
A kerület lakói ebben az
évben is a Wass Albert téri
obeliszknél emlékeztek meg
az 1848–49. évi polgári for-
radalom és szabadságharc
kezdetének 166. évfordulójá-
ról. Papcsák Ferenc polgár-
mester az utóbbi évek leg-
színvonalasabb, nemzeti ün-
nepének nevezte az idei zug-
lói március 15-i rendezvényt.
Az ünnepi beszédet – az or-
szággyűlési választásokhoz
közeledve stílszerűen – egy
első választó, Harrach Bence
mondta, aki többek között a
szavazáson való részvétel
fontosságáról is szólt.

Az ünnepi műsorban Kautzky
Armand színművész Wass
Albert: Sztrájkolnak az égben
című novelláját adta elő, majd
Sasvári Sándor előbb Tolcsvay
László Nemzeti dalát, aztán a
Fejedelem című musical egyik
betétdalát, végül a Kárpátok
között című dalt énekelte el.
Fellépett továbbá a Hunyadi
János Általános Iskola kórusa
és a Mező Együttes. Megjelent
a Mátyásföldi Hagyományőrző
Lovas Egylet, amelynek tagjai a
rendezvény végén látványos
bemutatót tartottak.

(Folytatás a 8. oldalon.)

Magyarországon április 6-án
rendezik meg a négyévente szo-
kásos országgyűlési képviselő-
választást. 

A Zugló nagyobb részét lefedő,
8. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületben nyolc egyéni
jelölt indulhat a parlamenti man-
dátumért. A választókerületek
átrajzolásával mintegy hatezer
zuglói háztatás került a XVI. kerü-
letet magába foglaló 13. számú
Országgyűlési Egyéni Választóke-
rülethez, ahol kilenc egyéni jelölt
mérkőzik meg a szavazatokért.
Zugló Önkormányzata a 13. szá-
mú választókerülethez csatolt
alsórákosi rész válaszpolgárait az
egyéni jelelöltekről postaládába
terjesztett külön kiadványban
tájékoztatja.  Azt, hogy melyik
jelölt, hányadik helyen szerepel
majd a szavazócédulán, sorsolás-
sal döntötték el.

A szavazóhelyiségek szokás sze-
rint reggel hattól este hét óráig
tartanak nyitva. Szavazni csak
érvényes személyi igazolvánnyal
és lakcímkártyával lehet.
(Részletek az 5., 6., 7. oldalon.)

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

A Polgármesteri Hivatalban mu-
tatták be március 14-én a Zugló
App (applikáció) alkalmazást, amely-
hez nem kell más mint egy ingye-
nesen letölthető program és okos-
telefon, vagy tablet, amelyek segít-
ségével azonnal elérhető a kerület
összes információja. Az adatbázist
a felhasználók is bővíthetik,
amennyiben információt külde-
nek a rendszer üzemeltetőjének.

A Zugló App fejlesztést az ÁROP
pályázaton elnyert 40 millió forint-
ból finanszírozta az önkormányzat.
Az összegből 2016 januárjáig több
minden megvalósul, többek között
az önkormányzat működésének
felülvizsgálata, egy, a lakossági igé-
nyekhez igazodó szervezeti modell
létrehozása, a zuglói területfejlesz-
tési koncepció kialakítása és első
modulként a városkártyához is kap-
csolódó applikáció kidolgozása. A
zuglóiaknak hasznos információkat
szolgáltató rendszer márciusban
még próba üzemmódban működik.
Akinek Iphone-ja vagy más Apple
terméke van, az az App Store-ból
töltheti le ingyen az alkalmazást, az
pedig, aki androidos készülékkel
rendelkezik, Google Play-ről vagy a
Play áruházból juthat hozzá az app-
likációhoz. Papcsák Ferenc polgár-
mester szerint az alkalmazással az
önkormányzat, a kerületi intézmé-
nyek és vállalatok, illetve a lakosság
közti információáramlás egysze-
rűbb és gyorsabb lesz.

(Részletek a 10. oldalon.)

– Tóth Csaba, az MSZP ország-
gyűlési képviselőjelöltje szóró-
lapján azzal kampányol, hogy
felújítaná a Bosnyák teret. Mit
szól ehhez?

– Sajnos azt tapasztaltam, nem
mindenki vette észre, hogy már
kész a Bosnyák tér. Miközben a
zuglói családok decemberben, az
I. Zuglói Adventi Vásár idején bir-
tokba vették a teret és éppen a
napokban kezdődik ugyanitt a
zuglói önkormányzat által rende-
zett Zuglói tavaszváró programso-
rozat. Tóth Csaba, a Gyurcsány-
szövetség képviselőjelöltje eköz-
ben azt ígérte meg a szórólapján,
hogy felújítja a Bosnyák teret. Iga-

zán szólhatna neki valaki a stáb-
jából, hogy a piac elől, ahol a
bohóccal szokott álldogálni, sétál-
jon át ide száz métert, és nézze
meg, hogy milyen lett az új főtér.
A Bosnyák tér Zugló megújulásá-
nak a szimbóluma. Ugyanígy
érdekes, hogy januárban elkezd-
tük az Örs vezér tere rendbetéte-
lét, folynak a munkálatok, és köz-
ben a gyurcsányista Tóth Csaba
ezt is megígérte a szórólapjában. 

– Miért pont a Bosnyák téren
kezdték a felújításokat?

– A Bosnyák tér 2010-ben egy-
fajta jelképe volt az elmúlt évtize-
dek hanyag politikájának és nem-
törődömségének. Jóformán sem-

mi nem történt itt a 2010-et meg-
előző húsz évben, az MSZP-
SZDSZ-es kerületvezetés idősza-
kában. Akkor sem, amikor Tóth
Csaba a zuglói MSZP elnökeként
ötleteivel nagy hatással lehetett
volna a kerületet irányító szocia-
listák tevékenységére. Négy évvel
ezelőtt, miután polgármester let-
tem, az első közbiztonsági akción
azt tapasztaltam, hogy hajléktala-

nok lakták a parkot, mások vécé-
nek használták, drogos fecsken-
dőket kellett kerülgetnünk a
templom tövében. Mindez azt a
hozzáállást szimbolizálta, aho-
gyan Zugló fejlesztéséhez az el-
múlt húsz évben hozzáálltak a
kerületben. Akkor határoztam el,
hogy gyökeresen más módon
fogok hozzányúlni a problémák-
hoz, és elkezdem az ügyek hatá-

rozott rendbetételét Zuglóban.
Úgy gondoltam, itt kell kezdenünk
a munkát, hogy lássák az ember-
ek, hogyan és milyen ütemben
képzeljük el Zugló megújítását.
Mára a főtér elkészült, rendezvé-
nyeknek ad otthont és készen van
a templom is, amely szép példája
a közösségi összefogásnak. 

– A Bosnyák piac átalakítását
is meghirdették a ciklus elején.
Itt miért nem történt olyan érzé-
kelhető változás, mint a téren?

– Valóban szerettük volna Zug-
lónak megvásárolni a piacot, de a
tulajdonos, a Fővárosi Önkor-
mányzat nem adta el nekünk.
Erről azonban továbbra sem tet-
tünk le. Nagyon fontos, hogy a
Bosnyák téri piac is megújuljon,
ráadásul úgy, hogy olcsó is marad-
jon. Ennek egyik garanciája, hogy
a zuglói önkormányzat megnyitot-
ta a termelői piacot, amely nagy
népszerűségnek örvend. Úgy tu-
dom, a Főváros tervei között is
szerepel a piac felújítása, erről
egyeztetést folytatunk Tarlós Ist-
ván főpolgármesterrel.

(Folytatás a 3. oldalon...)
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Már letölthető 
a Zugló App

A jelenlegi
önkormány-
zat hivatalba
lépése óta
Zuglóban je-
lentősen ja-
vult a köz- és
vagyonbiz-
tonság. A vá-
rosvezetés a-
lapelve, hogy
felelősséggel
tartozik az itt
élőkért, az emberek számíthat-
nak rájuk és mindenkinek joga
van biztonságban élni. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármester
lapunknak elmondta: a kerület
vezetése 2010-től sokat tett a köz-
biztonság javításáért.  Papcsák
Ferenc polgármester kérésére
kidolgoztak egy új közbiztonsági
koncepciót, amely a gyors reagá-
lásra, a költséghatékonyságra és
az egyenruhások közterületi jelen-
létének növelésére helyezte a hang-
súlyt. Jelenleg 129 kamera figyeli
a kerület közterületeit. A városve-
zetés a Petőfi Csarnok környékén
felszámolta az illegális piacot, visz-
szaszorította a rablások, a betöré-
ses lopások, a gépjárművek elleni
bűncselekmények számát, illetve
a prostitúciót. Létrehozta a Zuglói
Önkormányzati Rendészetet. Szá-
mos, a lakosság élet- és vagyonbiz-
tonságát növelő, programot indí-
tottak. (Részletek a 13. oldalon.)

A márciusi 
forradalomra
emlékeztek

Papcsák Ferenc: folytatni akarjuk Zugló rendbetételét

A biztonság 
a legfontosabb

Előző lapszámunk megjelenése
óta a kerület több pontján is
helyszíni bejárást tartott Papcsák
Ferenc polgármester. Egyebek
mellett felkereste a Pillangó par-
kot, ahol a közelmúltban mint-
egy kilencszáz négyzetméternyi
járdafelületet alakítottak ki, illet-
ve a Bazsarózsa utca, Vezér utca
és Fischer István utca közötti
szakasz felújítását, megtekintette
a BVSC-nél folyó rekonstrukciót.
Járt a MÁV tulajdonú Rákospa-
tak utca 123. számú telken is,
az ott tapasztaltak nyomán a hul-
ladékgazdálkodás megsértése
miatt büntetőfeljelentést tett.

Papcsák Ferenc a Zuglói La-
poknak elmondta: az önkor-
mányzat az elmúlt három évben
bruttó 773 millió forintot fordí-
tott út- és járda-rekonstrukcióra,
de több közösségi teret is kiala-
kított. A munka folytatódik, idén
543 millió forintot fordítanak az
aszfalt- és térburkolatok rendbe-
tételére.

A polgármester hulladékgazdál-
kodás megsértése miatt büntető-
feljelentést tett, de szerinte jelen-
tős mértékű környezetkárosítás
is történt. A Rákospatak utca
123. alatti MÁV tulajdonú telek
ugyanis gyakorlatilag szemétlera-
kónként működik.
(Cikkeink a 10. és a 15 oldalon.)

Területbejárást 
tartott 
a polgármester

Előző számunkban helyet adtunk Tóth Csaba (MSZP)
országgyűlési képviselő kérésének, aki először inter-
jút ígért lapunknak, majd végül csak sajtóközleményt
juttatott el hozzánk, amit változtatás nélkül meg is
jelentettünk. Most megadjuk a válaszlehetőséget
Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármesternek is,
reagáljon az elhangzottakra. Emellett a kerület ügye-
inek állásáról, a 2014-es fejlesztésekről is kérdeztük.

Papcsák Ferenc polgármester (balra) és Szili Adrián, a Zuglói Zrt. vezérigaz-
gatója az év elején elbontott pavilonsor helyénél. A városvezetés rendbe-
teszi az Örs vezér terét is, amire csak az idén 80 millió forintot fordítanak

Választás 2014

www.zugloilapok.hu



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Április 14. 17.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

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

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

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. Előzetes időpont egyeztetés
alapján.   Tel.: 06-20-404-24-16

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal

április 10. 18.00-20.00 óra között

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre: 
telefonon: 8729-392

www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu • személyesen az okmányiroda recepcióján.

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

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 
hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 
péntek: 8.15–11.30 óráig.

FELHÍVÁS

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Ön-
kormányzata ingyenesen igényelhető zöld-
hulladék gyűjtő zsákokat biztosít a zuglói
lakóhellyel rendelkező személyeknek.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék
gyűjtő zsákok átvehetők a Zuglói Rendészeti Központban
hétfőtől csütörtökig, 10.00 – 15.00 óra között, pénteken
10.00 – 14.00 óra között. Cím: 1145 Budapest, Laky
Adolf utca 36. Telefon: +36-1/211-22-33.

A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre, átvételük a készlet erejéig biztosított!
Társasházi lakóközösségenként, és családi házanként 10
db igényelhető. Kérjük, a zsákok átvételéhez minden eset-
ben hozzák magukkal érvényes  személyi igazolványukat,
és lakcímkártyájukat! Társasházak esetében zsákokat ki-
zárólag a közös képviselők vehetnek át, a képviseletre jo-
gosító igazolás felmutatásával. 

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizárólag zöld-
hulladék (szükséges méretre aprított lomb, fa és bokor-
nyesedék, nyírt fű, gyom) kerüljön! A közszolgáltató kizá-
rólag az FKF Zrt. logójával ellátott zsákokat szállítja el!

Köszönjük, hogy a zsákok használatával Ön is hozzájá-
rul környezetünk védelmének, tisztaságának megterem-
téséhez és megőrzéséhez!



XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. FÓKUSZBAN 3

Folytatás az 1. oldalról...

Nekünk is van még mit tenni a
Bosnyák téren, folytatjuk a mun-
kát, további parkolókat alakítunk
ki, rendezzük a környezetet. Ez
lesz a felújítás következő üteme.
A Mundo-beruházással kapcso-
latban is újra felgyorsultak a tár-
gyalások, őszre tervezzük az alap-
kő-letételt. A beruházóval arról is
egyeztetünk, hogy vállalja a Bos-
nyák téri házak homlokzatának
felújítását.

– A Mundo-beruházás miatt
az előző MSZP-SZDSZ-es kerü-
letvezetés elbontotta a kerületi
tanuszodát. Ön azt ígérte, hogy
építenek helyette másikat.
Mikor lesz kész?

