-
zad kapcsán ősszel tartunk egy
bulit, illetve egy lemezt is össze-
hozunk. 

A M.É.Z. zenekar nevéhez sok
legendás koncert fűződik. Sokan
emlegetik azokat az Almássy téri
fellépéseket, amikor még a csillá-
rokon is lógtak a rajongók. Ma a
M.É.Z. zenéjét kedvelők minden
hónap utolsó szombatján a belvá-
rosi Fregatt Sörözőben találkoz-
hatnak az együttessel, ahol  egy
pohár sör mellett akár el is nosz-
talgiázhatnak az elmúlt negyed-
századról.            Riersch Tamás

Az ír és skót zene hazai úttörője a M.É.Z. zenekar idén
ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Az elmúlt
negyed században sok változáson ment keresztül az
együttes. Az alapító tagok lemorzsolódtak, az újak
eltávolodtak a zenekar hagyományaitól. Aztán 2011-
ben egy véletlen találkozás kirántotta a zenekart a
válságból, azóta a közönség örömére ismét régi-új
M.É.Z. szórakoztatja a zenei irányzat kedvelőit.
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Március végén rendezték meg
a sakkozók diákolimpiájának
budapesti döntőjét, melyet a
korosztályában negyedik alka-
lommal a zuglói Kozák Ádám
nyert meg. A szakemberek a tíz-
esztendős fiút a sportág nagy
ígéretének tartják, de, hogy a fel-
nőtt világbajnok indiai Viswa-
nathan Anand-dal vacsorázhas-
son, egy kis szerencsére is szük-
sége volt. 2009-ben az akkor
még csak hétesztendős Ádám a
nyolc év alatti fiúk kategóriájá-
ban megnyert egy versenyt a
Westend City Centerben. A több
korosztályt felvonultató sport-
eseménynek az indiai világbaj-
nok Anand volt a díszvendége,
akit a verseny szervezői felkér-
tek, hogy adja át az érmeket a
gyerekeknek. Ádám nyakába is
ő akasztotta az aranyérmet. A
díjátadót követően a győztesek
nevét egy kalapba rakták és ki-
sorsolták, hogy melyik gyerek
vehet részt a Gellért Szállóban
az Anand tiszteletére rendezett
díszvacsorán. A Fortuna Ádám-
nak kedvezett, aki azóta is na-
gyon büszke rá, hogy egy asztal-

nál ülhetett a világ legjobb sak-
kozójával.

Ádám a Sopronban élő nagy-
apjától tanulta meg a játékot,
aki azt az elvet vallotta, hogy a
gyerek ötéves koráig tanuljon
meg biciklizni, úszni és sakkoz-
ni is. A következő lökést egy
óvodatárs adta, aki elmesélte
Ádámnak, hogy sakkszak-
körre jár. A zuglói fiú ek-
kor elővette az otthoni
sakktábláját, leporol-
ta, majd használni
kezdte. A szülei ezt
látva őt is beírat-
ták a sakkszak-
körbe.  Komo-
lyabban Németh
Zoltán nemzetkö-
zi sakkmester
kezdett foglalkoz-
ni vele. Előbb a
Tabán SC, majd
a Sárkény DSE
versenyzője lett.
Ez utóbbi egyesü-
letben ma már az
NB I/B-ben sze-
replő felnőtt csa-
patban is rend-

szeresen helyet
kap. 

A pályafutásá-
ban a kiugrás
éve 2011 volt,
amikor meg-

nyerte a diáko-
limpiát és a kor-
csoportos magyar

bajnoksá-
go t .

Az év végi FIDE-versenyen több
nála magasabb pontszámmal
rendelkező ellenfelét is megver-
te, és mindenki legnagyobb meg-
lepetésére megnyerte a versenyt.
Ezzel a sikerrel a verseny törté-
netében is rekordot állított fel,
hisz előtte két évtizeden keresz-
tül senkinek sem sikerült az
Élő-pontszámát egyszerre 87
ponttal növelnie. A legmagasabb
Élő-pontszáma egyébként 2141

volt, mellyel a tízévesek kö-
zött a világranglistán is az
első helyre került. Ádám az
elmúlt években már két al-
kalommal is bemutatko-
zott a korosztályos Euró-
pa-bajnokságon, ahol
mindkétszer a legjobb húsz
között – tavaly a 12. helyen
– fejezte be a versenyt. Idén
szeretne az országos diá-
kolimpián, illetve az orszá-
gos bajnokságon is jól sze-
repelni, ezen kívül az idei
Európa-bajnokságon is
mindenképpen előrébb vé-
gezni. Ebben nagy segítsé-
get jelenthet neki, hogy
már harmadik éve részt ve-
het a Budapesti Regionális
Sakkiskola képzésein. Pá-
lyafutását eddig már több
neves sakkozó, köztük az
1978-as olimpiai bajnok
férfi sakkcsapat tagja, Ribli
Zoltán is egyengette.    R.T.

Kozák Ádám, a Németh Imre Általános Iskola ne-
gyedik osztályos tanulója tavaly a sakkozók világ-
ranglistáján korosztályának listavezetője volt. A tíz
esztendős fiatalembert a magyar sakksport egyik
nagy ígéretének tartják.

A M.É.Z. még mindig ízlik a közönségnek

A világ legjobb sakkozójával 
vacsorázott
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Pályázati felhívás C/2013
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

pályázatot ír ki civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, 

egyházi célú civil szervezetek) 
támogatására.

Pályázók köre:
egyesületek, alapítványok: amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt
legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és alapszabályuknak/ alapító ok-
iratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
- nem nyújthatnak be pályázatot: érdekvédelmi szervezetek és politikai
tevékenységet folytató szervezetek, civil társaságok, közalapítványok
- sportegyesületek CSAK sportcélú pályázaton indulhatnak.

Támogatható tevékenységek:
- civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, kulturális és közmű-

velődési tevékenység, hagyományok ápolása;
- egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése;
- gyermekek valamint időskorúak üdültetése, táboroztatása;
- szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok;
- tervezett programok megvalósításához szükséges tárgyi eszközök be-

szerzése;
- bérleti díjak költségei (csak abban az esetben, ha tervezett programhoz

kapcsolódnak, pl. fesztivál, sportnap, ünnepség helyszíni bérlése stb.)
- kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás (a pályázati prog-

rammal kapcsolatos valamennyi média-kommunikációs költség)

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak ren-
delkezésre, melyek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy letölthetők a www.zu-
glo.hu (Civil Zugló menüpont) honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
- postán benyújtva: 2013. április 26-ig (péntek) feladott (!)
- személyesen benyújtva: 2013. április 26. (péntek) 11.30 óráig Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be; a határidőn túl ér-
kezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszá-
mon illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Pályázati felhívás E/2013
Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
pályázatot hirdet Zuglóban hitéleti 

tevékenységet kifejtő 
egyházak működésének és egyházi 
épületek fenntartási és felújítási 

költségeinek támogatására

Pályázatot nyújthatnak be: azok a kerületi hitéleti tevékenységet kifej-
tő, az Országgyűlés által a 2011. évi CCVI. és a 2012. évi VII. tv. által el-
ismert egyházak és egyházi jogi személyek, amelyek az önkormányzat
közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített
önálló képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) rendelkeznek (a további-
akban: kerületi egyházak), továbbá pályázatuknak benyújtását megelőző
tíz évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működnek,
alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak, a zuglói la-
kosok lelki gondozásával foglalkoznak.

Támogatható tevékenységek:
Felújítás 
Működési kiadás
Kiadványszerkesztés, nyomdai és reklámszolgáltatás

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak ren-
delkezésre, melyek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zu-
glo.hu honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
- postán benyújtva: 2013. április 26-ig (péntek) feladott (!)
- személyesen benyújtva: 2013. április 26. (péntek) 11.30 óráig Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be, a határidőn túl ér-
kezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.
Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszá-
mon illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Életének 73. életévében elhunyt
Dr. Kricsfalvi Jenő, aki házior-
vosként és önkormányzati kép-
viselőként élt és dolgozott Zug-
lóban. 1940. december 28-án
született, 1966-ban szerzett or-
vosdoktori diplomát a Budapes-
ti Orvostudományi Egyetem Ál-
talános Orvosi Karán. Általános
orvos és tüdőgyógyász volt. 

1976-tól háziorvosként kerü-
letünkben szolgált, ugyanabban
a háziorvosi körzetben. A csak-
nem 40 éves munkaviszonya
alatt kivívta a betegek, az ember-
ek, a kollégák, munkatársak
megbecsülését, szeretetét. 

1998–2002 között az Önkor-
mányzat Egészségügyi Bizottsá-
gának külső szakértője, 2002–

2006 között önkormányzati
képviselő és az Egészségügyi Bi-
zottság alelnöke, 2006–2010 vé-
géig az Egészségügyi Bizottság
elnöke volt. Fél évtizedig – a re-
konstrukció II. üteme alatt – az
Uzsoki Kórház Felügyelő Taná-
csának tagja is volt. 

Hirtelen halála nagy veszteség
hozzátartozóinak, barátainak,
betegeinek a zuglói egészség-
ügyben dolgozó munkatársak-
nak, továbbá az önkormányza-
tunknak és mindenkinek, aki is-
merte és szerette. 

Önkormányzatunk saját hal-
lottjának tekinti. 

Emlékét szeretettel őrizzük
szívünkben!  

Operaházzá alakul április 6-án
és 7-én a Zuglói Zeneház. Gaz-
dag díszlet, 30 fős kórus és
négy szólista várja a zeneked-
velő közönséget. Az előadások-
kal a szervezők azt kívánják bi-
zonyítani, hogy a komolyzene
is lehet szórakoztató.

Idén a Zuglói Filharmónia a
Pastorale sorozat keretében két
vígopera rövidített változatát –
Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló,
Donizetti: A csengő – tűzi mű-
sorra. A családok számára ren-
dezett opera előadás egy mesélő
közreműködésével minden kor-
osztály számára érthetővé és él-
vezhetővé és könnyen befogad-
hatóvá válik.

A humoros fordulatokban bő-
velkedő Úrhatnám szolgáló ere-

detileg azért íródott, hogy egy
komoly témájú opera felvonás-
közeiben felüdülést nyújtson a
közönségnek. Különös, hogy
300 év elteltével az első olasz
nyelvű vígopera töretlen sikerű
maradt.

Az előadás második részben
Donizetti kis gyöngyszeme A
csengő kerül bemutatásra,
amely ezúttal egy patikusnál
szólal meg újra és újra, éppen a
nászéjszakáján. A szerelmes En-
rico ezzel akarja megakadályoz-
ni a patikus boldogságát a szép
Serafinával. 

A Zuglói Zeneház (Budapest,
XIV. Columbus u. 11.) nagyter-
mében megtartásra kerülő elő-
adásról további információk a
www.zugloifilharmonia.hu olda-
lon találhatók. 