– Még az idén. Sok vitát váltott
ki néhány hónappal ezelőtt, hogy
ingyenesen megszereztük a BVSC
ingatlanát, így hatmilliárd forint-
tal növeltük a kerület vagyonát.
A BVSC nagy uszodájának felújí-
tása már folyik, mellette épül fel
a zuglóiak új tanuszodája. Emel-
lett műfüves futballpályákat is
építenek még az idén, amiket bár-
ki használhat majd. A legegysze-
rűbben itt lehetett elkezdeni a
munkát, hiszen adott az infra-
struktúra, a parkolók, öltözők és
az egyéb kiszolgáló létesítmények.

Az öltözők felújítása ezekben a
hetekben fejeződik be. Több más
helyen is indul a munka. Az MTK-
val aláírjuk a támogatói szerző-
dést, így a Lantos Mihály Sport-
telepen is hasonló volumenű
beruházás indul, a Mogyoródi úti
sportpálya pedig háromszázmillió
forintból fog megújulni. Ennyi
közösségi célú sportberuházás
egyszerre még sohasem volt Zug-
lóban.

Mindezek mellett fontos kitér-
nünk az általunk felújított közte-
rületekre is. Az előző, baloldali
városvezetések ugyanis semmit
nem tettek például a kerület szí-
vében lévő, Róna utca és Thököly

út közötti térrel, még neve sem
volt, hajléktalanok és utcalányok
tanyájaként működött 2010 előtt.
Veszélyes volt arra sétálni sötéte-
dés után. Mi megtisztítottuk,
rendbe tettük, és a magyar törté-
nelem egyik legkiválóbb minisz-
terelnökéről, Tisza Istvánról
neveztük el a teret, szobrot is állí-
tottunk az emlékének. Mennyivel
másabb érzés mostanában arra
járni, mint például négy évvel
ezelőtt! De ugyanezzel a céllal újí-
tottuk meg a Kövér Lajos teret,
vagy építettük meg a Reiner Fri-
gyes parkot is. A lepusztultság
helyett rendezett, gondozott par-

kokat hoztunk létre, új parkoló-
kat létesítettünk. Idén még több
tér újul meg önkormányzati beru-
házás keretében. A Kassai tér tel-
jes rehabilitációja mellett a kerü-
letben tovább folytatódik a járdák
és utak felújítása is. 

– Az Örs vezér terét is fel
kívánják újítani. Ez nem túl
nagy feladat az önkormányzat
számára? 

– Természetesen nem vállalhatja
fel az egész költséget Zugló. Itt
szükség lesz a Főváros és az állam
segítségére is, ez ügyben már
elkezdtem az egyeztetéseket. Látni
kell, hogy ha a város nem kezd
bele a munkába, nem kezdemé-

nyezi a megoldást, akkor más
nem teszi meg helyette. Először
is el kellett bontanunk az elhagya-
tott bódésort a Sugár Üzletköz-
pont mellett. Egy ekkora, modern
bevásárlóközpontok uralta közté-
ren nem lehet hajléktalantanya,
ahol még halott embert is talál-
tak.

– A Füredi úti lakóte-
lepen lakók mire szá-
míthatnak, ott milyen
lényegesebb változások
várhatóak?

– Nagyon fontos szá-
momra a Füredi úti
lakótelep problémáinak
megoldása, és szeren-
csére itt is előre tudtunk
lépni. A Csertő parkban
elkészült a Zuglói Civil
Ház, éppen a műszaki
átadásra készülünk.
Ezzel az intézménnyel az
egész közösség jól jár,
hiszen a Cserepesházból
nagyon hiányzó nagyte-
rem itt elkészült, akár
300 fős rendezvényeket
is lehet majd tartani.
Emellett könyvtár, büfé,
egyéb létesítmények is
lesznek benne. Legalább
ilyen fontos, hogy a kép-
viselő-testület megsza-
vazta az idei költségve-
tésben a Csertő park
komplett felújításának
első ütemére a fedezetet.
Ennek keretében a Civil
Ház melletti és a gyógy-
szertárak előtti tereket egy
modern, parkosított, díszburko-
lattal ellátott sétánnyá alakítjuk
át. A Csertő park környékét elké-
szülte óta nem újították fel, itt az
ideje, hogy ez is elkezdődjön. A
sétány első része idén ősszel elké-
szül, jövőre pedig az építkezés be
is fejeződhet. A kormány által
elindított panelfelújítási program
keretében országosan 500 milli-
árd forintért lehet majd pályázni.
Ebből a hatalmas összegből Zug-
lónak minél nagyobb szeletet kell
majd kihasítania, hogy a kerület
minden lakótelepe teljesen meg-
újuljon. Parlamenti képviselőként
ezért is dolgozni szeretnék.

– A zuglóiaknak ön a közbiz-
tonság javítását ígérte négy
évvel ezelőtt. Tudott Zugló ez
ügyben előrelépni?

– Határozottan kijelenthetem,
hogy igen. A térfigyelő kamera-
programunknak köszönhetően
mára Magyarország és Budapest
legtöbb kamerájával rendelke-
zünk. Lakossági kérésre bezárat-
tuk a Nimród presszót, és mobil
rendőrőrsöt telepítettünk a Tesco
mellé. Folyamatos a közbiztonsá-
gi járőrözés, amin én is rendsze-
resen részt veszek. A Kék Óvoda

régen húzódó problémáját is
sikerült megoldani, a régóta elha-
gyatottan álló, hajléktalan- és
drogtanyává vált, életveszélyes
ingatlant jelképes áron kibéreltük
tulajdonosától, hogy végre rendbe
tegyük a telket, és megszüntessük
az áldatlan állapotokat. Ez az az

ingatlan, amit több mint tíz évvel
ezelőtt kótyavetyélt el az akkori
városvezetés, olcsón eladták okta-
tási célokra, amiből semmi nem
valósult meg. Mi most közbizton-
sági pontot vagy kisebb rendőrőr-
söt szeretnénk nyitni a helyén,
nagy szükség van egy ilyenre a
Füredi úti lakótelepen. Egyéb-
ként, ha annak idején nem elad-
ják, hanem felújítják, és óvoda
marad, most eggyel kevesebb
óvodát kellene építenünk. 

– A Zugló Cselekvési Tervet is
végrehajtják?

– Természetesen, a cselekvési
tervünk 2019-ig szól, azt a képvi-
selő-testület minden képviselője,
az ellenzék is támogatta. Nem is
értem, hogy miért támadnak
most egy olyan intézkedési tervet,
amelyet ők is megszavaztak. Az
sem egészen világos a számomra,
hogy a baloldal miért támadja a
nyugdíjasoknak általam javasolt
ünnepi támogatásokat. A húsvéti
ünnepekre most négyezer forin-
tos Erzsébet-utalványt kapnak a
nyugdíjas kérelmezők. Meggyőző-
désem ugyanis, hogy az önkor-
mányzatnak kutya kötelessége
kiállni a zuglóiak mellett anyagi
értelemben is, nem csak akkor

kell rájuk számítanunk, amikor
kérünk tőlük valamit. Tudom,
hogy a szocialisták csak elvenni
szeretnek az emberektől, hiszen
elvették az idősektől a 13. havi
nyugdíjukat is, és folyamatosan
emelték a rezsiárakat. Mi ezzel
szemben a nyugdíjasok pártján

állunk a rezsicsökken-
téssel és az ünnepi utal-
ványokkal is.

– Miből van pénze az
önkormányzatnak a
fejlesztésekre? 2010-
ig másról sem hallot-
tunk, csak arról, hogy
a kerület adósságban
úszik. 

– Az előző MSZP-
SZDSZ-es városvezeté-
sek adósságcsapdába
kényszerítették a kerü-
letet a felelőtlen gazdál-
kodásukkal. Miközben
mindent hagytak lepusz-
tulni a kerületben, nem
fejlesztettek szinte sem-
mit, folyamatosan csak
veszteséget termeltek. A
Fidesz-KDNP-s város-
vezetés ezt, az öngyilkos-
sággal felérő gazdál-
kodást megszüntette.
2010-ben, amikor átvet-
tük a város irányítását,
nyolcmilliárd forint volt
Zugló adóssága. Hu-
szonhárom év után
viszont a jobboldali ke-
rületvezetés stabillá tud-
ta tenni a költségvetést,

pozitív az egyenleg, az adósságtól
az Orbán-kormány segítségével
megszabadultunk.

– Amennyiben megnyeri az
országgyűlési képviselőválasz-
tást, elhagyja a kerületet? 

– Szó sincs róla. Zuglóban
maradok, a zuglóiakért fogok dol-
gozni a parlamentben egyéni kép-
viselőként. A kerületet érintő álla-
mi fejlesztésekért – így a panel-
programért, az Örs vezér tere,
vagy a Bosnyák tér teljes körű fel-
újításáért, a Rákos-patak környé-
kének rendbetételéért – csak kor-
mánypárti képviselő tud majd
hatékonyan lobbizni. Ezért kérem
arra a zuglóiakat, hogy támogas-
sanak szavazataikkal az ország-
gyűlési választásokon. Folytatni
szeretnénk Zugló és az ország
rendbetételét.

– Április 6-án országgyűlési
képviselőket választ az ország.
Ön szerint, mi a tétje Zuglóban
ennek a választásnak? 

– Valójában nem is igazán a sze-
mélyekről szól a szavazás Zugló-
ban, inkább egyfajta értékválasz-
tás lesz szerintem. 

Arról dönthetünk, hogy folyta-
tódhat-e a békés építkezés, a
város rendbetétele, a bölcsődék,
óvodák építése, a parkosítás, a
rászorulók segítése, a nyugdíja-
sok támogatása, vagy visszajön
a régi világ, amikor a politikusok
csak egymással acsarkodnak, de
a választóikért nem sokat tesz-
nek, a közbiztonsági vagy köz-
tisztasági helyzet már egyáltalán
nem érdekli őket. Úgy gondolom,
hogy az emberek látják azt, ami-
kor valaki komolyan veszi a fel-
adatát, és igyekszik a zuglói pol-
gárok életét segíteni.

A választások Zugló megújítá-
sáról szólnak. Arról, hogy folytat-
juk a munkát, vagy hagyjuk visz-
szafordulni az idő kerekét. 

Pindroch Tamás

Papcsák Ferenc: folytatni akarjuk Zugló rendbetételét

Látványterv az Örs vezér tere megújításáról

Papcsák Ferenc

Végre van közösségi tere a kerületnek. Zugló főtere
a megújult Bosnyák tér, a befejezett templomto-
ronnyal és a bolgár állam ajándékával, az ivókúttal

Jellemző fotók a kerületben 2010 ősze óta végbement fejlődésről, két kép a Kövér Lajos térről. Ilyen volt – ilyen lett.



XXIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27.ÖNKORMÁNYZAT4

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

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12:00-16:00) Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

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

a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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

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

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

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

Divízió
Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Jogtanácsos

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

dr. Csikós Tibor

Divízió

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

Zuglói Egyesített Bölcsődék Vezetője

Tisztelt Szülők!

A kerületgondnokság
elérhetőségei

E-mail: 
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

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

pénteken 08.00-14.00-ig.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

az alábbi pályázatokat hirdeti meg:

1. Zuglói civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egy-
házi célú civil szervezetek) 2014. évi programjainak tá-
mogatása

2. Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak támo-
gatása

3. Zuglói székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szak-
osztályok támogatása

4. Zuglói óvodák testnevelés és játékos sporttevékenységé-
nek támogatása

5. Zuglói iskolák tanórán kívüli testnevelés, valamint isko-
lai szabadidősport programjainak támogatása

6. Zuglói nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi program-
jainak támogatása

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó adatlapok
állnak rendelkezésre. Az adatlapok beszerezhetők a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca
2.) vagy letölthetők a www.zuglo.hu honlap ’Hivatal’ menüpont-
jának ’Pályázatok’ almenüjéből.

A pályázati adatlapot mellékletekkel együtt 1 eredeti példány-
ban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros XIV. Kerü-
let Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton ajánlot-
tan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hiva-
tal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsan-
na civilkapcsolati és pályázati referensnek címezve megküld-
heti.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
– postán benyújtva: 2014. április 18-ig (péntek) fel-
adott (!)
– személyesen benyújtva: 2014. április 18. (péntek)
11.30 óráig Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára leadott pályáza-
tokat fogadjuk be.

Az 1-5. pontban meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos továb-
bi információ a 872-9-296-os telefonszámon és a molnar.zsu-
zsanna@zuglo.hu címen kérhető.A nemzetiségi pályázattal kap-
csolatos további információ a 70-413-6758-as telefonszámon
és a jeneses.gyongyi@zuglo.hu címen kérhető.



A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény lehetőséget biztosít a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, moz-
gásukban egészségi állapotuk, vagy
fogyatékosságuk, illetve fogvatartásuk
miatt gátolt választópolgárok számára,
hogy mozgóurna iránti kérelmet nyújt-
sanak be.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható
a választási irodához, 

– személyesen, a lakó- vagy tartózkodási
hely szerinti választási irodához

– levélben, elektronikusan a www.valasz-
tas.hu weboldalon keresztül a lakóhely
szerinti választási irodához (azon
választópolgárok, akiknek nincs beje-
lentett magyarországi lakóhely címük,
csak tartózkodási helyük, azok a tar-
tózkodási hely szerinti irodához)

– meghatalmazott általi benyújtás esetén:
ahhoz a választási irodához, amelynek
névjegyzékén az érintett szerepel,

valamint ahhoz a szavazatszámláló
bizottsághoz, amelynek névjegyzékén a
választópolgár szerepel.

Fontos tudnivaló, hogy a meghatalmazást
közokiratba (pl. közjegyző által elkészítve),
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (a
kérelmező saját kezűleg írt és aláírt doku-
mentum, melyen két tanú az okiraton aláírá-
sával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt
okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük
saját kezű aláírásának ismerte el - ilyenkor
az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni) szükséges foglalni.

A mozgóurna iránti kérelembe be kell
írni a kérelmező nevét, születési nevét, szü-
letési helyét, anyja nevét, személyi  azono-
sítóját, valamint meg kell jelölni azt a tar-
tózkodási helyet, ahová a mozgóurnát kéri,
ha az a lakcímétől eltér, továbbá fontos
megjelölni az igénylés okát.

Lényeges tudnivaló, hogy a kérelmet a
magyar hatóság által kiállított személyazo-

nosító okmányon, illetve lakcímkártyán
szereplő adattartalommal egyező módon
kell kitölteni.

A kérelem benyújtásának határideje a
választási irodához történő benyújtás ese-
tén 2014. április 4. napján 16 órakor jár
le. A szavazatszámláló bizottsághoz történő
benyújtásra a jogszabály kizárólag a sza-
vazás napján nyújt lehetőséget, határideje
15 órakor jár le.

Azok számára, akiknek az okmányaival
gond adódna, nem árt tudni, hogy Buda-
pest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerü-
leti Hivatal Okmányirodai Osztálya 
(1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.)
2014. április 05-én (szombaton) 08:00-
14:00 óráig, valamint 2014. április 06-án
(vasárnap) a választás napján az okmány-
iroda 08:00-19:00 óráig ügyeletet tart, mely
során kizárólag a választásokhoz kapcso-
lódóan:

- ideiglenes személyazonosító igazolvány
kiadására,

- elkészült okmány átvételére, és
- elveszett lakcímkártya esetén, a lakó-

helyről hatósági igazolás kiállítása iránti
kérelem benyújtására van lehetőség.
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Tájékoztató

Közeledik a választás napja,
ennek kapcsán a főbb tudniva-
lókat és információkat szedtük
csokorba. Zuglóban nyolc egyé-
ni képviselőjelölt verseng a
szavazók bizalmáért.

Április hatodikán országgyűlési
választást tartanak Magyarorszá-
gon, teljesen új szabályokkal. A
választópolgárok 199 parlamenti
képviselői helyről dönthetnek, a
Fidesz-KDNP ugyanis a 2010-ben
megnyert választást követően
szinte azonnal lecsökkentette a T.
Ház létszámát. 

Ezúttal már csak egy forduló
lesz, a jelöltállítást megkönnyítő
kritériumok mellett ugyanakkor
kiemelten fontos változás, hogy
országos listára immár a hatá-
ron túli, kettős állampolgárság-
gal bíró, magyarországi lakcím-
mel nem rendelkező nagykorú-
ak is szavazhatnak. A valasz-
tas.hu internetes oldalon elér-
hető információk szerint közü-
lük 225 539-en kérték regiszt-
rációjukat. Ők már a napokban
voksolnak is, mégpedig levél-
ben, a külképviseleteken keresz-
tül, vagy postai úton. A boríték-
ba „zárt” voksoknak április 5-
én éjfélig meg kell érkezniük a
Nemzeti Választási Irodához
(NVI). Nem szavazhatnak ugyan-
akkor levélben az április 5-én
külföldön tartózkodó, magyar-
országi lakcímmel rendelkező
állampolgárok, ők ezt – az elő-
zetes regisztrációt követően – a
külképviseleteken, a választás
napján tehetik meg.

A magyarországi lak-
címmel rendelkezők
egyébként automatiku-
san felkerültek a köz-
ponti névjegyzékbe, erről
értesítőt is kaptak. A
névjegyzék a helyi válasz-
tási irodában, a polgár-
mesteri hivatalban
tekinthető meg. A szava-
zás reggel hattól este hét
óráig tart. Zuglóban,
egész pontosan a Buda-
pest 8-as számú válasz-
tókerületében végül
nyolc egyéni jelölt ver-
seng az egyéni parlamen-
ti mandátumért. Ők a
szavazólapon való sze-
replés sorrendjében a
következők: Tóth Csaba
(MSZP, Együtt, DK, PM,
Liberálisok), Láng Márta
(Közösség a Társadalmi
Igazságosságért Nép-
párt), Hajdu József
(Magyar Munkáspárt),
Török Norbert Roland
(Jólét és Szabadság
Demokrata Közösség),
Horváth András (Élőlánc
Magyarországért), Pap-
csák Ferenc (Fidesz-
KDNP), Kovács Béla
(Jobbik), Barta János (LMP). A
szavazókörök listája megtalálható
az NVI honlapján.

Továbbra is lehet szavazni jelö-
lőszervezetek országos listájára,
ebből ezúttal tizennyolc található
majd a szavazólapon. Szintén
újdonság, hogy a hazai nemzeti-
ségek tagjai, amennyiben a meg-

adott határidőig kérték, országos
listák helyett nemzetiségi listára
szavazhatnak. Mind a tizenhárom
nemzetiség állított listát, az eddigi
adatok alapján ők úgynevezett
szószólót küldhetnek majd az
Országgyűlésbe.

Fontos tudnivaló még, hogy a
szavazás napján a lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár

belföldön, az általa megjelölt tele-
pülésen, átjelentkezéssel adhatja
le szavazatát. Ezt azonban április
4-én, délután négy óráig kérni kell
a valasztas.hu oldalon vagy levél-
ben, illetve személyesen az illeté-
kes helyi választási irodától.

Országos szinten figyelmet
kapott az az új rendelkezés,
miszerint a jelöltállításhoz szük-

séges aláírásgyűjtő íveket szigorú
határidőig kellett visszaadni a
helyi választási irodáknál. Ellen-
kező esetben jelentős pénzbírság
kiszabására kötelezi a törvény a
bizottságokat. Megírtuk, Zugló-
ban volt olyan szervezet, amely
kétszázötven ívet nem adott le,
így 12 millió 687 ezer 500 forint-
ra büntették.                          KD

H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y

Magyarország Köztársasági Elnöke 

az országgyűlési képviselők 
2014. évi választását

2014. április 6. napjára
tűzte ki.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Budapest XIV. kerületben 
az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 

vezetője: dr. Papp Csilla

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

E-mail címe: valasztas@zuglo.hu

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

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

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13.30 – 17.45

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

dr. Papp Csilla
az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetője 

Az április hatodikai országgyűlési választás
alkalmából, a kerületi szavazókörökben tevé-
kenykedő szavazatszámláló bizottsági tagok
részére március 13. óta tartanak képzéseket
Zugló Házasságkötő termében. Március 20-
án Rozgonyi Zoltán alpolgármester eskette
fel a szavazatszámlálókat, majd Gyürki Anikó
zuglói jogtanácsos ismertette velük a leg-
fontosabb tudnivalókat

Mindjárt szavazunk!
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Magyarország ma mély válságban van, egyre
nehezebb az élet. Egy olyan országban élünk,
ahol büntetlenül elvehették az emberek magán-
nyugdíj pénztári megtakarításait, ahol minden
második fiatal azon gondolkodik, hogy elmegy

külföldre, ahol az idősek százezrei hónapról-hónapra élnek, ahol egymillió ember-
nek nincs munkája, ahol a trafikmutyi, földmutyi és a rossz gazdaságpolitika
miatt tízezrével mennek csődbe a kisvállalkozások, ahol az országos és helyi
vezetők csak a saját érdekeikkel foglalkoznak.

A megosztott, megfélemlített, megalázott és meglopott országgal szemben, mi
egy szabad és igazságos Magyarországot akarunk. Olyat, amelyben mindenki
nagyobb biztonságban és napról-napra nagyobb jólétben élhet.

Hisszük, hogy 2014. a kormányváltás éve lesz. Az új baloldali kormány békés
országot, és biztos megélhetést fog nyújtani a magyar családoknak. Tudjuk, hogy
a magyar emberek túlnyomó többsége változást akar.

Április 6-án azoknak is el kell menni szavazni, akik ma csendben tűrnek, szen-
vednek, de jobbat akarnak családjuknak és hazájuknak, mert mindenki vélemé-
nye, szavazata számít. Csak így valósulhat meg a változás, a kormányváltás. 

Teremtsük meg közösen a lehetőségét annak, hogy megvalósítsuk Zuglóban is
mindazt, amit az elmúlt hetekben személyes találkozásaink során legfontosabb
közös céljainkként megfogalmaztunk.

Zugló országgyűlési képviselőjeként vállalom, hogy folytatjuk a panel-, és a tár-
sasház felújítási programot, sőt kiterjesztjük a családi házak korszerűsítésére is.
Az MSZP kormány idején Zuglóban közel 5 ezer panel-, és társasházi lakás újult
meg 3.5 milliárd forint kormányzati és közel 2 milliárd forint önkormányzati
támogatásból. A Fidesz kormány és a jelenlegi kerületvezetés erre egy fillért sem
költött. Bérlakás építési programot indítunk, hogy ezzel is segítsük kiemelten, a
gyermekeket vállaló fiatalokat. Megvédjük a Városligetet, nem engedjük, hogy
egy gigantikus ingatlanmutyi kedvéért elvegyék a zuglóiaktól, megőrizzük pihe-
nőparkként, felújításával ezt a funkcióját erősítjük. Rendbe tesszük az Örs vezér
teret és a környékét. Felújítjuk Zugló főbb közlekedési útvonalait, megoldjuk a
parkolási problémákat, P + R parkolókat építünk a főbb közlekedési csomó-
pontokban. Elvégezzük a Bosnyák tér valódi felújítását, hogy a kerületnek egy
Zuglóhoz méltó városközpontja legyen végre. Támogatjuk a helyi kisvállalkozókat,
hogy minél többen tudják családjuk megélhetését Zuglóban biztosítani. 

Ehhez kérem támogató szavazatát április 6-án, adjon esélyt a változásra és
reményt Zuglónak! 

Tóth Csaba

a Magyar Szocialista Párt,
az Együtt a Korszakváltók Pártja,

a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyar-
országért Párt, a Magyar Liberális Párt közös

országgyűlési képviselőjelöltje Zuglóban 

Tisztelt Zuglói Választók!

Változást akarunk! Ezt Önök mondják ne-
kem, amikor az Örs vezér terén találkozunk.
Elegünk van a parlamenti pártokból! Az egyik
diktátor, a másik tolvaj! Nem ebben a világban,
nem közöttünk élnek. Nekik van pénzük,
nekünk nincs. Változtassunk! Küldjünk dolgozó

embereket a parlamentbe! Olyanokat, akik ismerik az életünket. Olyanokat, akik
nekünk akarnak segíteni. Egy ilyen párt van, a Magyar Munkáspárt.

A Munkáspárt jelöltjei között van kertész, gyári munkás, HÉV-vezető, kisvállal-
kozó, orvos, közmunkás, munkanélküli, pályakezdő fiatal és kisnyugdíjas. Mi
biztos munkát, biztos jövedelmet és biztos jövőt akarunk! A gazdagok gyerekeik-
nek van munkájuk, van lakásuk. A mi gyerekeinknek kell munkát adni és lakást. 

Mi nem fogunk hallgatni arról, hogy egyesek szétlopják az ország vagyonát. A
Munkáspárt teheti ezt meg, mert mi nem loptunk, nem csaltunk, nem korrum-
pálódtunk.Elég a korrupcióból, az állami bűnözésből! Legyen jogunk ellenőrizni
és visszahívni a képviselőket és a kormányt!  A dolgozó embereket képviselő
szervezetek kapjanak egyetértési jogot az embereket érintő lényeges törvények és
rendelkezések elbírálásában. Minden törvényjavaslatról kérdezzük meg a zuglóban
élő embereket is! Megadóztatjuk a milliárdosokat, a szupergazdagokat. Eddig
mindent mi fizettünk, mi nyomorogtunk, most fizessenek ők! Ezt csak a Mun-
káspárt követeli. Ebből a pénzből teremtsünk munkahelyeket! Mindenkinek
legyen biztos munkája! Építsünk lakásokat! A kereskedelem legyen magyar! A
bevásárlóközpontok magyar árut áruljanak! Legyen ismét miénk a mezőgazdaság!
Mi nem a külföldi vállalatokat fogjuk pénzelni, hanem a magyar vállalkozókat
segítjük. Költsük a GDP 10 százalékát az oktatásra! Együtt formáljunk egy XXI.
századi állami és közösségi felelősségen nyugvó közoktatást! 

Ne a „családi buksza” döntse el a gyógyulásunk feltételét. A „közösből” biztosít-
suk a GDP 10 százalékát az egészségügyre! Zuglóban ne lehessen szakorvosi
intézményt bezárni. Mindenki számára még élvezhető életkorban alanyi jogon
kell biztosítani a nyugdíjat! A rendszerváltás áldozatainak minimálbérrel azonos
nyugdíj biztosítását szorgalmazni fogom. 

Tisztelt zuglóiak! Zuglói vagyok. Itt tanultam, családom minden tagja Zuglóban
érettségizett. Ebben a városrészben voltam szakmunkástanuló.  A zuglói Kós
Károly Kollégiumban dolgoztam pedagógusként. Ma nyugdíjas vagyok, pontosan
tudom, hogy nagyon be kell osztani a pénzt, mert egyre kevesebbre telik. És
nemcsak nekem! Sok millió embertársamnak is. Ezen akarok változtatni.

Szavazzanak a Munkáspárt listájára, szavazzanak rám! 
Teremtsünk együtt egy jobb világot!

Dr. Hajdu József

Magyar Munkáspárt (Munkáspárt)

Tisztelt Választópolgárok! 

1983-ban, Budapesten születtem. A rendszer-
váltást gyermekként éltem át, mégis jól emlék-

szem az akkori közhangulatra. Tudom, hogy a magyarok akkor mire számítottak
és helyette mit kaptak. Fokozatosan szembesülnöm kellett a családom és a kör-
nyezetem nyomorba dőlésével. A szemem láttára vesztette el nagyon sok ember a
büszkeségét, az egzisztenciáját és legfőképpen a bizalmát. A reményt abban, hogy
valaha megtapasztalhatja azt, amit a jóléti államok alanyi jogon biztosítanak az
állampolgárainak. 

2010 óta lakom Zuglóban, a BKV Zrt.-nél dolgozom jelenleg is főállásba, mint
trolibusz járművezető és vezető tisztségviselői posztot töltök be az egyik legnagyobb
független szakszervezetében is. Munkám során rengeteg emberrel és problémával
találkoztam. Helyi lakosként szembesülhettem a Magyar állampolgárok minden-
napi gondjaival, és hétköznapi élethelyzeteivel. A jelenlegi politikai elit nem a
helyi állampolgárok érdekeit képviseli, hanem a nagypolitikát kiszolgáló maga-
tartást folytatnak. A rendszerváltást követően megkezdődő pozitív célkitűzések
negatív irányt vettek. A szabadsághoz jólét nem társult, csupán korrupt politikai
elit. Ezért a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség célja a 4 év alatti 40 %-os
béremelés, amely révén hazánk felzárkózna az európai életszínvonalhoz. A szavak
elszállnak, a munkának viszont eredménye van. Számomra kötelesség a több
mint 200 oldalas választási programunk képviselete. Nem gondolom, hogy a fej-
lődés stratégiai célok nélkül működőképes lehet. 