A Szabács utca Alsórákoson
található. Nevét 1932-ben kap-
ta a szerbiai Szabács váráról,
amelyet 1476-ban foglalt el
Mátyás király a törököktől.

Isza pasa 1472-ben építtetett
földvárat a Száva jobb partján.
Mátyás király az első eredményte-
len próbálkozást követően 1476
januárjában 15 ezer katonával is-
mét megtámadta Szabácsot. A
kezdeti sikertelenség után az ost-
romlók elvonulást színleltek, majd
a várat a túlsó oldaláról megro-
hanva február 15-én elfoglalták.
1492-ben a várőrség visszaverte a
török támadást, azonban 1521 júli-
usában Ahmed pasa bevette a várat. 

Az 1718-es pozsareváci békével
Szabácsot a Habsburg Biroda-
lom, 1739-es belgrádi békével a
szultán kapta meg. 1788-ban a
császári sereg elfoglalta ugyan, de
nem sokkal később a törökök
visszavették. 1807-ben a vár
szerb kézre került. 1813-ban is-
mét a törökök foglalták el az
erősséget. 1867. április 10-én a
szultán Szabácsot átadta a szer-
beknek. A török elleni háborúk
befejeztével Szabács vára elvesz-
tette jelentőségét, romjai a Száva
partján ma is láthatók.           ZL

Elhunyt 
Dr. Kricsfalvi Jenő

Zuglói 
utcanevek

Operaház lesz 
a Zeneházból



A média világa, az európai tár-
sadalom és politika, valamint a
külhoni magyarsággal való vi-
szony, így a határokon átívelő
nemzetegyesítés volt terítéken
a Keresztény Kulturális Akadé-
mia harmadik országértékelő
rendezvényén.

Harmadik alkalommal tartot-
tak keresztény országértékelőt a
Keresztény Kulturális Akadémia
(KKA) szervezésében, a Kassai
téri Katolikus Közösségi Házban.
Az előadók ezúttal Cserháti Fe-
renc, a külföldi magyar lelkipász-
tori szolgálatért felelős püspök,
Eva Maria Barki bécsi emberi
jogi ügyvéd és Borókai Gábor, a
Heti válasz főszerkesztője voltak.

A március 23-i rendezvényen,
amelyen többek között szó esett
hazánk sorsáról, jövőjéről is Pa-
jor András plébános atya, az Aka-
démia alapítója köszöntötte a

megjelenteket.  Beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az egy-
ház tanításán alapuló társadalmi
etikára napjaink türelmetlenebb
világában óriási szükségünk van,
ahogy a „szellem és a lélek fegy-
verzetére, erejére” is.

Cserháti Ferenc püspök Az
anyaország viszonya a szórvány-
magyarsághoz címmel tartott elő-
adást, kiemelve, hosszú évtizedek
óta csak a legutóbbi időszakban
vált kézzel foghatóvá a törekvés a
nemzet egyesítésére, illetve erősí-
tésére. Megjegyezte, lehet, hogy ez
egyelőre jórészt elméleti szinten
történik, de „a diaszpórában élő
magyaroknak ez igenis sokat je-
lent”. Ez a folyamat ráadásul sze-
rinte különösen fontos napjaink
önzésre hajlamos, kozmopolita

társadalmában, pláne azután,
hogy a több évtizedes diktatúra
ellenségként tekintett az emigrá-
cióra, tudatosan dolgozván an-
nak a szétrobbantásán. Cserháti
Ferenc statisztikákról is beszá-
molt. Mint mondta, a külföldre
szakadt magyarság csupán tíz-ti-
zenöt százaléka vállal aktív szere-

pet az egyházi, illetve kulturális
életben, valamivel több mint húsz
százalékot sem a magyarsága,
sem a vallás nem érdekli, míg az
ötven-hatvan százaléknak „oly-
kor-olykor jut ideje kifejezni az
identitását”.

Eva Maria Barki előadásában
azt hangsúlyozta, erkölcsi válság-
ban van Európa, egyre kevésbé
érték a szabadság, csak a bizton-
ság számít, a liberalizmus dikta-
túrája pedig folyamatosan erősö-
dik. Hazánkat, a magyar kor-
mányt is ennek szellemében tá-
madják folyamatosan, leginkább
Brüsszel, ahol „nagyon kemény
diktatúra alakult ki”. Szerinte az
unió nem váltotta be a hozzá fű-
zött hazai reményeinket. Az em-
beri jogi ügyvéd emellett leszögez-
te, a magyar identitáshoz hozzá-
tartozik a kereszténység.

Borókai Gábor a média világát
mutatta be, elemezve a rend-

szerváltozást közvetlenül meg-
előző, illetve az azóta eltelt idő-
szakot. Elmondta, napjainkban
a tényeket és a véleményeket
gyakran összekeverő világháló
veszélyeinek különösen az új ge-
neráció van kitéve. A Heti Válasz
főszerkesztője szerint ma, a fo-
gyasztásra épülő világban a mé-
diának saját magát is el kell ad-
nia, „Aczél elvtárs helyébe né-
zettség úr lépett”. Eközben ha-
zánkban is zajlik a szélsőséges
„globalisták és lokalisták” küz-
delme, s óriási probléma, hogy
hiányzik a közös bázis, a nem-
zeti minimum, a közjóban való
társadalmi szintű megegyezés –
fűzte hozzá Borókai, hangsú-
lyozva, ez az ellentét a tömegtá-
jékoztatás világára is kihat. 

Kacsoh Dániel

Országértékelés, keresztény szemüvegen át
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalonPajor András plébános atya

Cserháti Ferenc püspök

Eva Maria Barki emberi jogi
ügyvéd

Borókai Gábor főszerkesztő

Bár nem a szorosan vett liturgikus ün-
neplés része, mégis évszázadok óta ha-
gyomány a feltámadási körmenet a hús-
véti vigília után. A katolikus lexikon sze-
rint Magyarországon már az 1625-ös,
úgynevezett esztergomi rituáléban is
megtalálható. Eszerint a szertartás vé-
gén a hívők kivonulnak a templomból,
s a körmenet alatt négyszer szentségi ál-
dást ad a celebráns. A föltámadt Krisz-
tus szobra mellett a legtöbb helyen a
húsvéti gyertyát is viszik a menetben,
egyéb kellékeit, a baldachint és a lám-
pákat hordozni pedig külön tisztséget

jelent, régebben például az Ipoly mentén
házasulandó legények, napjainkban ál-
talában az egyházközségi képviselő-tes-
tület tagjai viszik. A körmenet végén az
Alleluja-szobrot az oltárra vagy külön
tartóra helyezik, s ott marad áldozócsü-
törtökig.

Korábban a körmeneten való részvé-
telnek megvoltak az öltözködésben is
megnyilvánuló szokásai, napjainkban
pedig a városokban is szokás az ablak-
ba égő gyertyát tenni az útvonalán és
minden résztvevő lehetőleg gyertyát visz
a kezében. kd

Körmenetben

Húsvéti körmenet a Zoborhegy téri Regnum Marianum templomban

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777•
www.liptakvilla.hu

CSEREPESHÁZ

Tel.: 3632-656 •
www.cserepeshaz.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b

PROGRAMAJÁNLÓ
NYUGDÍJAS KORÚAK VERSMONDÓ VERSENYE

EZOTÉRBEN

SZÍNHÁZ

TÁRSASTÁNC

ÚJ!

Április 11. (csütörtök) 10.00 óra

TUDATOS ÉLETMÓD KLUB
Április 11-én (csütörtök) 18.00 óra

EURORA DOKUMENTUM FILMKLUB
Április 12. (péntek) 18 óra
/színes, magyar dokumentumfilm, 122 perc/

Belépő:

Népszerű előadók közreműködésével
Április 13-án (szombat) 18 óra

Belépő: 1000 Ft / fő

Április 7-től vasárnaponként

Nevezni szabadon választott verssel lehet (max. 5
perc). Április 5-ig (péntek) Balogné Kalina Zsu-

zsannánál személyesen a Cserepesházban vagy telefonon:
06/70-6738696; illetve emailben: civilhaz.zuglo@gmail.com

Téma: Tudatos életmód és a betegségek lelki
háttere. Információ: 20/988-0075, Belépő: 500 Ft / fő
Részvételi szándékát kérjük, hogy telefonon előre jelezze!

Rendező: Varga Ágota, A vetítés után a nézők a
film rendezőjével beszélgethetnek. Klubvezető: Katona
Zsuzsa, 500 Ft / fő

PapadimiTrió: ÉLETÜNK ZENÉBEN, TÁNCBAN
Papadimitriu Athina színművésznő, Trokán Anna

színművésznő és Trokán Nóra színművésznő műsora
Jegyek elővételben is vásárolhatók a Cserepesházban.

15.00-16.30 óráig kezdő,
16.30-18.00 óráig középhaladó,
18.00-19.30 óráig haladó szinten

Vezeti: Molnár Olivér tánctanár; Részvételi díj: 8.400 Ft/8 alkalom

Április 17. (szerda)

A „Tavaszi szél vizet áraszt” verseny keretein belül két korcsoportban és három
kategóriában mutatták meg tehet-
ségüket a zuglói köznevelési intézményben tanuló diákok. Ezen kategóriákból
összesen 12 produkció jutott be a döntőbe, ahol korcsoportonként, közös me-
zőnyben mérik majd össze tudásukat a zuglói fiatalok.
16.00  Ünnepélyes megnyitó, a 12 döntős produkció
17.30  Szünet
17.45  Vendég zenekar fellépése
18.15  Ünnepélyes díjátadó

- népdaléneklés, népmesemondás, néptánc -

A rendezvényről érdeklődni és meghívót
igényelni a zic.posta@gmail.com címen, vagy a
06 70 673 88 98-as telefonszámon lehet.

„Tavaszi szél vizet áraszt…”
tehetségkutató DÖNTŐJE a Honvéd Kulturális
Központban (1143 Budapest, Stefánia út 34-36.)

Április 5.
- 14.00-18.00 óráig:
Pályaválasztási tanácsadás

Április 6-7.
- 09.00-16.30 óráig: Agykontroll
általános iskolás gyerekeknek

(péntek)

(szombat-vasárnap)

Időpontot egyeztetni a zic.posta@gmail.com,
vagy a tanacsadas.zic@gmail.com
e-mail címen lehet.

Jelentkezni Topáné Illés Ildikónál lehet a 06 30 598
64 68-as mobilszámon. www.egyrejobban.mlap.hu

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

Tel.: 2511-910 • www.zic.hu

CSALÁDI VASÁRNAPOK:
Április 7-én, (vasárnap) 10.00 órától:

Április 14-én, (vasárnap 10.00) órától:

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

BOLYGÓNK KINCSEI KIÁLLÍTÁS SOROZAT

Rómer Ilona és tanítványai fest-
mény kiállítása.