A célkitűzésem a társadalmi középréteg visszaállítása és megszilárdítása, egy
élhető és fenntartható nyugdíjrendszer felépítése - a kor és a ledolgozott évek
tisztelete és megbecsülése. Elindulni egy úton, aminek a végén egy európai Zuglót
találunk. Ehhez kérem az Önök felhatalmazását április 6-án. Nehéz és rögös út
előtt állunk, de hiszem, hogy még nem késő. Bízom benne, hogy elindulhatunk a
helyes irányba és felépíthetjük az Új Polgári Magyarországot!

A jelenlegi politikai elit civakodása, és Hazánk megosztása semmi másra nem
jó, csupán a stagnáló status quo fenntartására. Jólétet és Szabadságot kell meg-
teremteni, hiszen e nélkül csupán elidegenedő társadalom, bizalmatlanság és
kiszámíthatatlanság marad.  

Tisztelettel és üdvözlettel: Török Norbert Roland.
Április 6.! JESZ!

Török Norbert Roland 

Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség

Zugló tortája: végy egy józan eszű, tiszta lelkű
nőt! Mondd el neki vágyaidat, légy hozzá biza-
lommal! Válaszd meg képviselődnek! Ha mind-
ezt megteszed Zugló nem csak lakóhelyed,
hanem otthonod is lesz! Ha mindezt megteszed,

végre nem az egyéni érdek, hanem a Te és a közösség érdekei jutnak érvényre!
Ösztönzést, kiszámíthatóságot és jogbiztonságot valamennyi vállalkozásnak! A
legalacsonyabb jövedelműek adójának csökkentése!

A közmunka váljék értékteremtővé, a közmunkások jövedelmének rendezése!
A lakás és lakhatás biztonságának megőrzése! Az 1 millió forint alatti tartozások
esetén a lakóingatlan árverezésének tilalma! A létminimumhoz szükséges jöve-
delem adójának eltörlése! A legkisebb öregségi nyugdíj megemelése a méltatlan
28.500 Ft-os összegről! Mit teszek Zuglóért? Az általános iskolásoknak ingyenes
lovaglásoktatást!

A XXI. század követelményeinek megfelelő rendvédelmi központ megépítése! A
zuglói bérlakás program újraindítása a fiatalok lakáshoz juttatása céljából! Idő-
seknek bentlakásos otthont akár időlegesen, akár hosszabb távon! Maradjon
Zugló Pest zöld tüdeje! Nemzedékek Házának megvalósítása, ahol a régi értékek
megőrzése mellett tanulhat a fiatal generáció! Korszerű piacot a Bosnyák térre!

12 éven keresztül foglalkoztam Zuglóban szociálpolitikával. Elméleti-szakmai
ismereteimmel és a gyakorlati munkában szerzett tapasztalataimmal segítettem
a társadalompolitikai, ezen belül a szociális területet.

A zuglói önkormányzat szociális bizottsága elnökeként számos ilyen jellegű fel-
adatot oldottam meg a szakma és a civil szervezetek segítségével. Munkám során
törekedtem a szakmai szervezetekkel történő legszélesebb körű egyeztetésre. 

A személyes kapcsolat, az emberek meghallgatása, problémáik megismerése
nélkül nem lehet érdemi munkát végezni. Gyakorlati tapasztalatból tudom, egy-
egy beszélgetés, egy-egy jó szó, egy-egy biztató gondolat legalább olyan fontos
mint a levegő, és az sem kerül pénzbe, csak szeretet és figyelem kell hozzá.

El kell végre jutni a politikában, hogy ne ideológiák mentén egymás gyalázásával
lehessen politizálni, hanem a társadalom valós problémáival foglalkozzunk, az
egyéni érdek teljes kizárásával. Hiteles vagy? Mi hitelesek vagyunk! 

A témával kapcsolatos fórum: 2014. április 2. 17:00 
Helyszín: Angol utca 44. 
Előadó: Dr. Damm Andrea szakjogász.
Tel.: 06-30 482- 5506 Email: lang.marta01@gmail.com
Zugló csak egy van, Zuglónak csak egy női jelöltje van!

Láng Márta

Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért Néppárt

A jelöltek a szavazócédulán elfoglalt helyük szerinti sorrendben szerepelnek, amely sorsolással került eldöntésre.
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Horváth András vagyok, 49 éves, nős, egy gyer-
mek apja, több mint két évtizede zuglói lakos.
1990-94 között önkormányzati képviselő voltam
Kőbányán. 1999-ben a közigazgatási pályát
választva az APEH-nál helyezkedtem el. Új mód-

szereket honosítottam meg az ellenőrzési területen, de a kivételezett helyzetben
lévő adózói kör elleni határozott fellépésem a félreállításomhoz vezetett. Választ-
hattam volna azt, hogy visszavonulok vagy - nem kis kockázatot vállalva - felhívom
a közvélemény figyelmét a visszaélésekre. Ez utóbbit választottam: mindannyiunk
érdekében.

Közösségünk, a Tisztesség és Emberség Szövetsége tagjainak gondolkodásmódja
és az Élőlánc Magyarországért háttérprogramja (fenntartható fejlődés, családi
gazdaságok erősítése, korrupcióellenesség, részvételi demokrácia) nagyon közel
áll hozzám. Többen tettekkel is felléptünk az oligarchikus államhatalmi beren-
dezkedés és a kapcsolati tőke mindenhatósága ellen. Én erkölcsi kötelességemnek
éreztem, hogy a súlyos társadalmi és gazdasági károkat okozó, de összefüggése-
iben és méreteiben mindaddig elhallgatott adócsalási rendszer napvilágra kerül-
jön. Ángyán József igazságérzete is fellázadt amikor kiderült, hogy a földügyek
tekintetében a kormányprogram jelentős módosuláson ment keresztül, s a hiva-
talos propagandával szemben földjeinkre a politikához közelálló gazdasági érdek-
csoportok tették rá a kezeiket. Léhmann György sok száz devizahitelesnek nyújt
önzetlen segítséget és reményt ahhoz, hogy kikászálódjanak abból a csapdahely-
zetből, ahová a bankok önkénye és az egymást váltó kormányok tehetetlensége,
vagy éppen összejátszásuk taszította őket.

Magyarország bajainak alapvető oka a magas szintű korrupció, ami az adózta-
tási, támogatási és közbeszerzési lenyúlások miatt éves szinten 3-4 ezer milliárd
forintot jelent. Amíg a feketegazdaság arányát nem sikerül drasztikus módon
csökkenteni, nem lehetnek igazi válaszok a társadalmat sújtó bérezési, nyugdíj,
egészségügyi ellátási, oktatási és munkanélküliségi problémákra.

Az elmúlt időszakban kétségtelenül történtek fejlesztések a kerületben, de a
közterületek rendje, az utak, parkok és létesítmények állapota tekintetében bőven
van még tennivaló. A társasházak ügye viszont nem csak felújítási probléma,
gondolok itt az együttélési szabályok betartatására és közbiztonsági problémákra.
A helyi lakosságot, ill. közösségeket még időben be kell vonni az őket érintő dön-
téshozatali folyamatokba, Zugló esetében például a Városliget fejlesztési irányainak
a meghatározásába.

Köszönet mindazoknak, akik mellettem állnak, s remélem április 6-án is támo-
gatni fognak.

Horváth András

Élőlánc Magyarországért

Kovács Béla közgazdasági tanulmányait Toki-
óban és Moszkvában folytatta, befektetési szak-
jogász végzettséggel is rendelkezik. Külkereske-
delmi és pénzügyi tapasztalatait egy orosz-japán
közös vállalat pénzügyi igazgatójaként emelte
magas szintre. 2010-től a Jobbik európai par-

lamenti képviselőjeként több irodát is nyitott az elszakított országrészeken, ahol
rendszeresen tart fogadóórát.

Tevékeny részt vállalt az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének létreho-
zásában, melynek jelenleg elnöki feladatait is ellátja. Az európai és az orosz par-
lament közötti energetikai munkacsoport európai társelnökeként segíti a Jobbik
által szorgalmazott keleti nyitás politikáját. Vallja: a keleti fordulat Magyarország
fejlődésének biztos alapját adhatja.

A Jobbikot azért támogatta közel egymillió ember 2010-ben, mert kimondtuk
azt, amit más nem mert. De mi nem csak beszélni szeretnénk! Most arra kérünk
bizalmat és lehetőséget, hogy megoldjuk azt, amit a Fidesz és az MSZP az elmúlt
24 évben nem tudott, nem mert vagy nem is akart megoldani.

Mi kimondjuk és megoldjuk, hogy a gazdasági növekedés beindításával haza-
hozzuk a kivándorolt több százezer magyar fiatalt. Kötelezni fogjuk a kereskedelmi
és szolgáltató multikat, hogy a magyar embereket legalább a nyugati bérek 80
százalékáért alkalmazzák. A magyar föld magyar tulajdonban tartását az Alap-
törvényben rögzítjük, és az oligarchák törvénytelenül szerzett földjeit kiosztjuk a
családi gazdaságok között. A rendvédelem megerősítésével visszaszorítjuk az
idősek, a nők és a gyermekek elleni erőszakot, traffipaxozás helyett a közterületek
nyugalmának védelmére vezényeljük a rendőrséget. A térfigyelő kamerarendszer
fejlesztése mellett, a rendőrség létszámát is növeljük a közterületeken, az iskolák
és a közintézmények környékén. Zéró toleranciát hirdetünk a bűnözőkkel, a
többségi társadalmi normákat be nem tartókkal szemben. A csendőrség felállítá-
sával az érintett területeken visszaszorítjuk a cigánybűnözést. Kimentjük a devi-
zacsapdából az embereket, és a költségeket a bankokkal fizettetjük meg. Kivizs-
gáljuk és szigorúan büntetjük mind az MSZP, mind a Fidesz-kormányok kor-
rupciós ügyeit. A BKV jegyeket terhelő ÁFA 27%-ról, 5%-ra történő mérséklésével
csökkentjük a jegy és bérlet árakat. Növeljük a bölcsődei és óvodai férőhelyek
számát, hogy azok a nők, akik visszaszeretnének térni a munkába, megtehessék
ezt. Bérlakás építési és otthonteremtési programunk keretében a piaci árak
feléért - harmadáért biztosítunk bérlakást a fiatal családok számára. A szociális
rendszer átalakításával megszüntetjük a megélhetési gyermekvállalást. Megszün-
tetjük a parkolási káoszt Zuglóban!

Kovács Béla

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Tiszaföldváron születtem 1971-ben, Martfűn
nőttem fel. 1989-ben érettségiztem a tiszaföld-
vári Hajnóczy Gimnáziumban. Ezt követően öt
évig Budapesten a rendőrség kötelékében szol-
gáltam és tanultam. 

Leszerelésem után a vagyonvédelemben dol-
goztam különböző vezetői munkakörökben. 

Biztonságszervezéssel foglalkozom, Zuglóban a Csernyus utcában élek felesé-
gemmel. Zuglóhoz valamint a Tiszazughoz kötődöm, főképp az itteni közössége-
kért, az élhető környezetért és a valódi demokráciáért tevékenykedem. Szabad-
időmben gyalog túrázom, kikapcsolódásként szívesen szakácskodom otthon.

Az LMP-hez 2010 februárjában csatlakoztam, a kunszentmártoni kerületben
voltam országgyűlési képviselőjelölt, 2010 őszén Zuglóban önkormányzati kép-
viselőjelölt. Az LMP zuglói szervezete koordinátornak választott meg, tagja voltam
az LMP Országos Politikai Tanácsának, Országos Választmányának, Számvizsgáló
Bizottságának, valamint a zuglói önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Bizottságának LMP által delegált tagja vagyok.

Fontosnak tartom, hogy Zugló is lépjen át a XXI. századba a fővárossal és
Magyarországgal együtt a zöld és demokratikus értékek mentén. Az egész államot
– társadalmat egyre jobban átható korrupció ellen akarok tenni. 

A kerületben és országosan is tapasztalhattuk minden választási ciklusban,
hogy mivel jár az, ha nem tiszták és átláthatóak a közbeszerzések, ha nincs valós
társadalmi egyeztetés az egész közösséget érintő gazdasági és politikai kérdések-
ben. Zuglóban is ellentmondásos helyzeteket teremtett az, mikor a választott
képviselők párt vagy sajátos gazdasági érdekeket képviseltek a közösségiek
helyett, gyakran azokkal szemben!

Az LMP megalakulása óta fellépett ez ellen, a továbbiakban az Önök támogatá-
sával szintén ezt fogom tenni.

A kerületben különösen a zöld ingatlangazdálkodásnak és üzemeltetésnek,
valamint a régi ipari területek hasznosításának, zöld területek rendezésének-
megóvásának vannak még vonzatai. A kétszintű (állami és közösségi) rendőrség
megvalósításán, valamint az önkormányzati rendszer és a közigazgatás átalakí-
tásán szeretnék dolgozni.

Fontosnak tartom, hogy azokat a helyi közösségeket, akik aktívan akarnak cse-
lekedni szűkebb és tágabb környezetükért, a jelenleginél jóval nagyobb mértékben
támogassa az állam, de a közösségi és ne a változó politikai érdekek mentén. Úgy
gondolom, hogy nem a politikának kell beleszólni az emberek mindennapi életébe,
hanem a mindennapi embereknek kell részt venniük a politikában.

Barta János

Lehet Más a Politika

Kedves Zuglói Polgárok!

Az Önök bizalmából négy éve képviselem a
zuglóiakat az Országgyűlésben. Zugló az elmúlt
időszakban folyamatosan szépült, látványos vál-
tozáson ment keresztül. Felelőtlen ígérgetések
helyett álljanak itt a tények! 