Április 17-én (szerda) 10.15-től:
Változás a családban – gyermekvárás,
testvér születik, válás.

Gyermek koncert Ágoston Béla zeneközelítő közreműködésé-
vel, rendhagyó Zene, Játék, Öröm fog-
lalkozás közös énekléssel, ritmushang-
szerek használatával (vezeti Szedlacsek
Katalin), majd hangszerkészítés Somo-
di Bea iparművész tanárral.

Megnyitó: április 17-én (szerda) 18.30 órakor.
Megtekinthető: április 17 – május 2.

Jegyek az előadás előtt, a
helyszínen válthatók.

Április 27-én, szombaton 19.00 órától:
Koltai Judit önálló estje

Részletek Shakespeare-től, Burns-től, Kosztolányitól,
Szép Ernőtől és sok más hírességtől sanzonokkal

összefűzve. Belépő: 1.000 Ft

Aprogramra a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül kerül sor.

Jazz - Blues - Sanzon feldolgozásokkal; Belépő: 1.000 Ft"

Április 13-án, szombaton 18.00 órától:
Örökszép dallamok a XX. századból

Az ARANYSZAMÁR
BÁBSZÍNHÁZ mesejátéka. Az előadást
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ követi. Vezeti:

Bozsits Gabriella;

A részvétel ingyenes.

SZÍNHÁZ

GYERMEK KONCERT A ZENEKASTÉLYBAN

POM POM MESÉI

BOLYGÓNK KINCSEI A MŰVÉSZET
TÜKRÉBEN

Weszely Ernő harmonika és zongora koncertje

KÉPZELNI LEHET 2.0



Százharmincnégy diák vehette
át megérdemelt jutalmát márci-
us 20-án a Szent István Gimná-
zium dísztermében rendezett
ünnepségen, ahol a Zuglói Be-
nedek Elek EGYMI Pedagógiai
Szakmai Csoportja az elmúlt
két hónap tanulmányi verse-
nyeinek eredményhirdetését
tartotta.

Második esztendeje, hogy éven-
te három alkalommal jutalmaz-
zák a tanulmányi versenyeken jól
szerepelt kerületi diákokat. Az
első versenyek győztesei és helye-
zettjei már január 24-én elisme-
résben részesültek, ezúttal a ja-

nuár 24. és március 12. közötti
tanulmányi versenyek helyezettjei
vehették át jutalmaikat. A díjakat
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
és Szatmári Edit tankerületi igaz-
gató, valamint az adott tantárgy
kerületi munkaközösségének ve-
zetői adták át. 

Elismerésben részesült a
Benchmark Angol Nyelvi Verseny,
a Vers- és Prózamondó-, a Simo-
nyi Zsigmond Helyesírási-, a Te-
leki Pál Földrajz-, a Herman Ottó
Biológia-, a Kaán Károly Termé-
szetismereti-, az Öveges József
Fizika-, a Hevesy György Kémia-,
a Technika Modellező-, a Rovás-
írás- és az Alsós Népdaléneklési

Verseny első három helyezettje.
Az egyéni győztesek könyvutal-
ványt kaptak, a csapatversenyek
helyezettjei pedig a szponzorok
jóvoltából múzeumpedagógiai fog-
lalkozást, barkács csomagot és a
Stefánia Palota húsvétváró rendez-
vényen való részvétel jogát nyerték.

Borsai Csaba kerületi szakta-
nácsadó lapunknak elmondta: a
tanév utolsó díjkiosztójára má-
jus 16-án kerül sor. A legjobb
teljesítményt nyújtó diákok év
végén bekerülnek a Zuglói Arany-
albumba. R.T.

Erdős Pál, a XX. század egyik
legkitűnőbb matematikusa
idén lenne száz esztendős. A
centenárium alkalmából egyko-
ri iskolájában, a Szent István
Gimnáziumban felújították, és
részben kiállítótérré alakították
át a róla elnevezett tantermet.

Ebben a zuglói iskolában meg-
szokott dolog, hogy a tantermeket
nem számozzák, hanem neves
hazai és külföldi tudósokról,
írókról nevezik el. Az egyik máso-
dik emeleti tanterem az iskola
egykori tanulója, Erdős Pál nevét
viseli. 

– Az Erdős centenáriumhoz kö-
zeledve határoztuk el, hogy az év-
forduló alkalmából rendbe tesz-
szük a helyiséget, amelyben egy
kiállítást is létrehozunk – mondta
Juhász István, a gimnázium ma-

tematika-munkaközösségének a
vezetője.

Az ötletet az iskola vezetése is
támogatta, és az alapítvány, illetve
a szülői munkaközösség segítsé-
gével néhány hét alatt el is készült
az új Erdős Pál tanterem. Az ava-
tásra március 25-én, a centenári-
umi előestéjén került sor. A ren-
dezvényen számos neves hazai
matematikus is megjelent.  

– Személyesen ismerhettem Er-
dőst, aki egy rendkívüli személyi-
ség volt. A matematika-tudomány
területén sok olyan sejtést fogal-
mazott meg, amelyeket az utókor
egytől egyig igazolt. Sok legenda
övezte a pályafutását, ami még in-
kább megalapozta a hírnevét –
mondta el lapunknak Szemerédi
Endre Abel- és Széchenyi-díjas
matematikus.

-h-s
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Tanterem és kiállítótér

Szemerédi Endre (ülő sorban jobbról a második) Erdős Pál
egykori tanítványa 

Százhuszonki-
lenc iskola ne-
vezett a Magyar
Diáksport Szö-
vetség és a Ma-
gyar Olimpiai
Akadémia által
közösen meg-
rendezett dr. Me-
ző Ferenc Szel-
lemi Olimpiára.
A hagyományok-
kal szakítva az
idén több fordu-
lós online versenyen dőlt el, kik
jutnak a döntőbe, ahol a Zuglói
Hajós Alfréd Általános Iskola
megvédte bajnoki címét.

Idén új rendszerben bonyolítot-
ták le a dr. Mező Ferenc Szellemi
Olimpiát. A csapatoknak ugyanis
a korábban megszokott helyi, te-
rületi és országos fordulók he-
lyett egy tízfordulós online ver-
senyben kellett jól teljesíteniük
ahhoz, hogy bejussanak a nyol-
cas döntőbe. Az online fordulók-
ban nem csak a válaszok helyes-
ségét, hanem azok gyorsaságát is
értékelték. A finálét a Magyar Di-
áksport Szövetség Curia utcai
székházában rendezték, ahol a
kerületet a címvédő Zuglói Hajós
Alfréd Magyar – Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola négy-
fős csapata képviselte. Tremmel
Flórát, Tremmel Barbarát, Budai
Mátyást és Kecskés Csomát a

szellemi küzdelemre Tóth Attila,
a Csanádi Árpád Olimpiai Baráti
Kör tagja készítette fel.

– Az idei versenyen nagyon ne-
héz feladatok voltak – mondta
Tóth Attila. – A versenyzőknek
tisztában kellett lenni az olimpiai
mozgalom alapfogalmaival, tudni-
uk kellett, hogy a magyar sporto-
lók közül az 1952-es helsinki és
a 2012-es londoni olimpián, illet-
ve úszásban az összes olimpián
kik szereztek pontot. Ismerniük
kellett Helsinki és London magyar
aranyérmeseit, valamint 19 olim-
piai bajnok magyar úszó életrajzát.  

Tóth Attila elmondta, öröm volt
számára, hogy versenyzői milyen
alaposan felkészültek. A sok ta-
nulásnak meg lett az eredménye,
a Zuglói Hajós felsős csapata
ugyanis fölényesen megnyerte az
országos döntőt, így sikerült meg-
védenie szellemi diákolimpiai
bajnoki címét.                  riersch

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola diákjai két ran-
gos matematikai versenyen is
szép sikert értek el. Ősszel a
Bolyai Matematika Csapatver-
seny területi fordulójában az
ötödik és a hatodik osztályos
csapat egyaránt az első helyen
végzett. A diákokat felkészítő
tanár, Sztanó Zsuzsanna igaz-
gató-helyettes a sikeres felké-
szítéséért tanári fődíjat kapott.

Idén februárban egy újabb ran-
gos matematika-versenyen szere-
peltek az intézmény diákjai. A
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
területi fordulójában, melyet az

Ungvár utcai iskolában rendeztek
103 gyerek képviselte a Hajóst.
Közülük többen is előkelő helyen
végeztek. A 4. és a 6. évfolyamos
csapat első, az 5-es pedig máso-
dik lett. Egyéni versenyben az
ötödikes Szőri Bence és a hatodi-
kos Kerekes Anna egyaránt má-
sodik, az ötödikes Kovács Tamás
és a hatodikos Ferenczi Barnabás
a harmadik helyen végzett. Raj-
tuk kívül még több olyan tanuló
volt, akik az öt kerület diákjait
felvonultató mezőnyben az első
tíz hely valamelyikét szerezték meg.
A versenyzőket Sztanó Zsuzsanna,
Köviné Nagy Ildikó, Icsu Anna,
Szántóné Szappanos Katalin és
Horváth Antalné készítette fel.

– Nagyon büszke vagyok a diá-
kok és a kollégák teljesítményé-
re – mondta Hosszúné Bartha
Etelka, az Ungvár utcai iskola
igazgatója. – Egyrészt azért,
mert ezt az eredményt úgy érték
el, hogy a mi iskolánk nem ma-
tematika tagozatos, tehát alsó-
ban heti négy, felsőben pedig
heti három matekórája van a
gyerekeknek. Ők ennek ellenére
olyan kimagaslóan szerepeltek,
hogy az iskolák összesített ered-
ménye alapján – amelyben már
a matektagozatos intézmények
is benne vannak – a legeredmé-
nyesebb intézménynek járó ván-
dorkupát is mi hozhattuk el.  

Riersch Tamás

Zuglóba került a vándorkupa

Balról jobbra ülnek: Antal Bálint, Alexa Panni, Kovács Dóra Napsugár, Kovács Tamás. Középen
állnak: Kerekes Anna, Fischer Balázs, Szőri  Bence, Ferenczi Barnabás, Förgeteg Soma, Gazdik
Noémi, Visy Tamás. Hátsósor: Sztanó Zsuzsa, Köviné Nagy Ildikó, Horváth Antalné, Icsu Anna,
Szántóné Szappanos Katalin

Ünnepélyes eredményhirdetés

Balról Tremmel Flóra, Tremmel Barbara, 
Budai Mátyás, Kecskés Csoma

A cikkhez kapcsolódó videóban
az összes díjazott megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Megvédték 
bajnoki címüket 
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A fogfájásról
A városi kiskertek többsége sok-
kal inkább a pihenést, kikapcso-
lódást szolgálja, mintsem a háztá-
ji gazdálkodást, zöldségtermesz-
tést. Ugyanakkor a kert egy kis
szegletét átalakítva hasznos terü-
lethez juthatunk, amelyen ha nem
is burgonyát, uborkát, de a min-
dennapokban jól hasznosítható
fűszernövényeket termeszthe-
tünk. Egy fűszersarok emellett jó-
val szebb, mint egy hagyományos
veteményes, így dekorációs célo-
kat is teljesíthet. 

A fűszerkertnek fő előnye, hogy
kis helyen termeszthetünk a fel-
használást tekintve nagy mennyi-
ségű növényt, ráadásul az innen
szedett alapanyag vegyszermentes
és ellenőrzött forrású lesz. Fű-
szerkert tervezésekor elsőként
egy alkalmas helyet jelöljünk ki.
Ne legyen túl messze a háztól, fő-
leg a konyhától, ne tegyük túl kö-
zel a homokozóhoz, a négylábúak
lakhelyéhez, a forgalmas kerti ös-
vényhez, tehát jól megközelíthető,
körüljárható helyen legyen. 

Kialakításkor mindig a prakti-
kumot tartsuk szem előtt. A ha-
gyományos négyszög alaprajzú
ágyásoknál szebb és gyakorlatia-
sabb a spirál formájú elrendezés,
ami egy kőből, téglából kirakott,
felfelé ívelő, csigalépcső-szerű
építmény. A spirálos elrendezés
nagyon ésszerű, nem kell minde-
nért a földig hajolni ráadásul mu-
tatós megoldás. Mivel a csigafor-
ma tetején lesz a legszárazabb a
talaj, lejjebb pedig egyre nedve-
sebb, ezzel számoljunk az ültetési
rend kialakításakor. A spirálos
kiskert megépítéséhez lehetséges,
hogy segítségre lesz szükség, de
az egyszerű építmény házilag is
kivitelezhető.

Hasonlóan szellemes, de köny-
nyebben elkészíthető a sakktábla
elrendezésű fűszerkert. Egy sakk-

táblát képzeljünk el, melynél a fe-
kete mező a térkő, a fehér a ter-
mőföld, vagy fordítva. Ez a forma
is kitűnő választás, ráadásul jel-
legénél fogva rossz (esős, saras)
időben is könnyen megközelíthet-
jük. Egyszerűbb lesz letérdelni,
nem tapossuk el a lábunkhoz kö-
zeli, látótérből kieső növényeket,
és külalakja miatt a kert legszebb
pontja lehet. Ehhez a formához
csupán pár térkőre lesz szüksé-
günk, kezdő próbálkozók is meg-
építhetik segítség nélkül.

A körcikkelyes fűszerkertek is
hasonlóan mutatósak, ezek legin-
kább a régi, klasszikus, kolosto-
rokban látható kiskertekhez ha-
sonlítanak. Egy nagyobb, 2-3 mé-
teres kört képzeljünk el, mely
szeletekre van osztva, mint egy
felvágott pizza. A cikkelyeket ala-
csony sövénnyel, vagy téglával,
díszkövekkel lehet elválasztani,
így az áttekinthetőség kifogástalan
lesz. A körcikkelyes fűszerkert az
alakja miatt jól körbejárható, az
egyes szeletek könnyen megköze-
líthetőek.

Szűk, kisebb kertekben a kerí-
tés mellett, vagy a bejárathoz ve-
zető út mentén is termeszthetünk
gyógy-, és fűszernövényeket, ha
színes, illatos fajtákat választunk,
a hozzánk betérő vendég első be-
nyomása biztos kedvező lesz!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A fogak megbetegedése ked-
venc háziállatainknál is előfor-
dulhat. Az utóbbi időben egyre
több beteg fogú, ínyű állat ke-
rül az állatorvosi rendelőkbe.
A fogazat elváltozásait elsősor-
ban a városi környezetben élő
kutyáknál, macskáknál észlel-
hető.

A háziállatok fogmegbetegedé-
seinek hátterében elsősorban a
megváltozott táplálékok és a ter-
mészetellenes táplálkozás áll. A
puhára főzött, feldarabolt, rá-
gást nem igénylő ételek, a cukor-
ka, az édes sütemények, a keksz
nem dolgoztatják meg a fogakat.
Ezek az ételek lepedékként lepik
el a fogazatot, benyomulnak a
fogak közötti résekbe, aztán
bomlani kezdenek és a belőle
felszabaduló anyagok károsítják
a fog zománcát, vagy fogkővé
alakulnak. Az idősebb állatokon
a fogkőképződés olyan nagymér-
vű is lehet, hogy sapkaként be-
borítja a fogat, alatta pedig a fog
szuvasodni kezd. Az ínyt leszo-
rítja a fog nyakáról, s az így ki-
alakuló tasak megtelve lepedék-
kel ínygyulladást, kiterjedtebb
szájgyulladást hoz létre. 

Kutyaszokás az apportírozás,
a kemény anyagok cipelése. Ez
főleg a szem és metszőfogak idő
előtti elkopásához vagy törésé-
hez vezethet, aminek fogbélgyul-
ladás, fogmedergyulladás lehet a
következménye. A fogfájás tüne-

tei a kutyánknál és macskáknál
szinte azonosak. Az állat a fejét
lógatja, szájából sűrű nyál foly-
hat, az ételt felveszi, de fájdalom
jelzésével kiejti a szájából, csak
az egészséges oldalon rág, a
szájból jellegzetes, bűzös szag
árad.

Az ilyen tüneteket mutató ál-
latot feltétlenül vigyük állator-
voshoz. Sajnos a legtöbb eset-
ben a fogat el kell távolítani. Te-
kintettel arra, hogy a húsevők
fogai igen erősen ülnek, legtöbb-
ször ezt altatásban kell elvégez-
ni. 

Néhány fogászatra szakoso-
dott állatorvos a fogak konzervá-
lásával – tömés, gyökérkezelés,

pótlás, stb. – is foglalkozik.
Fontos tudni, hogy egyes ku-

tyafajtáknál, - mint például az
uszkár - általában a felső tej-
szemfog nem hullik ki és a ma-
radandó fog mellett marad, amit
minél előbb ki kell húzatni.

A fogbetegségek megelőzésére
ne adjunk édességet, csokolá-
dét, kekszet állatainknak,
ugyanakkor kapjanak rágnivalót
kedvenceink. Ez lehet műcsont,
vagy bivalybőr is.  A kutyák a
fogmosást kevésbé tűrik. Ezt
gyermekfogkrémmel, vagy szó-
dabikarbónába mártott fogkefé-
vel lehet elvégezni.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Váratlan, zseniális
ötleteik, meglátásaik segí-
tik céljaikat, ha még nem

tudják, hogy merre induljanak,
most ráérezhetnek. Bármit meg
tudnak teremteni, ám a hangu-
lataik erősen befolyásolhatják
őket. Vágyaik megvalósulhat-
nak, barátaikkal most a mély
szeretet jellemző.

Bika – Pénzügyi vonalon
segítséget kaphatnak, ami
nagy lendületet adhat ne-

kik. Ha van környezetükben rá-
szorult, rögtön segítenek neki. Elő-
térbe kerülhetnek a szépítkezés-
sel, divattal kapcsolatos vásárlá-
sok is. Társukkal való kapcsola-
tukat az angyali szeretet segíti.

Ikrek – Jól vannak, tele
hittel, lendülettel. Vágyai-
kat meg tudják teremteni,

csak kívánniuk kell! A túlzások-
ra viszont vigyázzanak, mert
egyik végletből a másikba eshet-
nek! Barátaikkal mehetnek szín-
házba, kirándulni, ötórai teát
szervezhetnek, különleges ötle-
tekkel színezve. 

Rák – A türelmetlenség-
gel lehet most a legtöbb
gonduk, melynek hatása-

it elsősorban a társuk érzékel-
heti. Túl gyorsan akarnak a cél-
hoz érni, pedig ők tudják leg-
jobban, hogy a gyümölcsnek
idő kell a beéréshez. Gyereke-
ikkel viszont minden probléma
megoldódhat.

Oroszlán – Dübörögnek,
teremtenek, céljaikat el is
érik. Igyekeznek kedve-

sek lenni, s kompromisszumot
kötni, de ha felbosszantják
őket, akkor elő tud jönni erős
akaratuk, uralkodási vágyuk.
Jó megérzéseik, meglátásaik
vezethetik őket, érdemes el-
csendesedniük.

Szűz – A társukkal való
kapcsolatuk most előtér-
be kerülhet, a végtelen

szeretet, megbízhatóság, hűség
energiái próbálják a túlzásokat
megoldani. Jó megérzéseik őket
is meglepheti, arra a területre
kerülhetnek, ahol a racionális
ész már mit sem tud tenni. 

Mérleg – A tavaszi ener-
giák nekik is lendületet
adhatnak. Most jobban

meg merik mutatni magukat,
felmerik vállalni önmagukat,
még talán a hibáikat is. A pénz-
ügyi stabilizálódás segítségükre
lehet, munkájuk gyümölcsének
beérése segíti őket. A túlzáso-
kat kerüljék!

Skorpió – Egyik oldalról
érzik, tudják a határaikat,
bölcsességük, szeretetük,

segíteni vágyásuk útmutató lehet
másoknak – ugyanakkor a türel-
metlenség, a hiúság erői is ha-
tással lehetnek cselekedeteikre.
A közlekedésben fokozottan fi-
gyeljenek, a hatóság „állj”-t
mondhat!

Nyilas – A társukkal való
beszélgetés elakadhat, ha
nem figyelnek, ha nem

tudnak elcsendesedni. A szere-
lemben, a gyerekeikkel kapcso-
latban új fordulatok jöhetnek,
az elengedés, az újjászületés ak-
tuálissá válhat. Előző életekből
jövő segítségekre számíthatnak. 

Bak – Érzékenyek, túl ér-
zékenyek lehetnek. Fe-
szültségek jöhetnek fel-

színre köztük s a gyökereik, ott-
honuk, szüleik, hazájuk között.
Ugyanakkor most mindent meg
tudnak beszélni másokkal, a
bölcsességüket, tudásukat szó-
ban ki tudják fejezni. Mély sze-
retet van bennük.

Vízöntő – Sok kisebb útra
számíthatnak, tárgyalások-
ra, beszélgetésekre. Tit-

kokra is fény derülhet. Stabilan
érkezhet pénz, melyet elsősorban
szerelmükre, gyerekeikre, a sport-
ra költhetnek. Ha van rá lehető-
ség, vonuljanak el a világtól, szük-
ségük lehet a befelé fordulásra. 

Halak – Otthonukban sze-
retnének leginkább ma-
radni, ott alkotni, terem-

teni. Sok energiájuk elmehet a
pénz megteremtésére, ne erőből
próbáljanak mindent megolda-
ni! Barátaikkal  feszültségek le-
hetnek, de szeretetükkel meg
tudják oldani a problémákat.