Eddig elért főbb eredményeink: felelős gaz-
dálkodással stabilizáltuk Zugló pénzügyi helyzetét, megszabadultunk a korábbi
időszakban felhalmozott, közel 8 milliárd forintos tartozástól; biztonságosabbá,
élhetőbbé tettük Zuglót: a nemrég megalakult Zuglói Önkormányzati Rendészet
mellett 129 térfigyelő-kamera, mobilrendőrségi pont, távfelügyeletre bekötött
riasztórendszerek, és pályázat útján elnyert társasházi kamerák és hevederzárak
vigyázzák a polgárok biztonságát; megújítottuk a Bosnyák teret, létrehoztuk kerü-
letünk méltó főterét, valóra váltva ezzel a zuglóiak több évtizedes álmát; a Kövér
Lajos tér, a Tisza István tér és Reiner Frigyes park kialakítása mellett megújítottunk
3.000 négyzetméternyi utat, járdákat és játszótereket építettünk; az elmúlt idő-
szakban 22 iskola, 28 óvoda, 11 bölcsőde, valamint 8 szociális intézmény újult
meg több mint 2,5 milliárd forint összegben; 6 milliárd forint értékben gyarapí-
tottuk Zugló vagyonát a BVSC ingatlan átvételével. 

Gondoskodunk az idősekről, rászorulókról: többek között karácsonyi és húsvéti
utalványok formájában; támogatjuk a családokat, fiatalokat: 20.000 forint támo-
gatásban részesítünk minden zuglói újszülöttet, ajándékkal köszöntjük a 18 éve-
seket; elindítottuk a Virágzó Zugló programot, ennek köszönhetően már 1.000
utcafront szépült meg kerületünkben, 4.500 zuglói polgár részvételével.

Folytatjuk a megkezdett munkát: rendbetesszük és akadálymentesítjük az Örs
vezér terét; fejlesztjük a már felújított Bosnyák tér környezetét is, rendezzük a
parkolási helyzetet, befejezzük a városközpont kialakítását; az országosan 500
milliárd forintos panelprogram keretében felújítjuk Zugló panelházait; a Csertő
parkot és a Kassai teret teljes mértékben felújítjuk; a BVSC területén az idén
megépítjük Zugló mindenki által használható tanuszodáját; az MTK-val aláírjuk
a támogatói szerződést, így a Lantos Mihály Sporttelepen is hasonló volumenű
beruházás indul, a Mogyoródi úti sportpálya pedig háromszázmillió forintból fog
megújulni egy nyertes pályázatnak köszönhetően; további járdákat, utakat újítunk
fel, többek között az Erzsébet királyné útját; átadjuk a Csicsergő Óvoda, Zöld
Lurkók Óvoda, Mesevonat Bölcsőde új épületeit.

Zugló országgyűlési képviselőjeként jelentősen hozzá tudtam járulni, hogy Zugló
érdekei a legfelsőbb szinten is érvényesüljenek. Ezt a munkát kívánom folytatni,
ehhez kérem április 6-án megtisztelő bizalmukat és támogatásukat!

Kérem, szavazzanak a folytatásra, a további fejlődésre!

Papcsák Ferenc

Fidesz-KDNP

A jelöltek a szavazócédulán elfoglalt helyük szerinti sorrendben szerepelnek, amely sorsolással került eldöntésre.



Tanulók által
rendezett és
játszott színda-
rabot mutattak
be a Szent Ist-
ván Gimnázi-
um diákjai az
1848-49-es
forradalom és
szabadságharc
kitörésének
166. évfordulója alkalmából. Az előadást – amely a március 15-i esemé-
nyeket saját szemszögből mutatja be – Papcsák Ferenc polgármester is
megtekintette. A városvezető gratulált a színvonalas előadáshoz, majd arra
buzdította a fiatalokat, hogy szükség esetén bátran álljanak ki a jogaikért,
szabadságukért, hiszen a XXI. században is szükség van ideákra.          RT
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az idei megemlékezés egy kicsit
rendhagyó volt, ugyanis az ünnepi
beszédet nem politikus, hanem a
Szent István Gimnáziumban
tavaly érettségizett és az idén első
választó Harrach Bence mondta. 

– Három héttel az országgyűlési
választások előtt úgy vélem, hogy a
választás, nem csupán lehetőség,
de felelősség és egyben kötelesség
is minden szavazásra jogosult pol-
gár számára – jelentette ki Harrach
Bence. – Lehetőség, mert döntési
jogosultságunk van arról, hogy az
országunk milyen ösvényen halad-
jon tovább. Mindezt ki-ki, a saját
belátása szerint eldöntheti, minden-
ki mástól függetlenül. Ez a demok-
rácia egyik nagy előnye. Felelősség,
mivel a választáso-
kon való részvéte-
lünkkel felelősséget
vállalunk orszá-
gunk alakulásának
jövőjéért. Éppen
ezért felelőtlen, aki
ezzel a lehetőséggel
nem él, nem vállalja
fel a véleményét,
vagyis lemond a
saját, egyben nem-
zete jövőjének for-
málásáról. Ha nem
mi döntünk a
jövőnk alakulásá-
ról, akkor kinek
másnak kéne? Aki
ezt választja, az nem
dönt sehogy, az bele-
olvad a hétköznapi
közöny szürke vilá-

gába. Pont emiatt kötelessége is
minden magyar állampolgárnak,
hogy éljen az alaptörvénybe rög-
zített jogával, éljen a lehetőséggel,
vagyis merjen dönteni, nem pedig
másokra hagyatkozni, mutogatni,
vagy éppen elfutni a döntés fele-
lőssége elől.

Az ünnepség zárásaként Pap-
csák Ferenc polgármester az
önkormányzat nevében, alpolgár-
mesterei kíséretében megkoszo-
rúzta az emlékművet. Ezt köve-
tően a politikai pártok, kisebbségi
és civil szervezetek képviselői,
illetve magánszemélyek helyezték
el az emlékezés virágait a monu-
mentum talapzatánál. 

A koszorúzás után az érdeklő-
dők huszárbemutatót tekinthet-
tek meg, illetve a Hunyadi János

Általános Iskola aulájában a kis-
gyerekek kézműves foglalkozáson
vehettek részt. Papcsák Ferenc
polgármester ajándékkal lepte
meg Schneider Ildikót, a Hunyadi
igazgatóját. 

– Az Új Széchenyi Terv Kör-
nyezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében kiírt pályázaton
(KEOP-5.5.0/A/12- 2013-0389
jelű – a szerk.) több mint 120
millió forintot nyertünk az isko-
la főépületének energetikai kor-
szerűsítésére – tájékoztatta az
igazgatónőt a polgármester. Hoz-
zátette: a támogatásból, amely-
hez az önkormányzat több mint
21 millió forintos önrészt bizto-
sít, az épület külső szigetelése
és a nyílászárók cseréje valósul
majd meg.    R.T.

Március idusán a szavazás felelősségéről Diákok vitték színre a forradalmat

Feltámadott a tenger

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete módosítot-
ta a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 11/2010.(IV.
23) önkormányzati rendeletét,
mely szerint a polgármester a
tárgyévben a 62. életévüket
betöltött vagy 62. év alatti
személyek részére, akik a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által folyósított öregségi
nyugdíjban továbbá egyéb
ellátásban – pl. rokkantsági
és rehabilitációs ellátásban,
özvegyi és szülői nyugdíj-
ban, árvaellátásban, stb. –
vagy időskorúak járadéká-
ban részesülnek és zuglói la-

kóhellyel (állandó lakcím-
mel) rendelkeznek, rendkívü-
li természetbeni juttatást
nyújt, amennyiben az ellátást
kérő személy jövedelme nem
haladja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 700%-át (199
500 Ft-ot).

A rendkívüli természetbeni
juttatás összege 4.000 Ft,
amelyet Erzsébet-utalvány
formájában kap meg a jogo-
sult személy.

Az utalvány átvételéhez
szükséges irat minden kérel-
mező esetében:

• kérelmező személyazono-
sító igazolványa és lakcímkár-
tyája,

• amennyiben egyéb jövede-
lemmel (bevétellel) rendelke-
zik, annak igazolása, 

– munkáltató vagy 
– vállalkozásból származó jö-

vedelem esetén a kérelem be-
nyújtását közvetlenül megelőző
év Nemzeti Adó és Vámhivatal
általi igazolása,

• amennyiben meghatalma-
zott útján veszi át az utalványt,
abban az esetben kérjük a kép-
viseletre való jogosultságot iga-
zoló okiratot (gondnok kiren-
delő határozat vagy két tanúval
ellátott alakszerű meghatalma-
zás), illetve a meghatalmazott
személyi igazolványát.

• 62. év alatti ellátásban ré-
szesülő személy esetén Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság által
megküldött 2014. évi éves ér-
tesítő, amelyből kitűnik a fo-
lyósított ellátás típusa (a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság az érte-
sítőt tárgyév január hónapban
küldte meg).

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

Az utalványok átadásának helyszínei:

– Sugár Üzletközpont
(Önkormányzati Pont, II. emelet)

– Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
– Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

(Erzsébet királyné útja 49.)
– Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hermina 

úti rendelőintézete (II. emelet)

Az utalványok átvételére 2014. március 3. és 2014. 
április 30. között van lehetőség az alábbiak szerint:

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

az összes helyszínen
szombat-vasárnap 9–13 óráig csak 

a Sugár Üzletközpontban

Az ünnepi beszédet stílszerűen az első szavazó Harrach Bence mondta

A Lipták Villában mutatták be március 14-én a POFOSZ 1956-os Hagyo-
mányőrzők szervezetének megalapítása óta eltelt tíz év történetét feldol-
gozó Feltámadott a tenger című könyvet. Az Himnusz eléneklésével kez-
dődött eseményen a POFOSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából el-
ismeréseket adtak át. Emlékplakettet vehetett át Arany Tibor, a Pesti Srác
Alapítvány kurátora és Papcsák Ferenc polgármester, Zugló országgyűlési
képviselője. Hűség érmet adományoztak Tóth Nándornénak, Radnóti Iván-
nak, Simon Zsuzsannának, Szécsi Istvánnénak és D. Szűcs Lászlónénak. Ki-
tüntették továbbá Bodó Mónikát és Sullai Pétert                                  ZL

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



A hitoktatás új rendszeréről, a
zuglói hitéletről és az önkor-
mányzatnál működő Egyház-
ügyi Tanács szerepéről is beszél-
gettünk Bárány Bélával, a Bos-
nyák téri Páduai Szent Antal
templom plébánosával, Hajnal
Györggyel, a Zoborhegyi Reg-
num Marianum plébánosával és
Nagy Károllyal, a Rózsafüzér Ki-
rálynéja templom plébánosával.

Kacsoh Dániel (KD): Hogyan
alakult az elmúlt időszakban a ka-
tolikus hitélet Zuglóban?

Bárány Béla (BB): Bár a Páduai
Szent Antal plébánia közössége
különösebben nem növekszik, a
meglévők hite, összetartása egyre
inkább mélyül. Mindezt számos
programunk is segíti. A Bosnyák
téri templom tornyának felépítése
kapcsán pedig különösen is érzé-
kelhető az összefogás, a hívek
ugyanis észrevették, segíteniük
kell, ezért tavaly december máso-
dikától mintegy harmincmillió fo-
rintot adtak össze. Így hatvanhét
év után végre befejeződik az épít-
kezés, melyet elődeink kezdtek
1941 és ‘46 között. Mindez hitből
valósulhat meg, először ugyanis
lelki közösséggé kell formálódni,
hogy valami szépet alkothassunk
Istenért. Egyébként a „sok kicsi
sokra megy” elve érvényesült, s
egyre többen tesznek apró felaján-
lásokat is.

Nagy Károly (NK): Hasonló ta-
pasztalataink vannak a Rózsafü-
zér Királynője plébániánál. Hét
éve érkeztem ide, akkor egy ko-
rábbi tűzvész miatt be volt zárva a
templom, közösség sem volt.
Mindkettőt újjá kellett építeni, ez
most is zajlik. Már vannak ered-
mények. A főegyházmegye anyagi
segítségén túl a hívek is „beszáll-
tak” a teendőkbe, például a színes
üvegablakok felújításába, de kö-
zösségi termünkbe is együtt vásá-
roltuk meg a székeket. Mára min-
den korcsoportnak van külön hit-
tancsoportja, egyre aktívabb a kö-
zösségi élet, van hová csatlakozni.
Ahogy az Apostolok Cselekedetei-
ben olvashatjuk: „az Úr pedig na-
ponként vezetett hozzájuk olyano-
kat, akik hagyták magukat meg-
menteni”. Erre csodálkozom rá
folyamatosan.

Hajnal György (HGY): Huszon-
négy éve vagyunk jelen a kerület-
ben a Zoborhegy téri Regnum Ma-
rianum közösségével, s jelzésérté-
kű, hogy előbb épült közösségi há-
zunk altemplommal, mint maga a
templom. Nagy hangsúlyt kap ná-
lunk a kulturális tevékenység,
ezen keresztül olyanokat is meg
tudunk szólítani, akiket elsőként
csak a helytörténet vagy a művé-
szet érdekel. Egy részük aztán a
hitéletbe is be tud kapcsolódni.
Fontosnak tartom azt is, hogy a
kerületi iskolák több mint hatszáz
diákja az éves műveltségi vetélke-
dő keretében rendszeresen láto-
gatja többszáz négyzetméteres
gyűjteményünket, így ötszáz esz-
tendő liturgikus és ötvösművésze-
ti remekeit, helytörténeti emléke-
inket. Fontos, hogy megismerjük
a múltunkat. Csak szilárd alapra
lehet építeni.

Szükség van távlatra

KD: Milyen nehézségekkel, aka-
dályokkal kell megküzdeniük a
keresztényeknek napjaink szeku-
larizált világában?