Kováts Krisztina

Termék megnevezése

Újhagyma

Saláta

Hónapos retek

Medvehagyma

Alma

Savanyított almapaprika (csípős, csemege)

Sós szalonna

Házi füstölt májas

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

csomag

fej

csomó

csomag

kg

kg

kg

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

150

200-250

100-120

200-250

150-200

500

1.500

1.750

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
április 4–17-ig

Kétheti horoszkóp
április 4-től

www.asztrocsillag.hu

Építsünk fűszerkertet!



A 2008-ban létrejött Budapest
Show Kórus tagjai immár máso-
dik alkalommal adtak könnyű-
zenei koncertet a Zuglói Ifjúsági
Centrumban. A fiatal énekesek
ezúttal elsősorban szólóproduk-
ciókkal szórakoztatták a közön-
séget. Készültek azonban egy új-
donsággal is, hiszen fellépett a
három férfi tenor énekesből álló
Budapest Celtics formáció, amely-
nek tagjai három szólamban, gi-
tárral és harmonikával előadott
ír dallamokkal lepték meg a pub-
likumot. A kórus műsorában a
könnyűzene sokféle ága megta-
lálható, pop, rock, musical, jazz
és filmzene is. A kórus tagjai el-
sősorban egyetemisták, gimna-
zisták, akik különféle területen
tanulnak vagy dolgoznak, de egy-
valami mindegyikükben közös,
ez pedig a zene szeretete. BR
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Bővelkedünk tehetségekben
Zuglóban szerencsére nagyon
sok tehetséges fiatal él. Ennek
köszönhetően a kerületben
nem a tehetségek felkutatása,
hanem azok felsorakoztatása,
alkalmankénti bemutatása je-
lent problémát – derült ki azon
a Tehetségnapon, amelyet a
Nemzeti Tehetségprogram kere-
tében a Zuglói Filharmónia ren-
dezett március 24-én a Zuglói
Zeneházban. 

Záborszky Kálmán igazgató,
karnagy és a kollégái nehéz hely-
zetben voltak, amikor elhatároz-
ták, hogy a Tehetségnapi koncer-
ten fellépést biztosítanak intéz-
ményük kiemelkedő eredményt
elért növendékeinek. 2012-ben
ugyanis 53 diákjuk nyújtott or-
szágos, vagy nemzetközi zenei
versenyen kiemelkedőt. Ennyi fi-
atalt azonban egy napon képte-
lenség lett volna színpadra állíta-
ni, ezért a szervezőknek válogat-
niuk kellett.

A Tehetségnap nyitányaként
délelőtt a Szent István Király Ze-
neművészeti Szakközépiskola
ének tanszakos növendékeinek
közreműködésével ismét műsor-
ra tűzték a januárban nagy siker-
rel bemutatott Pelikánmadár
című új magyar daljátékot, amit
Benedek Elek népmesegyűjtemé-
nyéből Geszthy Veronika állított
színpadra. 

A délután gálakoncerten előbb
a zeneiskolások, majd a szakkö-
zépiskola növendékei mutatták
be tudásukat. A rendezvényen a
Magyar Érdemrend Tisztikereszt
polgári tagozatával kitűntetett dr.
Bagdy Emőke, a Károli Gáspár
Református Egyetem nyugalma-
zott pszichológia professzora tar-
tott érdekfeszítő előadást a zene
sajátos lelkiségéről. 

– Iskolánk mindig bővelkedett
tehetségekben, de egyszerre ilyen
sok kiváló diákunk még soha
nem volt. Ez az intézményünk-
ben folyó munkát is minősíti,
amire a mai Tehetségnappal kí-
vántuk felhívni a közvélemény fi-
gyelmét – jelentette ki lapunknak
Záborszky Kálmán. 

Az idei rendezvény Emberi Erő-
forrás Minisztériuma pályázatán
nyert támogatásából valósult
meg. Az intézmény szeretne ha-
gyományt teremteni a bemutató-
ból, ehhez azonban még forrást
kell találni.          Riersch Tamás

Nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg március 22-én a Kaffka
Margit Általános Iskolában az
Óvodás Ki Mit Tud-ot, amelyen
az idén rekordszámú kisgyerek
lépett fel. 

A Kaffka Margit Általános Isko-
la tornaterme az elmúlt években
megszokott találkozóhelye lett a
kerületi óvodásoknak. Itt rende-
zik meg a Zuglói Ovis Kupát, a
Mesevarázs Rajzpályázatot és Ki-
állítást, illetve az Ovis Ki Mit Tu-
dot. Az idei rendezvényen Varga
László, a Kaffka Margit Általános
Iskola igazgatója szavait idézve,
rekordlétszámú fellépőt láthatott
a közönség. 

– Hat óvoda, közel 90 verseny-
zője 33 produkciót mutatott be.
Ilyen bőséges kínálatra eddig még
nem volt példa. Ez is azt bizonyít-
ja, hogy az óvodák részéről nagy
az igény az ilyen típusú progra-
mokra.

Az óvodás gyerekekről köztu-
dott, hogy szeretnek szerepelni.
De a csoportszobában mégsem
ugyanolyan dolog fellépni, mint a
Kaffkában, ahol színpad, rivalda-
fény, közönség, műsorvezető és
zsűri is van.

– A kezdetektől fogva vállalom
ennek a rendezvénynek a konfe-
rálását – mondta Csaniga And-
rea, a Zuglói Cserepes Kulturális
Non-profit Kft. ügyvezető igazga-
tója. – Egyrészt, mert valamikor
én is ebben az intézményben ta-

nítottam, másrészt, mert magam
is támogatom az ovisok szerepel-
tetését.

Csaniga Andrea hangsúlyozta,
hogy a Ki Mit Tud nem egy ver-
seny, de, hogy rangot adjanak a
rendezvénynek, egy zsűri is mi-
nősíti a produkciókat. Idén a Kol-
tay Judit színésznő, a Holdvilág
Színház vezetője, Szedlacsek Ka-
talin zenepedagógus és Bese Ju-
dit kulturális ügyintéző, tanító al-
kotta stáb értékelte az előadáso-
kat. A gyerekek vers-, ének- és
mesemondás-, csoportos színját-
szás, tánc és ének kategóriában
mutatták meg tudásukat.

Riersch Tamás

Ovis vetélkedő 
a Kaffkában

Táncházzá változott a Szent
István Király Zeneművészeti
Szakközépiskola díszterme. A
színpadon többek között somo-
gyi eszközöst, dunántúli, széki,
kalocsai és vásári táncokat lát-
hatott a közönség. A zuglói te-
hetségkutató verseny harmadik
fordulójában tizenegy csapat
mutatta be tudását, közülük
négy jutott tovább az április 17-i
döntőbe. 

A Tavaszi szél vizet áraszt elne-
vezésű, zuglói tehetségkutató ver-
senyt a köztévében vetített, Föl-
szállott a páva című produkció
mintájára rendezték meg a Zuglói
Önkormányzat támogatásával. 

– Zugló önkormányzata fontos-
nak tartja a tehetséggondozást,
ezért szerveztük ezt a vetélkedő-
sorozatot is – mondta lapunknak
Borbély Ádám, önkormányzati
képviselő, ifjúsági tanácsnok. –
Ennek a versenynek nagyon fon-
tos eleme a hagyományőrzés. 

A produkció
első két elődön-
tőjében népda-
lokat, majd nép-
meséket adtak
elő a kerületi
gyerekek, míg a
mostani fordu-
lóban néptánc-
tudásukat mu-
tatták be a kis-
diákok. Ezúttal
több mint száz
zuglói tanuló ér-

kezett a Szent István Király Zene-
művészeti Szakközépiskolába. 

A bemutatókat szakértő zsűri
értékelte, Brieber János, Haran-
gozó Gyula díjas főiskolai tanár
elnökletével. 

– A korosztálynak megfelelően
betanított táncokat szeretnék lát-
ni – árulta el a verseny előtt Brie-
ber János. – Első osztályos fiúk-
hoz például nem illene egy kalo-
taszegi legényes. Jó lenne a fellé-
pők között sok-sok tehetséget fel-
fedezni, akiket akár el is tudok
csábítani a főiskolánkra.

A néptánc versenyről négy csa-
pat – a Móra Ferenc Általános Is-
kola csoportja a villőzés és zöld-
ágjárás produkcióval, a Liszt Fe-
renc Általános Iskola egy moldvai
csokorral, az Arany János Iskola
és AMI-ból pedig dél-alföldi tánco-
kat, illetve a magyarlapádi tánco-
kat bemutató formáció - jutott to-
vább az április 17-i döntőbe, ame-
lyet 16 órától tartanak a Honvéd
Kulturális Központban. vr-fkk

A tánctehetségek
után kutattak

A zene 
összeköt 

Nagy sikerű koncertet adott a
Cserepesházban a francia Ac-
cordzéám zenekar, amely olyan
zenét játszik, amit éppen az
adott közönség szeret.

Az idei Frankofón Fesztivál ke-
retében a Cserepesházban lépett
fel a párizsi Accordzéám nevű ze-
nekar. A koncert létrejötte alapve-
tően Nagy Eszternek, a Francia
Intézet munkatársának köszön-
hető, aki elmondta, hogy az inté-
zet meghívására hazánkba érke-
ző együttes, egy dalversenyen kí-
sérőzenekaraként játszott. Mivel
hosszabb időre jöttek sikerült
megszervezni egy zuglói koncer-
tet is. A zenekar egyébként is eu-
rópai turnét tart, így több hazai
helyszínen is felléptek. Zenéjük
nagyon változatos, elsősorban az

európai népzenéből és klasszikus
művekből merítenek. Saját szá-
mokat és feldolgozásokat készíte-
nek, belecsempészve a funky, a
jazz, a rock és az elektronikus
zene motívumait is. Ugyanakkor
sokat improvizálnak, a közönség
reakcióit látva a színpadon dön-
tik el, hogyan szólaltatják meg
hangszereiket. Michael Bideault,
a zenekar egyik tagja elmondta:
ha a közönség a jazzt szereti, ak-
kor ezzel a műfajjal kezdenek,
majd átvezetik őket más stílu-
sokba, hogy szinte utazzon a ze-
nében a közönség. 

– Számunkra nem léteznek
földrajzi határok, ahogy a zené-
nek sincsenek határai – fogalma-
zott a zenekar harmonikása. Az
Accordzéám hazájában is nagy
népszerűségnek örvend.        BR

Utazás a stílusok
között

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



Elfogták 
a körözött férfit

A Zuglói Rendőrkapitányság a
közelmúltban eljárást kezdemé-
nyezett egy férfi ellen, aki a gyanú
szerint január 23-án az Istvánme-
zei úton bántalmazott egy nőt, el-
vette a táskáját, illetve január 29-
én az Ond vezér úton megütött
egy férfit, majd eltulajdonította a
telefonját, valamint a bűncselek-
mény útján megszerzett okiratok-
kal megpróbált visszaélni. Az
egyik bűncselekményt a térfigyelő
kamera rögzítette, így a rend-
őröknek sikerült az elkövetőt be-
azonosítani. Miután a férfit nem
tudták elfogni országos körözést
adtak ki ellene. Március 16-án az
egyik zuglói bevásárlóközpont-
ban egy szolgálaton kívüli nyo-
mozó felismerte a férfit. A rendőr
felvette a kapcsolatot az áruházi
biztonsági szolgálat vezetőjével és
a kamerarendszer segítségével
követték a férfi mozgását. Eköz-
ben az üzletközpont vagyonőrei
minden számításba jöhető mene-
külési utat lezártak. Amikor biz-
tossá vált, hogy a körözött férfi
nem menekülhet a nyomozó fel-
fedte a kilétét, és igazoltatta a kö-
rözött személyt, majd előállítot-

ták a kerületi kapitányságon. Bár
a férfi kihallgatása során tagadta
a rablások elkövetését és az ok-
irattal való visszaélést a bíróság
megalapozottnak ítélte a váda-
kat és elrendelte az előzetes le-
tartóztatását.

Tetten érték
a robogós bandát 

A kerületi járőrök március 23-
án késő lakossági bejelentésre
vonultak ki a Kassai téri vegyes-
bolthoz. A gyorsan kiérkező
rendőrök az üzletben tetten ér-
ték a betörőket, akik épp a lo-
pott árut pakolták össze. A ro-
bogóval közlekedő ötfős banda a
kirakatüveg betörésével jutott be
az üzletbe. Márciusban Zugló-
ban már több kisboltba is betör-
tek, minden alkalommal a Kas-
sai térihez hasonló módszerrel
jutottak be az üzletbe a robogó-
val mozgó bűnözők. Az elkövető-
ket előállították a kerületi kapi-
tányságon és kihallgatták őket.
A banda négy tagja büntetett elő-
életű, ezért a rendőrök kezde-
ményezték az őrizetbe vételüket.
Jelenleg négy bűntett ügyében
folyik a nyomozás. 

Riersch Tamás
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BŰNÜGYI KRÓNIKAFórum a diákokra 
leselkedő veszélyekről
A középiskolásokra leselkedő
veszélyek témakörében rende-
zett prevenciós nyílt napot és
konferenciát a zuglói diákok-
nak március 8-án a kerületi
rendőrkapitányság a Szent Ist-
ván Király Zeneművészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
nagytermében. 

A prevenciós délelőttön első-
ként Kitanics Márk igazságügyi
pszichológus szakértő, klinikai
szakpszichológus tartott elő-
adást, aki a pszichológia büntető-
eljárásokban betöltött szerepét, a
fiatalkori traumák fajtáit és a kri-
minális személyiség tipikus sze-
mélyiségjegyeit tárta hallgatósága
elé. A diákok megismerkedhettek
a pszichológiai tesztekkel, a szak-
értői vizsgálatok menetével és az
eredmények elemzésével is.

A program egyik ötletgazdája,
Kasznár Gyula rendőr őrnagy, a
Zuglói Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztályának vezetője a fia-
talkorú bűnözés okairól és követ-
kezményeiről, a rendőrségi intéz-
kedések szabályairól számolt be.
Mint kiemelte a bűnelkövetés
mindig komoly következmények-
kel jár, példaként az erkölcsi bi-
zonyítvány elvesztését említette,
ami jelentősen korlátozza az
egyén lehetőségeit.

Az őrnagy tájékoztatójában rá-
mutatott a „médiafertőzés” és az

internet veszélyeire. A közösségi
és levelező oldalakon nyitottá vá-
lik az óvatlan felhasználók magán-
élete, ami hozzájárul a bűnözés
terjedéséhez. A modern technikai
eszközök ugyanakkor jó szolgála-
tot tesznek bűnüldözőknek, se-
gítségükkel gyorsabb megoldáso-
kat érnek el.

Dr. Mezei Orsolya rendőr fő-
hadnagy, a Kiemelt Ügyek Alosz-
tályának vezetője a családon be-
lüli erőszak fiatalkorúakra gya-
korolt hatásáról szólt. A szakem-
ber kitért az éjszakai szórakozó-
helyek és a szabadtéri fesztiválok
veszélyeire is. 

A diákok szabadon kérdezhet-
tek a rendészeti szakemberek-
től, akik kimerítő választ adtak
minden felvetésre. A szünetben

a fiatalok bűnügyi technikai be-
mutatót tekinthettek meg, töb-
bek között ujjlenyomatot készít-
hettek és megismerhették a bi-
zonyítékok elemzésének mód-
szereit is.

– Rendkívül izgalmas nap volt a
mai. A rendezvényen mintegy 160
fiatal jelent meg. Nekem úgy tűnt,
hogy a döntő többségük kellő-
képpen elgondolkozott a látotta-
kon és hallottakon – jelentette ki
Záborszky Kálmán a házigazda
iskola igazgatója.

Kasznár Gyula őrnagy elmond-
ta: tapasztalatik szerint a fiata-
loknak igényük van az ilyen típu-
sú ismeretbővítésre, felkészítés-
re, ezért a jövőben más iskolák
diákjait is szeretnék bevonni a
programba.                      riersch 

Bûn cse lek mény, köz le ke dé si bal eset vagy egyéb la kos sá gi
pa na szok ese tén hív ha tó te le fon számok:
• 107 vagy 112 köz pon ti se gély hí vók
• 06-80-555-111 in gye nesen hív ha tó te le fon tanú
• 461-8150 BRFK XIV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság
• 251-5366 Zug lói Pol gárõr ség és Ke rü let õr ség (Laky Adolf u. 36.)

-22-27%
szezontól
függően2013. április-ban és június-ban

KAROS SPA WELLNESS
KEDVEZMÉNYKUPON

*A kedvezményes ajánlatunk Spa Superior kétágyas
szobára vonatkozik, félpanziós ellátással,
wellness használattal.

wellness szállodájában, a Hotel Karos Spa-ban!

-50%
2013. május 31-ig

Édes pihenés a Puchner Birtokon!

91 900 Ft
45 900 Ft

46 000 Ft
Kapcsolódjon ki kedvesével Bikalon, ahol exkluzív
körülmények között lesik majd minden kívánságukat!

(egy alkalommal chéf vacsorával), lakosztályban

Zugló kártyával rendelkezik már?  
Ha még nem, igényelje 
a MagNet Bank Zuglói fiókjában!

Cím: Nagy Lajos király útja 214.   Hivatkozzon erre a kuponra! 

Tel.: 428-8812         www.magnetbank.hu – A pénzem épít!

MKH ANDROID 

Az alkalmazás telepítéséhez 
olvassa be ezt a QR-kódot an-

-25%
2013. június 15-ig*

ORCHIDEA WELLNESS PIHENÉS

25 000 Ft
18 750 Ft

6 250 Ft

Hétköznapi foglalás (Vasárnap és Csütörtök éj között) 
esetén -25% kedvezmény 
félpanziós foglalással. A kupon más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

-30%*
-35%*2013. június 30-ig

HOTEL CARAMELL**** 

*Áprilisban és májusban 30 %-os,
júniusban 35 %-os engedménnyel!

2 éjszakára szállást, teljes panziós ellátással/
3 óra Kristály Torony mászással/ 1 óra 
kerékpározással/ 
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel: 228-6193, 06-
30-9210-948

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, kaputelefon telepítés, beléptetők,
sík- mágnesek szerelése, villanytűz-
hely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-
979-0624. Pungor

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, vízszerelést,
csempézést, kőműves, asztalosmun-
kát, ajtó-ablakcserét, villanyszerelést,
gipszkarton szerelést vállal kisiparos
garanciával. Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

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

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, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Ves-
tel, Thomson, Schneider. Tel: 06-
20-531-76-38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUGLÓI MAGYAR SZAKEMBER
vállal lakás – ház javítást- felújítást-
szerelést, kőműves-burkolómunká-
kat, festést, villanyszerelést, víz-, fű-
tésszerelést, falfúrás-bútorszerelést.
Tel: 06-20-340-3400

DUGULÁS ELHÁRÍTÁSA falbon-
tás nélkül, vízszerelés, gázkészülék
javítás. Sürgős esetben soron kívül!
Zuglói vízszerviz. Tel. 3-633-272,
06-30-9517-849

FESTÉS 500Ft-TÓL/ NM mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás.
Kisebb munkát vállalok! Zuglói szak-
embertől. Tel.:06-20-358-5302, 222-
4745 (este)

NYUGDÍJAS KERTÉSZ ZUGLÓ-
BAN és környékén családi ház dísz-
kertjének folyamatos szakszerű
fenntartási munkálatait vállalja. Tel:
384-6315

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERE-
LŐ GYORSSZOLGÁLAT! Dugu-
lás elhárítás profi gépekkel, sze-
relvények javítása, cseréje, gáz-
készülékek javítása, csőtörés,
hibaelhárítás azonnal. Társas-
házaknak és közületeknek is! 40
éves gyakorlattal. Tel: 3633-
272, 06-30-9517-849

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fű-
tésszerelést, szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, kőműves burko-
ló munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELŐKNEK KED-
VEZMÉNY! Tel: 405-3305, 06-
30-9524-725

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁ-
RÍTÁS, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Tel:
06-20-9393-799

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS GYORS-
SZOLGÁLAT csőrepedések, kerti
csapok, mosdók, WC-k, mosogatók
javítása, cseréje, egyéb vízszerelési
munkák. Dugulás elhárítás. Tel:06-
70-227-6291

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

LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE,
BÁDOGOS és tetőfedő munkák. Al-
pintechnikával vállalunk: homlokzat
felújítást, festést, mázolást, veszélyel-
hárítást, dryvit szigetelést. Tel: 06-20-
471-1870, 273-1857

FESTŐMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes
falak szakszerű rendbehozatalát.
Hosszú távú garanciával. Tel: 285-
2882, 06-30-878-8977

VILLANYSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT! HIBAELHÁRÍTÁS, villany-
bojler javítás, háztartási készülékek
bekötése. EPH, érintésvédelemi vizs-
gálatok. Tel: 06-20-976-0005

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB szakembereivel. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, parkettázást,
vízszerelést, villanyszerelést, burko-
lást, kőművesmunkát, gipszkarton
szerelést. Tel:220-57-31. Mobil: 06-
20-9946-27

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

REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló stb.
szerelése LEGOLCSÓBBABAN garan-
ciával. Zuglói redőnyös. Tel:06-70-341-
9489, 06-20-341-0043

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felké-
szítést érettségire, nyelvvizsgára és
külföldi munkára kedvező áron, a
Bosnyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-
959-6759

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdő
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel: 3-830-461

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

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu
(Ny.sz.: 01-0064-04)