HGY: Egyszerre pozitívum és
negatívum a lelkipásztori munká-

ban részt vevők
számára a hívek
igényessége, hogy
a hitelveket új for-
mában szeretnék
befogadni, úgy,
hogy azok érint-
sék az életüket.
Vagyis hétköznapi
fogódzókat keres-
nek, ennek próbá-
lunk eleget tenni.

NK: Bármely
korosztályt né-
zem, a bibliai gon-
dolat jut eszembe:
a lélek kész, de a
test erőtlen. Vagyis
sokakban ott a
vágy az Isten felé
fordulásra, csak
annyira leterhel-
tek, hogy olykor
nehezen tudnak
részt venni a kü-
lön programokon.
Igaz ez az iskolá-
sokra és a felnőtt
dolgozókra egya-
ránt. Szinte kiszi-
polyozza őket a
mai társadalom, annak elvárásai,
valamint a létbizonytalanságtól
való félelem.

BB: Valóban, egyre több időt
vesz el az emberektől a magukról
és a családjukról való gondosko-
dás. Mégis fontos, hogy ne csak az
anyagiak megszerzésére koncent-
ráljunk, ne vesszünk el a kenyé-
rért való harcban. Az egyház kül-
detése, hogy felemelje a megfáradt
lelkeket. Aki manapság a Bosnyák
téren jár, óhatatlanul feltekint az
új toronyra, s így szembesül a ke-
reszttel. Szükség van távlatra,
nem lehet folyton a földet nézni.
Mindezt nehezíti az is, hogy gyen-
gülnek a családi kötelékek, a sze-
retet így óhatatlanul sérül. Ezeket
a sebeket akarja Jézus Krisztus
begyógyítani, egyben iránytűt adni
az életünkhöz. De a meglévő kö-
zösségi tagoknak is képezniük
kell magukban a hitet, hiszen ők
is sérülékenyek. A krisztusi taní-
tást a hétköznapokban is kama-
toztatni kell, ami nem mindig
könnyű. Erről a média is tehet.

Változó hittanoktatás

KD: Új lehetőségnek látszik a
hit továbbadására az általános is-
kolai hitoktatás új rendszere. Mik
az eddigi tapasztalatok a kerület-
ben?

BB: A szisztémát sajnos igen el-
nagyoltan, kellő előkészítés nélkül
„sikerült” bevezetni tavaly szep-
temberben, az akkori első és ötö-
dik osztályokban. Azzal együtt,

hogy tudtuk, ez egy kísérleti tanév
lesz. Az alapvető cél persze üdvöz-
lendő: a gyermekeknek irányt, er-
kölcsöt kell adni, anélkül ugyanis
nem lehet élni. Lehetőséget kell
biztosítani nekik, ha nyitottak,
megtalálják Istent. Öröm, hogy
ma már olyanok is eljutnak eddig
a pontig, akik korábban még
templomban sem jártak. A rend-
szer ugyanakkor megkétszerezte
az adminisztrációt, amit az érin-
tett egyházaknak nehéz megolda-
niuk, pláne úgy, hogy a vonatkozó
rendeletek sokszor az utolsó pil-
lanatban érkeznek. Ráadásul a
hitoktatás lehetősége, sikere nagy-
ban függ az adott iskola vezetésé-
től, vagy csak az adottságaitól.
Egyes iskolákban például, bár jó-
szándékú az igazgató, nincs elég
terem az új tantárgyhoz.

NK: Csatlakozva az előttem szó-
lóhoz, egyben hangsúlyozva, végre
bejutottunk az iskolákba, ami ko-
moly előrelépés. Ami még nem tö-
kéletes, például a megfelelő, idő-
ben való tájékoztatás, a kommu-
nikáció, szülők-tanulók-hitokta-
tók-iskola között. A határidők így
nem jutnak el az érintettekhez. Az
iskolák is csak szokják még az új
teendőket, a sokféle rendelkezés
kibogozását. Hamarosan jön az új
tanév, reméljük, ezen a téren is
lesz némi fejlődés. Az már a mi
nehéz, ám örömteli feladatunk,
hogy az evangélium, a keresztény-
ség iránt érdeklődő gyermekeket
és szüleiket bevonjuk a közösségi
életbe, a liturgiába.

HGY: Úgy jellemezném a hely-
zetet: fény és árnyék a hitoktatás
körül. Az előbbihez tartozik, hogy
végre hivatalosan is szóba került
ez a lehetőség az iskolák falai kö-
zött. Tévedés ugyanis, hogy a val-
lás magánügy. A hit továbbadása
ugyanis keresztényi kötelesség,
ehhez nyújt segítséget – a nehéz-
ségek ellenére – az új rendszer.
Plébániánk területén amúgy
nincs általános iskola, hallás- és
mozgássérültekkel, valamint
gyengénlátókkal foglalkozunk, lá-
togatjuk, vagy hozzuk el őket a
templomba különböző szertartá-
sokra. A minap keresztutat tar-
tottunk, felejthetetlen élmény
volt. És még valami. A gyermek-
ben és a szülőben egyaránt óriási
igény van az isteni szeretetre, az
örömhírre, az élet értelmére, ám
ez olykor csak búvópatakként
van jelen az életükben. El kell jut-
nunk hozzájuk, választ kell kínál-
nunk nekik.

KD: Segíthet amúgy az ilyen és
ehhez hasonló, gyakorlati kérdé-
sek rendezésében az önkormány-
zatnál működő Egyházügyi Ta-
nács?

HGY: Mindenképp pozitívnak
tartom, hogy a testület keretében
össze tudunk ülni, megbeszélni a
felmerülő problémákat, lehetősé-
geket, vagy éppen szót ejteni a ren-
delkezésre álló támogatások el-
osztásáról. Tudomásom szerint
ilyen tanács az elsők között ala-
kult meg a kerületben, a jelenlegi
ciklusban.

NK: Egyetértek, a testület létre-
jötte üdvözlendő, ugyanakkor ta-
lán lehetne még hatékonyabbá ten-
ni a működését. Például a hitokta-
tás ügyében is nagyobb szerepet
vállalhatott volna a tanács. Termé-
szetesen köszönettel tartozunk az
önkormányzatnak mindazért, ami
már működik, az eddigi segítsé-
gért, az anyagi támogatásért is.

BB: Én leginkább annak örü-
lök, hogy az önkormányzat komo-
lyan veszi a történelmi egyháza-
kat, a helyi polgárok lelkigondozá-
sának ügyét. Ahol a lelkek jobb ál-
lapotban vannak, kevesebb gond
van. Az államnak, így a kerület ve-
zetésének is érdemes tehát össze-
fogni a felekezetekkel, hogy együtt
tegyük jobbá, egészségesebbé a
környezetünket. Ez közös célunk.

Van remény!

KD: Közeledik a húsvét. Mit
üzennek az ünnep kapcsán a zug-
lói polgároknak?

BB: Az ünnepek hegycsúcsok az
életünkben, melyekre föl kell ka-
paszkodni, de onnan pazar a kilá-
tás. A húsvét a legmagasabb ilyen
csúcs. Számunkra pedig azt jelen-
ti, hogy Jézus Krisztus valóságo-
san feltámadt a halálból. Vagyis az
Istennek mindig van egy meglepe-
tése, nem hagy reménytelenség-
ben minket. Szépen kifejezi ezt a
görögkatolikus liturgia szövege:
„Feltámadt Krisztus halottaiból,
legyőzte halállal a halált, és a sír-
ban levőknek életet ajándékozott.”

NK: A húsvét titka számomra
egyszerre a szenvedés, a halál és a
feltámadás. Mindannyian sok fáj-
dalommal találkozunk, lelkivel és
testivel egyaránt. De mindennek
lehet értelme, éppen a húsvét mi-
att. Abból születik ugyanis az élet,
ha „meg tudok halni”, ha le tudok
mondani saját magamról, az aka-
ratomról a másik ember javára
szeretetből, ahogy azt a Megváltó is
tette. Sőt, a kereszt a feltámadás
egyetlen útja. Nem lehet kikerülni.

HGY: A minap interjút kértek tő-
lem. Mondták, beszéljek egy kicsit
„a sonka és a nyúl ünnepéről”. Jól
mutatja, mit gondol a világi ember.
Nekünk, keresztényeknek azonban
a húsvét nem holmi népszokásokat
jelent, hanem azt: van jövőnk, van
remény és perspektíva.

Kacsoh Dániel
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Zuglói lelkipásztorok egyöntetűen örömüket fejezték ki azért, mert az önkormányzat komolyan veszi a történelmi egyhá-
zakat, a helyi polgárok lelkigondozásának ügyét

Erősödő közösségi összetartás Zuglóban

Nagy Károly Bárány Béla Hajnal György
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Megújult közterületeknél tar-
tott helyszíni bejárást márci-
us 18-án Papcsák Ferenc pol-
gármester. A kerületvezető
elmondta, idén 543 millió
forint jut aszfalt- és térbur-
kolatok rendbetételére.

A Pillangó parki bejárás
során elhangzott, hogy mintegy
kilencszáz négyzetméternyi jár-
dafelületet alakítottak ki, illet-
ve tettek rendbe, padokat, sze-
métgyűjtőket helyeztek el.
Jelenleg a füvesítés folyik. 

A kerület felújította a Bazsa-
rózsa utca, Vezér utca és Fis-
cher István utca közötti szaka-
szát is, itt összesen 1600 négy-
zetméternyi aszfaltot fektettek
le, egyes részeken járdát és víz-
elvezető-rendszert is építettek.
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati
képviselője elmondta, lakossá-
gi panaszok nyomán kerülhe-
tett sor a leromlott állapotú
útszakasz rendbetételére. Hoz-
zátette, már zajlik a Bonyhádi
út egy része felújításának elő-
készítése.

Papcsák Ferenc rámutatott:
az elmúlt három év során brut-
tó 773 millió forintot fordítot-
tak út- és járdarekonstrukció-
ra, több közösségi teret is
kialakítottak. Leszögezte: ez a
munka folytatódik.

KD

Hulladékgazdálkodás megsér-
tése miatt büntetőfeljelentést
tett Papcsák Ferenc polgármes-
ter a Rákospatak utca 123.
alatti telken és környékén
tapasztalt környezetkárosítás
miatt. Az ingatlan a MÁV-hoz
tartozik, de a társaság nem
tudja őriztetni a hatalmas
kiterjedésű területet. 

A MÁV Zrt. és a környezetvé-
delmi szakhatóságok részvételé-
vel területbejárást tartottak már-
cius 13-án. Papcsák Ferenc pol-
gármester a Rákosrendező pá-
lyaudvar felső részét, a Rákos-
patak utca 123. számú ingatlant
kereste fel. A MÁV-hoz tartozó
területen áldatlan állapotok ural-
kodnak, az érintett telek gyakor-
latilag szemétlerakónként műkö-
dik, az elhagyott vasúti épületek-
be hajléktalanok fészkelték be
magukat. 

Papcsák Ferenc polgármester
hangsúlyozta, ez nem az önkor-
mányzat területe, az itteni álla-
potokért nem Zugló a felelős. A
polgármester hulladékgazdálko-
dás megsértése miatt büntetőfel-
jelentést tett, de szerinte jelentős
mértékű környezetkárosítás is
történt. 

– Az itt lakóknak és egész Zug-
lónak nagyon fontos ez a rész,
amely fejlesztési lehetőséget rejt
magában – mondta a polgármes-
ter. Hozzátette: szeretné, ha a

hulladék felszámolását követően
a területen rendezett állapot len-
ne. A MÁV hajlandó az együtt-
működésre, mivel a probléma
több, a tulajdonában álló terü-
leten fennáll.  

Korsós Boglárka, a MÁV Zrt.
vagyonkezelési és gazdálkodási
igazgatója elmondta: minden jog-
szerű lépést igyekeztek és igye-
keznek megtenni a helyzet rende-
zése érdekében. Az érintett telket
a társaság nem hulladék elhelye-
zésére adta bérbe, a bérlőkkel
szemben pert indítottak az ingat-
lan kiürítése és a bérleti díj behaj-
tása érdekében. A terület hatal-
mas, a MÁV-nak pedig nincs lehe-
tősége az állandó őrzésre.

Baranya Róbert 

Újabb 
közterületeket 
tettek rendbe

Feljelentéshez vezetett 
a környezetkárosítás

Konzultáció az Örs vezér tere 
és a Kék Óvoda megújításáról

Kérem, írja meg Ön is véleményét!

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton újból megköszönjem Önöknek, hogy hisznek a közös gondolkodás erejében, és részt vesznek a konzultációs folyamatban! Az eddigi
konzultációk eredményessége után ezért kérem Önöket, vegyenek részt az újabb fordulóban, véleményükkel segítsék munkánkat egy még sikeresebb és eredménye-
sebb Zuglóért!

A kitöltött kérdőíveket és javaslataikat 2014. április 30-ig az alábbi címekre
várjuk:

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

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

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

A beérkezett válaszokat munkatársaimmal együtt összesítjük, az eredményeket
a Zuglói Lapokban, valamint online felületeinken tesszük közzé.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel: dr. Papcsák Ferenc polgármester, 

Zugló országgyűlési képviselőjelöltje

1. A több ütemben megújuló Örs vezér terén az új térburkolat, zöldövezet és
pihenőhelyek kialakítása mellett tervezzük az úgynevezett gomba közösségi
célú hasznosítását. A felsoroltak közül Ön melyik kialakítását támogatja?

a) Kávézó, vendéglátóhely
b) Kiállítótér
c) Újságos, könyvsarok
d) Egyéb, éspedig:

2. Az Önkormányzat megkezdte a Rákosfalva park 6-8. szám alatt található,
régóta elhanyagolt és elhagyatottan álló Kék Óvoda épületének rendbetételét
környezetével együtt. Az alábbiak közül Ön melyik funkciót látná legszíve-
sebben egy újonnan kialakított létesítményben?

a) Tornacsarnok
b) Családi játszóház
c) Idősek pihenőkertje
d) Komplex közösségi tér
e) Egyéb, éspedig: .............................................................................

3. Az elmúlt közel négy év során számos közterület, park, járda, parkoló, ját-
szótér létesült, illetve újult meg. A megkezdett munka folytatásaként Ön
mely további területek megújulását látná szívesen? Kérjük, nevezze meg!