ÚSZÁSOKATÁS KIS LÉTSZÁM-
MAL, nagy odafigyeléssel a Pólus Ho-
telben. Felnőttoktatás egyénileg.
Aquafitness. Újdonság aquanatál
(szülésfelkészítő mozgásforma kis-
mamáknak) Nyári sporttáborok. Tel:
06-30-468-8408 www.lamantinu-
szas.atw.hu

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

ÉRSZŰKÜLET ARTERIOGRAPHI-
ÁS MÉRÉSE, tanácsadás a Bosnyák
térnél. A szívinfarktus, stroke meg-
előzhető! Dr. Jacsó Margit Ágnes bel-
gyógyász. Cégeknek elszámolható.
Előjegyzés: 06-30- 334-2093 Rende-
lő: XIV. Rózsavölgyi tér 1/b 

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelé-
se. Házhoz megyek! Manikűr, talp-
masszázs. Hétvégén is! Ajándékutal-
vány is! Barbi- Pedi. Tel: 06-30-319-
1178 

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, aku-
punktőr, spirituális gyógyító. XIV. Er-
zsébet királyné 11. Minden betegsé-
get gyógyítok. Tel: 220-8165, 06-
30450-0821

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljunk nagy gyakorlattal,
jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-222-
8561, 06-20-9234-639 petszolg@t-
email.hu

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

ZUGLÓBAN, M3-as MELLETT, Rá-
kospataknál, 12 nm-es társasházi tá-
roló helyiség eladó (akár több család-
nak alkalmas), műhelynek és raktár-
nak is kiváló, saját árammal. Tel: 06-
30-217-8182 

KIADÓ - ELADÓ LAKÁSOKAT,
házakat, telkeket keresünk 20
éves ingatlanpiaci tapasztalat-
tal. Tel: 315-0031, 06-70-944-
0088, www.amadex.hu ama-
dex@amadex.hu

ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes
érrendszer tisztítása orvosi ve-
zetéssel. A világon egyedülálló
módszer! SONOTERÁPIA  Örs
vezér tere 16. Bejelentkezés:
220-4641, 20/349-4277

INGATLAN

ZUGLÓBAN CSENDES KERT-
VÁROSI részen iker családi ház
fele eladó, orvosi rendelő, iroda
számára is kiválóan alkalmas.
Az eladó ikerház rész 3 szintes,
3×60 nm lakótérrel+60 nm szu-
terén - garázsszint, összesen
240 nm+ 225 nm telekrésszel.
Ár: 49 M Ft. Érdeklődni napköz-
ben. Tel: 06-30-228-6200

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

EGRI BELVÁROSI MÁSFÉL szobás
lakásom budapestire cserélem vagy
eladom 7,5 M Ft-ért. www.
egrilakas.freewb.hu Tel: 06-20-527-
9569

ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY ké-
szítése. Érd: 06-30-703-4882  www.
energetikatanusitas.com

TÁRASAHÁZ KIAD 30 nm-es ga-
rázst. Erzsébet királyné útja 29/a.
Tel: 06-30-282-6272

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szer-
ződéssel, (roncs autót is), házhoz
megyünk. Tel: 06-30-253-2248

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

HÁZVEZETÉST, IDŐSGONDO-
ZÁST, GYERMEKFELÜGYELETET
vállal éjjel-nappal, referenciákkal,
szakmai tapasztalattal rendelkező
empatikus, középkorú hölgy. Tel: 06-
20-470-8496. czegled@gmail.com

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST
KÖTNÉK idős hölggyel vagy úrral,
havi járadékfizetéssel vagy egyszeri
fix összeggel ingatlanért. Ügyvédi
közreműködéssel. Hívjon bizalom-
mal! Tel: 06-30-3222-850

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

KÖNYV

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT
könyvét boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedő. Tel: 06-
20-956-4084

EGYÉB

RÉGISÉG

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, hagyatékot.
Arany:7200-12000 Ft, Ezüst:
180-360 Ft. XIII. Hollán E.u.4.
Tel: 350-4308, Tekintse meg az
interneten a www.zsazsagaleria.hu

ZUGLÓI CSALÁDI HÁZBA kere-
sünk napi 6 órában, hétközna-
pokra, nyugdíjas háztartásvezető-
nőt. Tel: 06-30-212-3645

MUNKÁT KÍNÁL

JÁRMŰ

Értesítem azokat, akik ismerték
és szerették, hogy lányom

Kolozsvári Ágnes
2013. február 26-án meghalt. 

Élt 33 évet.
Gyászmise a Bosnyák tér-i 
katolikus templomban lesz 

április 9-én kedden 17.15-kor.
A gyászoló család.

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

Keretes hirdetésfelvétel.: telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,
e-mail: batonyimagdolna.zugloimedia@gmail.com, hirdetes@zugloimedia.hu.

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2013. április 10. Megjelenés: április 18.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) (*péntek)

április 10.

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

április 18.

május 3.*

május 16.

május 30.

június 13.

június 27.

július 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.



Multifunkciós műfű burko-
lattal és világítással ellátott
sportpálya épül a Széchenyi
István Általános Iskola ud-
varán az egykori technikai
szertár helyén. A 40 millió
forintos beruházás még az
idén megvalósul.

A Széchenyi István- és a Jó-
zsef Attila Általános Iskolát
2011-ben vonták össze. Az
egyesített intézmény igazgató-
ja, Csermendyné Rapatyi Má-
ria már akkor jelezte az ön-
kormányzatnak, hogy a meg-
levő infrastruktúra nem lesz
elegendő a jogelőd intézmé-
nyek sporthagyományainak a
folytatásához. Első lépésben
az iskola otthonosabbá téte-
lét valósították meg, eközben
a szakemberek megvizsgálták
az iskolai sportlétesítmény
bővítésének lehetőségét. En-
nek során felvetődött a Tele-
pes utcai iskola udvarán üre-
sen álló volt technika szertárt
tornateremmé alakítása,
azonban – mint kiderült – az
épület bontásra szorult. Ek-
kor fogalmazódott meg a
sportpályaépítés gondolata. A
képviselő-testület tavaly má-
jusban fogadta el a technika
szertár helyén létesítendő
műfüves sportpálya építésé-
ről szóló beterjesztést.

– Nagyon örülök, hogy a
képviselőtársaim ezt a javas-
latot támogatták, mert a több
mint százesztendős Telepes
utcai iskola megérdemelt egy
ilyen fontos beruházást –
mondta Virág Krisztina ön-
kormányzati képviselő, aki-
nek komoly szerepe volt a
sportudvar-koncepció elfo-
gadtatásában. – Ezt egyéb-
ként legalább annyira fontos-
nak tartom, mint azt, hogy az
iskola újból angol tagozatos
lesz. A szellemi fejlődésnek
ugyanis elengedhetetlen része
a diákok megfelelő fizikai ál-
lapota. 

A tervek szerint a kapuk-
kal, palánkokkal, labdafogó
hálóval ellátott 15x30 méte-
res sportpálya multifunkciós
műfű borítást, az esti haszná-
lathoz pályavilágítás kap. A
pálya körül új burkolat lehe-
tővé teszi streetball palánkok
elhelyezését. A kivitelezés so-
rán megújul a meglévő aszfal-
tozott pálya és az intézmény
utcafronti kerítés is.

A közbeszerzési eljárás le-
zárását követően kezdődik
meg 40 millió forintos beru-
házás. A Telepes utcai diákok
várhatóan az új tanév kezde-
tén vehetik birtokba az új
sportpályát. 

Riersch Tamás

A Ferencváros labdarúgó csapa-
ta az Albert stadion átépítése
alatt hazai mérkőzéseit a Pus-
kás Ferenc Stadionban játssza.
A tervek szerint a zöld-fehérek
2014 őszéig vendégeskednek
Zuglóban. 

A Fradi labdarúgó csapata utol-
jára 1996. június 12-én lépett pá-
lyára a Puskás Ferenc Stadion-
ban, akkori nevén Népstadion-
ban. A BVSC ellen küzdött az
1995–96-os labdarúgó idény baj-
noki címéért. A találkozót a nagy
érdeklődésre való tekintettel a
Szőnyi úti pálya helyett a Népsta-
dionban rendezték meg, ahol 45
ezren kísérték figyelemmel a
mérkőzést.  A Fradi akkor Kuntic
góljával megnyerte a bajnokságot.  

Ferencvárosban március 28-án
tették le az új labdarúgó-stadion
alapkövét, a rendezvény után
azonnal megindult a régi lelátók
bontása. Így a Fradi március 30-
án az Egert már a Puskás Ferenc
Stadionban fogadta. 

A fradi.hu tájékoztatása szerint
a Ferencváros várhatóan 2014
őszéig játssza mérkőzéseit a Pus-
kás Ferenc stadionban. A leg-
utóbbi Újpest elleni rangadót lát-
va – ahol 18 ezren ültek a lelátó-
kon – a Puskásban is sokan fog-
nak szurkolni Bödééknek, ez pe-
dig időnként útlezárásokkal, du-
gókkal, illetve nagyobb rendőri
készültséggel jár majd. Mivel az
ország egyik legnépszerűbb csa-
pata a kerületben lép pályára,
várhatóan Zuglóból is többen fog-

nak kimenni a mérkőzésekre,
ezért néhány fontos információt
megosztunk a szurkolókkal. A
Fradi az első olyan magyar klub,
ahol a nézők csak szurkolói kár-
tyával vásárolhatnak jegyet. Ilyen
kártyát továbbra is az Albert sta-
dion shopjában lehet váltani,
ahol elővételben mindjárt a jegyet
is meg lehet venni. A mérkőzések
napján jegy a stadion pénztárai-
ban váltható. Regisztrálni a Dó-
zsa György úti beléptetési pontnál
elhelyezett konténerben tudnak
majd az érdeklődők. Az FTC
Labdarúgó Zrt. tájékoztatása sze-
rint a helyre szóló bérleteket ősz-
től lehet megvásárolni. A Fradi-
meccsekre a jegyek helytől és
mérkőzéstől függően 1400–3000
forintba kerülnek.           riersch
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Sportpálya épül 
az iskolaudvaron

A Zuglóban működő BVSC-
Fighter, AC Sinus és Kai Sei a
hazai karate sport erős bázisai.
A három klub sportolói kima-
gasló eredményt értek el a Ma-
gyar Karate Szövetség március
23–24-én Mogyoródon megren-
dezett idei WKF Országos Baj-
nokságán. 

A XII. Nyílt WKF Egyéni Súly-
csoportos és Csapat Karate Ma-
gyar Bajnokság és a II. Nyílt WKF
Egyéni Utánpótlás Karate Magyar
Bajnokság a május 9–12. között
Budapesten megrendezésre ke-
rülő WKF Karate Európa-bajnok-
ságra való felkészülés és kvalifi-
kációs pontszerzés jegyében zaj-
lott. Az első napon az ifjúsági és
gyerek korosztály, a másodikon a
kadet, junior és felnőtt sportolók
küzdöttek a bajnoki helyezésekért. 

A versenyen 540-en
indultak, ami a ma-
gyar bajnokságban re-
kordnak számít. Az
eredményhirdetés so-
rán a versenyzők neve
után feltűnően sok-
szor említették a há-
rom zuglói karate klu-
bot.  Az utánpótlás
korosztályban elsősor-
ban az AC Sinus és a
Kai Sei jeleskedett,
míg a BVSC-Fighter-

nek az idősebb sportolói értek el
jó eredményeket. Az AC Sinus 5
arany, 4 ezüst és 5 bronzérmet
szerzett, a BVSC-Fighter 6 arany-
nyal, 4 ezüsttel és 2 bronzérem-
mel zárta a versenyt, míg a Kai
Sei versenyzői 4 arany, 11 ezüst
és 12 bronzérmet gyűjtöttek. Az
AC Sinus színeiben indulók kö-
zül Himpli Lénárd, Földesi Csa-
ba, a duplázó Nagy Botond és a
felnőtt férfi csapat (formagyakor-
lat), a BVSC-Fighter pástra lépő-
iből a duplázó Bartha Nikola,
Metzger Szandra, György Dáni-
el, Szegedi Döme és a felnőtt női
csapat (formagyakorlat), a Kai
Sei KSE- versenyzői közül Tő-
zsér Kristóf, az U14-es fiú csa-
pat (formagyakorlatban és küz-
delemben), illetve az U18-as fiú
csapat (küzdelemben) szerzett
bajnoki címet. -h-s

A Fradi focistái Zuglóba költöztekKaratésaink ismét bizonyítottak

Folytatás az 1. oldalról

Az elnök szerint ezt követően az
egyesület megmentése érdekében
fontos feladat volt a kerülettel
való kapcsolat és bizalom erősí-
tése. Ennek részeként felvették a
Zugló nevet és a kerület egyes ve-
zetőit bevonták az egyesület irá-
nyításába. Ezt a kapcsolatot tette
teljessé az a pillanat, amikor
2011-ben, a klub centenáriumi
ünnepségén Papcsák Ferenc pol-
gármester bejelentette, elfogadja
a felkérést és a BVSC tiszteletbeli
elnöke lesz.

– A polgármester úr nem a le-
vegőbe beszélt, amikor azt ígér-
te: mindent megtesz, hogy a Sző-
nyi úti sporttelepet átvegye az
önkormányzat. Ő és Szatmáry
Kristóf, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium államtitkára nagyon
sokat tettek annak érdekében,
hogy a MÁV térítésmentesen át-
adja ezt a területet.

Szentpáli Gábor szerint a tulaj-
donviszonyok rendezése volt az
alapja annak, hogy a több mint
százesztendős egyesület kimász-
hasson abból a gödörből, amely-
be az elmúlt évtizedekben jutott.
Amíg a MÁV volt a terület gazdája
a befektetők elkerülték a klubot.

– A legfontosabb most az, hogy
az önkormányzat megfelelően
hasznosítani tudja a tulajdonába
került területet, hogy a bevételből
működtetni tudja az egyesületet.
A fő szempont ugyanis az, hogy a
több ezer többségében zuglói gye-
reknek továbbra is biztosított le-
gyen a sportolási lehetősége.

Szentpáli Gábor a tettek em-
berének vallja magát, és az adott
helyzetben is elsősorban az előre
lépés lehetőségén töri a fejét. 

– A Magyar Vízilabda Szövetség
az Emberi Erőforrás Minisztéri-
um, valamint a Nemzetgazdasági
Minisztériummal együttesen tá-
mogatja azt a tervünket, hogy a
Laky Károly uszoda gépészeti és
fűtési rendszerét, légtechnikai be-
rendezését felújítsuk, a nyílászá-
rókat is kicseréljük. 

A támogatás fejében a vízfelület
megnövelését kérték. Ennek kap-
csán kerül majd sor a két külső
medencénk felújítására. Ezzel
Zugló egy 25 méteres mélyvizes
és egy 7×16 méteres tanmeden-
cével gazdagodhat. Ez utóbbi lé-
tesítmény a kerületi gyerekek

úszásoktatására is megoldást je-
lenthet.

A 826 millió forintos beruházás
70 százaléka TAO-támogatásból
valósulhat meg, míg a maradék
30 százalékot az önkormányzat-
nak kellene biztosítani. Az ügyet
várhatóan a közeljövőben tárgyal-
ja a képviselő-testület.

– Nem csupán ez az egy lehető-
ségünk van. Ugyancsak TAO-tá-
mogatásból szeretnénk felújítani
a labdarúgók öltözőit is. Erre
már benyújtottuk a támogatási
igényünket. Újdonság az április-
ban induló sportóvodánk, amely
a szakosztályaink és az önkor-
mányzat támogatásával valósul
meg. Nem titkolom, ezzel a kez-
deményezéssel már a jövőnket
szeretnénk megalapozni.      R.T.

A BVSC végre kimászhat a gödörből

Fotó: www.fradi.hu

A dobogóért küzdő Ferencváros 4:0-ra győzte le a kiesésre álló Egert a Puskás Ferenc Stadionban
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www.ebcsontbeforr-allatorvos.hu

Ebcsont
Beforr
Állatorvosi Rendelő,
Patika, Kozmetika
XIV. Lengyel u. 16.

Áprilisi akció:

ingyenes fogászati
vizsgálat

ÁLLATPATIKA ZUGLÓBAN!
Nyitva tartás:

H-P 8-20, Szo.: 8-12, V: 18-20
• fiziológiás tápok
• diétás tápok
• dietetikai

szaktanácsadás

• állatgyógyászati
készítmények

• állatorvosi receptek
kiváltása

• állatfelszerelések
• Bolha– és kullancsirtók széles választéka

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
NYÍLT NAP  A HOMEODENT

FOGÁSZATI ÉS ESZTÉTIKAI RENDELŐBEN
2013. április 10. szerda 9.00-17.00
Ízelítő programjainkból: homeopátia, esztétikai megoldások
az arcon (fogfehérítés, fémmentes fogpótlások, hyaluronplasztika),
fogcsikorgatás megoldása, hogyan érhetjük el,
hogy gyermekeinknek ne kelljen drága rögzített fogszabályozó…
és még sok érdekesség

Bejelentkezéshez kötött: tel.:  222-1347, 06-30/9525-713
www.homeodent.huTovábbi részletek a oldalon.

Fődíjak: nagyértékű kozmetikai kezelés,

elektromos fogkefe, fogkőeltávolítás 2 fő részére

Minden résztvevőnek ajándékcsomag és ajándéksorsolás!

SZÉP-kártya és Zugló kártya elfogadóhely!

HIGH-CARE TAVASZI NYÍLT NAP!
ÁPRILIS 20-án,

20% kedvezmény

szombaton
NYÍLT NAP A HIGH CARE-ben!

minden
kúrára és termékre!

- Új tavaszi cellulit-és
, termékek

- Világújdonság az új ”First Lady”
és szérum

- Személyre szabott kúrajavaslatok

alakformáló

kúrák

növényi őssejt-kezelés

ingyenes állapotfelméréssel!

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

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

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

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

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

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34

MÛSZAKI BIZOMÁNYI 
Hûtõ, mosógép, TV, videó 

átvétele készpénzért. 
Felújított hûtõ, mosógép, TV, 
videó árusítása garanciával. 

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78. 

Tel.: 418-2676, 8–17-ig

Tíz éve múlt márci-
us 13-án, hogy
megnyitotta a ka-
puit a tűzvész után
újra épített Papp
László Sportaréna.
A kavics alakú épület formája és belső kialakítása szak-
emberek és laikusok között egyaránt hosszú ideig vitaté-
ma volt. A létesítményt mára megszokták és megszerették
a budapestiek.

A sportaréna elődjének építésekor, vagyis  a múlt század
hatvanas éveiben, a magyar építőipari szakembereknek még
nem volt tapasztalatuk egy 120 méter fesztávolságú tetőszer-
kezet elkészítésében. Ezért a kijelölt magyar mérnökök a
Szovjetunóiba utaztak tanulmányútra, ahol több nagyméretű
csarnokot is megnéztek. Egyebek mellett felkeresték a lening-
rádi Jubileumi Sportcsarnokot is, amelyik később mintául
szolgált a Budapest Sportcsarnokhoz. 

Az állami beruházás anyagi hátterét oly módon teremtették
elő, hogy megadóztatták a nagyvállalatokat, amiből 500 mil-
lió forint folyt be a kasszába. Emellett mintegy 20 ezer em-
bert mozgósítottak, akik társadalmi munkában vettek részt
az építésben. 

Az építési engedélyt 1977. december 17-én adta ki a XIV.
kerületi tanács. Az alapozási munkák 1978. március 1-jén
kezdődtek el. A 12 500 fő befogadóképességű Budapest
Sportcsarnok 1982. február 12-én nyitotta meg kapuit. 

A Budapest Sportcsarnokban kétszer volt tűz. Először
1984-ben, ekkor még sikerült az oltás, azonban 1999 de-
cemberében a tűzoltók nem tudtak megbirkózni a lángokkal.
Az ádventi vásár egyik pavilonjában égve felejtett gyertya az
egész létesítményt lángba borította. 

Az első Orbán-kormány mindenképpen újjá kívánta építeni
a csarnokot. A magyar mérnökök által megálmodott kavics
formájú létesítmény megépítésére a francia Bouygues építő-
ipari cég kapott megbízást. A kivitelezés 2001. június 30-án
kezdődött meg. Az építtetők 50 ezer tonnányi betont, 2300
tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több tíz
kilométernyi kábelt helyeztek el a „Kavicsban”. 

Az új létesítményt 2003. március 13-án adták át és a Bu-
dapest Sportaréna nevet kapta. Az avatási ünnepséget a ma-
gyar könnyűzenei élet kiválóságainak koncertje tette felejthe-
tetlenné. Másnap Beethoven IX. szimfoniája csendült fel az
új csarnokban. 

Sportaréna ünnepélyes külsőségek között 2004. május 28-
án vette fel a háromszoros olimpiai- és kétszeres Európa-baj-
nok ökölvívó, Papp László nevét. 

A Papp László Sportaréna ma Közép-Európa egyik legkor-
szerűbb sport- és koncertközpontja. A XXI. századi techni-
kával felszerelt létesítmény 12 500 néző biztonságos befoga-
dására alkalmas.                                           Riersch Tamás

Tízéves lett az ország 
legnagyobb kavicsa

MEGHÍVÓ
Aktuális társadalmi problémáinkról 
Önzés és elmagányosodás-

társadalmi fejlődésünk 
zsákutcái címmel 
dr. Freund Tamás 

agykutató professzor tart előadást 
a Szeretjük Zuglót Egyesület 

szervezésében.
Időpont: április 26. péntek 18.30 óra

Helyszín: Szent István Király Zeneház
(Budapest, XIV. Columbus utca 11.)

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!