..................................................................................................................

Egy okostelefon, vagy tablet,
illetve egy ingyenesen letölthető
program, mostantól csupán
ennyire van szükség ahhoz,
hogy Zugló összes információja
a rendelkezésünkre álljon –
derült ki március 14-én a Zugló
App (applikáció) bemutatóján,
amelyet az önkormányzat pályá-
zaton nyert pénzből valósított
meg.

Papcsák Ferenc polgármester
elmondta: a fejlesztéssel a város-
vezetés régi terve valósult meg,
amely okostelefon, illetve tablet
használatával egyszerűsíti és fel-
gyorsítja az önkormányzat, a
kerületi intézmények, vállalatok,
illetve a lakosság közti informá-
cióáramlást.

A Zugló App az önkormányzat
komplex szervezeti fejlesztési
koncepciójának részét képezi,
amelyre az ÁROP-3A2-2013-
2013-0043-as kódszámú pályá-
zaton 40 millió forint támoga-
tást nyert a kerület. Ebből az
összegből valósul meg 2016
januárjáig az önkormányzat
működésének felülvizsgálata, a
lakossági igényekhez igazodó
szervezeti modell létrehozása, a
zuglói területfejlesztési koncep-
ció kialakítása és a városkártyá-
hoz is kapcsolódó applikáció
kidolgozása.  Bíró Gábor, a Zug-
ló App egyik tervezője szerint a
márciusban még próba üzem-

mód alatt levő applikáció nagy
értéke, hogy nem a turistáknak,
hanem a zuglói embereknek szol-
gáltat hasznos információkat,
ugyanakkor a Zugló Kártyával
igénybe vehető kedvezményeket is
tartalmazza. A megfelelő menü-
ponton keresztül a polgárok fény-
képet és szöveges üzenetet is küld-
hetnek a szerkesztőknek, így a
problémákra azonnal tud reagálni
a hivatal. Az applikáción keresztül
ügyintézésre is be lehet jelentkezni.
Ezt lehetőséget az egészségügyi
szolgáltatásra is szeretnék kiter-
jeszteni.

Riersch Tamás 

Zugló kézzel-
foghatóvá vált

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon
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A tavasz a kertrendezés, kert-
felújítás időszaka, ilyenkor elő-
fordulhat, hogy egy vagy több
fát kivágunk a kertben. A faki-
vágás leggyakrabban elörege-
dés, korhadás, vagy az átfogó
kertátalakítás miatt válhat
szükségessé. A fatörzs elvágása
nem bonyolult, a földben mara-
dó rönk eltávolítása azonban
már nehezebb.

A törzsmaradvány kiemelése
fáradságos munka, de néhány
módszerrel megkönnyíthető, at-
tól függően, hogy azonnali ered-
ményt szeretnénk, vagy ráér a
csonk eltüntetése. A hagyomá-
nyos eljárás a csákánnyal, baltá-
val történő kiásás. Először a
törzs körül kell árkot ásni, majd
a szerteágazó oldalgyökereket el
kell vágni. A főgyökérhez a csonk
mozgatásával, döntésével lehet
hozzáférni, majd erős baltacsa-
pásokkal vághatjuk el azt. A
munka akár több napot is igény-
be vehet. Gyorsítja a folyamatot,
ha azt géppel végezzük, végeztet-
jük. Egy szakember egy-két óra
alatt végez egy átlagos példány-
nyal, de a gép gyakran kárt okoz
a gyepben, környező területben.
A csonk föld alatti részét ugyan-
akkor nem kell feltétlenül teljes
egészében kiemelni, ha például
egy kölcsönzött tönkmarógéppel
a földfelszín szintjéig, vagy az alá
lecsiszoljuk. 

Kisebb kertekben, vagy akkor,
ha nem sürgős a dolog, választ-
hatjuk a természetes korhadás
felgyorsítását. Ilyenkor a megfúrt,
csákánnyal roncsolt csonkot ala-

posan borítsuk be magas nitro-
géntartalmú (mű)trágyával, majd
locsoljuk körbe, mindezt pedig
egy-két hetente ismételjük meg.
Az így kezelt, fóliával lefedett ma-
radvány pár hónap alatt úgy el-
korhad, hogy könnyen kiemelhe-
tő lesz a földből. Gyorsabb ered-
ményt kínál a speciális kezelő-
anyag, amely a fát pár hét alatt
megpuhítja, szivacsossá teszi,
ami azután csákánnyal könnyen
kifordíthatóvá válik. Szellemes
módszer a megkarcolt, megvágott
rönk laskagombával való beülte-
tése. A gomba több hónap alatt
elkorhasztja a fát, a termés pedig
a konyhában is hasznosítható.
Szintén egyszerű és olcsó eljárás
az égetés. Ebben az esetben a
földhöz közel elvágott törzset
körbe kell keríteni kővel (mint
egy tábortüzet), majd meggyújtva
égetni kell addig, míg a tönk tel-
jesen el nem izzik. Az esemény
akár egy baráti szalonnasütéssel,
bográcsozással is összeköthető,
így a nehéz munka helyett kikap-
csolódás lesz a jutalmunk.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kedves Olvasók! Mostani cik-
kemben saját kutyánk, Herba –
vagy, ahogy a család becézi,
Buncsika – történetét szeretném
megosztani Önökkel.

„Közepes termetű, okos, fekete
keverék kiskutya keresi szerető
gazdáját”. Valahogy így nézhetett
ki annak idején Herba gazdit kere-
ső hirdetése. Mivel egy fekete keve-
rék nem örvend olyan népszerű-
ségnek, mint fajtatiszta társai,
nem indult könnyen leendő kis-
kutyánk élete. Menhelyről men-
helyre, ideiglenes gazdától ideigle-
nes gazdához sodródott. Csupán
annyit szeretett volna, mint min-
den más kutya: egy családot, akik-
kel kölcsönösen szeretik, megértik
és megvédik egymást. Mivel ezt
hosszú ideig nem kapta meg, visel-
kedészavar alakult ki nála. A lai-
kus szemmel ártatlan játéknak
tűnő farok-kergetés őrjöngő
önmarcangolássá fajult a gyep-
mesteri telep rácsai mögött. Átme-
neti gazdái egyre kevesebb ideig
bírtak vele. Végül, mivel már
menthetetlennek tűnt a helyzet,
felmerült az euthanásia lehetősége
is. Herba ekkor került megmen-
tőjéhez, majd a páromhoz. Bizal-
matlan volt és kiábrándult, hiszen
eddig nem kapta meg senkitől
sem azt, ami alapvető szükséglete
lett volna: a figyelmet és a megér-
tést. Itt nem a finom falatokkal
való kényeztetésre vagy a sok
simogatásra gondolok, hanem
ténylegesen arra, hogy odafigyel-
jenek rá. A kutyák, a többi állathoz
hasonlóan, a fajtársaikon kívül
velünk, emberekkel is kommuni-

kálnak. Ezt hívják metakommu-
nikációnak, aminek fontos része
a testbeszéd. Egy kutya fül- és
faroktartása, testhelyzete, tekinte-
te egy hozzáértő számára számta-
lan információt elárul az állat
aktuális lelkiállapotáról. Mivel az
emberek erre általában nem figyel-
nek oda, sok kutya „belefásul”
abba, hogy nem értik meg kom-
munikációját, és kevésbé próbálja
kifejezni magát. Herba ilyen szem-
pontból túlérzékeny, és ahelyett,
hogy beletörődött volna helyzeté-
be, kialakult nála az önpusztító
viselkedészavar. A számomra csak

hírből ismert őrjöngő, önmarcan-
goló állatból mostanra egy kie-
gyensúlyozott kutya lett, aki estén-
ként a vállamra hajtja fejét, vagy
aki a hétvégi túráinkon kérdően
szalad vissza értünk, hogy hol
maradunk már el. Herba már
eddig is számtalan élményt adott
nekem, és nagyon sokat tanultam
tőle. Az egyik legfontosabb dolog,
amit az egyetemen és a könyvek-
ből nem lehet megtanulni, hogy
hogyan szeressük úgy kutyánkat,
hogy az neki is jó legyen.   

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Társukkal mindent meg
tudnak beszélni a „fehér asz-
talnál”. Diplomatikusak, vágy-

nak a harmóniára.  Igyekeznek elke-
rülni minden feszültséget, ami nem
biztos, hogy sikerül is nekik, mert a
türelmetlenség, az erős akarat erői
hatással lehetnek még mindig gon-
dolkozásukra, szavaikra, tetteikre.  A
pénz áramlása segítségükre lehet,
társukra, barátaikra is költhetik. 

Bika – A társukkal való össze-
feszülés, belső hidegség meg-
viselheti őket, esetleg komoly

próbákat is ki kell állni a kapcsola-
tuknak. Szabadságvágyuk ezt egyik
oldalról segítheti, másik oldalról
nehezítheti. Munkájukban nagy len-
dületben vannak, bármit el tudnak
intézni, meg tudnak szerezni, terem-
tőképességük most igen erőteljes, s
mindezt diplomatikusan teszik. 

Ikrek – Racionális beállítódá-
suknak nehézséget jelenthet
most eldönteni, hogy a józan ész

érveire vagy a megérzéseikre hallgassa-
nak. Mindent fokozottabban éreznek,
csatornázva vannak a Kozmosszal,
angyalokkal. Mindenkinek segítenének,
empátiaképességük kimagaslik.  Ezt a
munkájukban, céljaikban is jól tudják
használni, belső hangjuk vezeti őket. 

Rák – Szabadságvágyukat
tudni kell kezelniük, hisz bel-
ső feszültséget okozhat a csa-

lád, az otthon szeretete, s a kitörni
vágyás problémája.  Bölcsességük-
kel, angyali együttérzésesükkel bár-
milyen problémát meg tudnak olda-
ni. A pénzügyi gondok megnehezít-
hetik céljaik elérését, emiatt a tár-
sukkal is összeütközésbe kerülhet-
nek. Legyenek diplomatikusak!

Oroszlán – A türelmetlenség,
a túlzott szabadságvágy, aka-
rat eltakarhatják a bennük

levő bölcsességet, így nagyszerű veze-
tőből másokat terhelő „királlyá” tud-
nak válni, ha nem figyelnek, nem
tudatosak. Ez érintheti a párkapcso-
latukat, és üzleti kapcsolatukat is. Ne
rohanjanak, a közlekedésben, aka-
dályokra számíthatnak, bár az angya-
lok is velük vannak.

Szűz – A végtelen segítés,
együttérzés, ami vezetheti őket
útjukon, s hozzá még egy

nagyfokú bölcsesség, mely a párkap-
csolatukat most egy harmonikus,
szeretetteli kapcsolattá alakítja.  A
szerelemben és gyerekeikkel viszont
feszültségek lehetnek, ahol a másik
birtoklása, féltése, másságának elfo-
gadása lehet a legfőbb akadály. Hasz-
nálják itt is bölcsességüket!

Mérleg – Elzárkózhatnak,” jég-
csappá” válhatnak, mely mögött
elsősorban a félelem, az önbi-

zalomhiány lehet, ugyanakkor érezhetik
azt is, hogy hatalmas energiával rendel-
keznek, bármit meg tudnak teremteni,
amire csak vágynak. Minden elavult,
már „kinőtt” dolgot most levethetnek
magukról, nem kis meglepetést okozva
ezzel a lázadással környezetüknek. 

Skorpió – Továbbra is pró-
bára tehetik környezetüket
túlzott komolyságukkal, szi-

gorúságukkal, akaratukkal, szabad-
ságvágyukkal, melyet elsősorban a
társuk érezhet.  Egyedül az érzel-
mes, érzésekre ható kommunikáció,
az odafigyelés tud segíteni nekik,
melyet legjobban most a gyerekeik
tudnak adni. Családjuk is segítsé-
gükre lehet szeretetükkel. 

Nyilas – A család, az otthon,
a gyerekek fontossága előtér-
be kerülhet, ám nem kis

munka megoldani, összeegyeztetni
a bennük levő szabadságvággyal. Az
anyagi nehézségek megoldása is
kihívás lehet számukra, ami lehet
még az előző életből való elszámolás
következménye is.  Hiúságuk is túl-
zásba viheti őket, a mértéket pró-
bálják megtartani!

Bak – Otthonukban levő
feszültségek miatt lehetnek
még szigorúbbak, még

komolyabbak,  esetleg még türel-
metlenek is, ami egyébként nem
jellemző erre a jegyre.  Ezt még
fokozhatják az anyagiakban
mutatkozó nehézségek is, mely a
biztonságérzetükre hathat negatí-
van. Testvéreik siethetnek segítsé-
gükre.

Vízöntő – Testvérükkel,
szomszédjaikkal, társukkal
való nézeteltérésük teherként

jelentkezhet, s az sincs kizárva, hogy
ezek az ütközések még az előző élet-
ből jövő elszámolások. Hiába érkez-
het most pénz bőségesen, ezeket a
gondokat nem tudja megoldani, hisz
az egyik lelki síkon, a másik anyagi
síkon van. Kedvességük segíthet. 

Halak – Nagyon jól vannak –
mind magukkal, mind társuk-
kal, a külvilággal. Szeretnek,

adnak, segítenek, alkotnak. Ehhez hoz-
zájárulhat a szerelem érzése is, de a
gyerekeikkel való nagyon jó együttmű-
ködés, szeretet is. Minden nehézséget
át tudnak ezzel a belső „fénnyel” vészel-
ni, pedig az anyagiak területén még min-
dig nehézségekre, akadályokra számít-
hatnak. 

Termék megnevezése

Dughagyma

Medvehagyma

Újhagyma

Snidling

Spenót

Füstőlt csülök

Füstölt csemegeszalonna

Barka 

Árvácska

Jácint

Mértékegység

kg

csomó

csomó

cserép

kg

kg

kg

csokor

tő

csokor

Ár (Ft)

700

100-120

150-180

250

500

1.500

1.650

200-300

120

160-200

Kétheti horoszkóp
március 27-től

www.asztrocsillag.hu

Herba
Favágás után

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
március 27-től április 9-ig



Negyedik alkalommal szerve-
zett országértékelő tanácsko-
zást a Keresztény Kulturális
Akadémia (KKA). Ezúttal Jókai
Anna Kossuth Nagydíjjal kitün-
tetett írónő, Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyés püspök
és Bencsik András, a Demokra-
ta hetilap főszerkesztője adott
képet hazánk társadalmi, közé-
leti és kulturális állapotáról,
lehetőségeiről.

A KKA negyedik, március 22-i
országértékelője előtt virágcso-
korral köszöntötte Jókai Annát
Papcsák Ferenc polgármester,
parlamenti képviselőjelölt annak
apropóján, hogy az írónő
a március 15-i nemzeti
ünnep alkalmából Kos-
suth Nagydíjat vehetett át.
Jókai Anna mellett Kiss-
Rigó László szeged-csaná-
di megyés püspök és Ben-
csik András, a Demokrata
főszerkesztője tartott elő-
adást.

Elsőként Pajor András
atya, a Kassai téri temp-
lom plébánosa, a KKA
elnöke köszöntötte a
nagyszámú résztvevőt.
Elmondta, ezek az alkal-
mak szellemi tartalmat
akarnak adni, a cél pedig
evangéliumi mércével
értékelni napjaink törté-
néseit. Kiss-Rigó László

egyebek mellett azt hangsúlyozta:
a 2010-ben létrejött kétharmados
többség révén végre lelki és szel-
lemi értelemben egészséges kör-
nyezetben élhettünk, erősödött a
szuverenitásunk, nőtt a társadal-
mi szolidaritás. Hozzáfűzte,
immár inkább az értékek, s nem
az érdekek határozzák meg a
nemzet előrehaladását. Kiemelte,
ennek megfelelően továbbra is
összefogásra van szükség a tár-
sadalomban.

Jókai Anna szerint az elmúlt
időszakban jó tendenciák indul-
tak el a kultúra területén is, de
sok még a teendő. Az írónő
ugyancsak szorgalmazta a társa-

dalmi megbékélést, egyenesen
úgy fogalmazott, a gyűlölet szót
ki kellene törölnünk a szótárunk-
ból. 

Bencsik András a Békemenet
kapcsán rámutatott, az eddigi
többszázezer résztvevő nem vala-
mi ellen, hanem a számára fontos
értékek, illetve az ezeket képvi-
selő kormányzat mellett állt ki.
Ez valódi újdonságnak számít
hazánkban – mutatott rá. Szerin-
te így kell tenni a következő, már-
cius 29-i alkalmon is.

A rendezvény moderátora Kon-
dor Katalin volt, közreműködött
Maczkó Mária népdalénekes.

KD

Századik születésnapja alkalmá-
ból a Stefánia Étteremben meg-
rendezett ünnepségen Papcsák
Ferenc polgármester is felkö-
szöntötte Kovács Imréné Domi-
nik Annát. Anna nénihez virág-
csokorral, ajándékkosárral és
rengeteg szeretettel érkezett a
kerület első embere. Papcsák
Ferenc pohárköszöntőjében kie-
melte: mindenkinek szüksége
van példaképre, és Anna néni
pedig sokak számára az lehet,
hiszen nemcsak szemtanúja,
de túlélője is a XX. század
szörnyű eseményeinek.

Anna nénit a családon és az
önkormányzaton kívül a Magyar
Honvédség Budapesti Nyugállo-
mányúak Klubjának Nőtagozata
is köszöntötte. A szépkorú
asszony 28 éve tagja a klubnak.
Férjén, Kovács Imre tábornokon
keresztül kötődik a honvédség-
hez, 1982 óta katonaözvegyként
vesz részt a klub programjain.

– Én soha nem foglalkoztam
az éveim számával – mondta
Anna néni. – Azok csak úgy jöt-
tek, és mások mondták, hogy
hány éves vagyok. Sokan kér-
dezték már, hogy mi a titka a
magas kornak, de erre szerin-
tem nincs recept. Mindenesetre
nagyon köszönöm az ünnepsé-
get, igazán meg vagyok hatódva.
Főleg azon, hogy kerületünk
polgármestere is eljött, pedig

biztos nagyon sok dolga van. 
Papcsák Ferenc kiemelte, termé-

szetes, hogy eljött Anna nénit fel-
köszönteni, ugyanis nem minden
nap találkozhat százéves hölggyel.
Hozzátette: nagy lehetőség egy
ilyen találkozó, mert példát lehet
venni abból az életútból, amit az
ünnepelt bejárt, és abból a szere-
tetből, amit Anna néni sugároz
felénk. 

RT
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Százéves lett 
Anna néni

Kovács Imréné Dominik Anna

Ismét keresztény 
országértékelőt tartottak

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



A workshop-on a zuglói közintézmények munkatársai, rendőrök és egészségügyi dolgozók
vettek részt

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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2003-ban Rozgonyi Zoltán Tóth
Gábor zuglói rendőrkapitánnyal
(későbbi budapesti főkapitány-
nyal) közösen dolgozta ki a
modern és hatékony zuglói köz-
biztonsági koncepciót. Ettől kezd-
ve új szintre került a rendőrség
és az önkormányzat kapcsolata,
a városvezetés jobban tudta
támogatni, segíteni az egyenruhá-
sok munkáját, melynek eredmé-
nyeképpen ugrásszerűen javult a
közbiztonság a kerületben. Min-
dennapossá váltak a közös járő-
rözések a kerületőrökkel és a pol-
gárőrökkel, megkezdődött a
problémás vendéglátóhelyek elle-
nőrzése, bűnmegelőzési tanácsa-
dások indultak, és nagy hangsúlyt
helyeztek a kiemelt bűncselekmé-
nyek, a rablások, a betöréses
lopások, a gépjárművek elleni
bűncselekmények, illetve a pros-
titúció visszaszorítására.

– 2010-től látványos fejlődésnek
indult a közbiztonság erősítése a
kerületben – mondta az alpolgár-
mester. – Újjászerveztük a Bűnme-
gelőzési és Közbiztonsági Bizottsá-
got, amelybe minden, a testületbe
bejutott szervezet delegálhatott egy
képviselőt. A bizottság munkájára
végig jellemző maradt ez a kon-

szenzus, minden döntésünket egy-
hangúlag hoztuk meg. Emellett
Papcsák Ferenc polgármester kéré-
sére kidolgoztunk egy új közbiz-
tonsági koncepciót, és ebben ismé-
telten Tóth Gábor dandártábornok
segédkezett. A legfontosabb szem-
pontok a gyors reagálás, a költség-
hatékonyság, illetve a közterülete-
ken az egyenruhások jelenlétének
növelése voltak.

Folyamatossá váltak a közös
járőrözések a kerületben, ezekben
a közbiztonsági szerveken kívül az
önkormányzat vezetése is rend-
szeresen részt vesz. Az akciók
egyik célfeladata volt a vendéglá-
tóhelyek komplex ellenőrzése.
Átszervezték a térfigyelő-rend-
szert, melynek működtetése és
ellenőrzése a Zuglói Közbiztonsági
Non-profit Kft. hatáskörébe került,
ami jócskán lecsökkentette a költ-
ségeket. Ezzel párhuzamosan
bővítették a rendszert, ebben a
ciklusban három körzetben, 41
kamerát telepítettek, így Zuglóban
jelenleg már 129 kamera figyeli
folyamatosan a közterületeket. Az
idén várhatóan újabb 10-15
kamerát helyeznek ki. Oda, ahova
nem jut kamera, megelőző járőr-
szolgálatokat szerveznek.

– A mostani ciklus nagy ered-
ménye az engedély nélküli áru-
sok visszaszorítása. A Petőfi
Csarnok környékén teljes egészé-
ben felszámoltuk az illegális pia-
cot. A jogszabályok módosítása
lehetőséget teremtett arra, hogy
létrehozzunk a Zuglói Önkor-
mányzati Rendészetet, amelynek
intézkedési hatásköre van, így
alkalmas a társadalmi együttélés
szabályainak betartatására. A
kerület sarkalatos pontjain, az
Örs vezér terén, a Bosnyák téren
és az Erzsébet királyné útjai alul-
járónál állandó a felügyelet.

Rozgonyi Zoltán szerint a ciklus
eredményei közé sorolható az
olyan félelmet és megbotránkozást
keltő helyek, mint a Nimród kocs-
ma felszámolása, vagy a Kék Óvo-
da környékének rendbetétele. Az
ország legforgalmasabb Tesco-
jának  parkolójában egy mobil
rendőrőrsöt alakítottak ki. Szabá-
lyozták az üzletek nyitva tartását,
és az alkohol árusítását 22 óra
után megtiltották. Ezzel jelentős
mértékben csökkentek a garázda
bűncselekmények. 

A hajléktalanok érdekeit is szem
előtt tartva szabályozták a közte-
rületi tartózkodás rendjét, felszá-
molták a közterületi viskókat, és
biztosították az intézményi elhe-
lyezés lehetőségét. Ennek eredmé-
nyeképpen a ciklus során az idő-
járás viszontagságai miatt egyetlen
hajléktalan sem halt meg Zugló
közterületein. A lakosságot heve-
derzár programmal, szénmonoxid
érzékelővel támogatták, létrehoz-
ták az „Egy jó szó Zuglóban” prog-

ramot, illetve felkészítették a pol-
gárokat arra, hogy ne válhassanak
áldozattá. A fiatalok érdekében a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-
ba több civil szervezetet és alapít-
ványt is bevontak, és együtt dol-
gozták ki azt a programot, amely
a következő ciklus nagy eredmé-
nye lehet. A Biztonságos Szórako-
zásért program a 14-20 éves kor-
osztályt célozta meg, és arra kíván-
ja megtanítani a fiatalokat, hogy
miként tudnak úgy szórakozni,

hogy közben védve legyenek a
káros hatásoktól. A program cél-
területe a Dürer kert lesz. 

– Hivatalbalépésünk óta a zuglói
önkormányzatnak elsődleges szem-
pontja volt a „Mindenkiért felelős-
séggel tartozunk, és mindenki szá-
míthat ránk”, illetve a „Mindenki-
nek joga van biztonságos, erőszak-
mentes településen élni” elv meg-
valósítása. Mi a jövőben is ezért
fogunk dolgozni – mondta az alpol-
gármester. riersch

Rozgonyi Zoltán: Mindenkiért felelősséggel tartozunk

Az áldozatsegítés 
fókuszában a család

Negyedik alkalommal szervezett szak-
mai workshop-t a zuglói önkormányzat
és a Zuglói Polgárőrség. A két szervezet
Egy jó szó Zuglóban elnevezésű közös,
áldozatvédelmi programja keretében
március 11-én, a SYMA Csarnokban az
áldozatsegítés, azon belül pedig a család
volt a téma. 

A korábbi három eseményhez hasonlóan
a szervezők ezúttal is neves előadókat hív-
tak meg az eseményre. Dr. Galajda Ágnes
címzetes táblabíró a családon belüli erő-
szak jogi következményeiről, dr. Fellegi
Borbála, a Foresse Kutatócsoport alapító
ügyvezetője az alternatív, dr. Szűcs György
kommunikációs tréner pedig a hagyomá-
nyos konfliktuskezelési módszerekről, míg
Stemler Mihály mentálhigiénés szakember

a családon belüli drogfogyasztásról és
annak hatásairól tartott érdekes előadást
a zuglói közintézményekben dolgozó szak-
embereknek, rendőröknek, egészségügyi
dolgozóknak. Délután csoportfoglalkozá-
sok keretében különböző eseteket dolgoz-
hattak fel a résztvevők.

Az Új Széchenyi Terv által is támogatott
(TÁMOP-5.6.1. pályázat) programban hat
workshop-ot kell szervezniük a pályázók-
nak. Ebből a március 11-i a negyedik volt,
míg a soron következő esemény június 3-
án lesz, amikor a „Külföldi jó példák, hazai
gyakorlatok” lesz a téma. Az utolsó works-
hop gyakorlatilag egybeesik a program
szeptember végi záróeseményével, amikor
is a másfél év eredményeiről budapesti
szakembereknek számolnak majd be a
szervezők.         Riersch Tamás

Szépül a Kék ovi környéke

Papcsák Ferenc (jobbra) és Rozgonyi Zoltán közbiztonsági, rendészeti szakemberek, illetve
a városgazdálkodás munkatársaival járta be a területet

Javában folynak a munkálatok a Rákos-
falva parkban, a hosszú évek óta rende-
zetlen, hajdani Kék Óvoda területén. Az
ingatlan már tisztább, átláthatóbb. Pap-
csák Ferenc polgármester és Rozgonyi
Zoltán alpolgármester a Zuglói Közbiz-
tonsági Non-profit Kft., a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. és a
Zuglói Önkormányzati Rendészet szak-
embereivel járta be a Rákosfalva parki
munkaterületet.

– Még a '90-es évek végén, az akkori
önkormányzat adta el ezt a nagy értékű
ingatlant, igen alacsony áron – jegyezte meg
Papcsák Ferenc. – Az új tulajdonos semmit
sem kezdett a területtel, az eddigi önkor-
mányzatok sem tudtak lépni, mert magán-
tulajdonról volt szó. – Ez is az egyik szo-
cialista, szabad demokrata örökség. Azt
gondolom, fontos, hogy az emberek lássák,
mi ezt a kérdést is meg tudjuk oldani.

Zugló Önkormányzata az elmúlt három
évben igyekezett vevőt találni az ingatlanra,
a tulajdonost többször felszólította, meg-
bírságolta, eredménytelenül. A probléma
mégis megoldódik: a Zuglói Közbiztonsági
Non-profit Kft. kibérelte a területet, így
lehetősége nyílik rendbe tenni azt. A most

folyó tisztítási és fertőtlenítési munkák
után egy közbiztonsági pontot hoznak itt
létre, ezen kívül az önkormányzati rendé-
szek és a polgárőrök folyamatosan szem-
mel tartják a területet.

– Igyekszünk kikérni a lakosság véle-
ményét minden közbiztonsággal kapcso-
latos fejlesztésnél, hogy tudjuk, milyen
megoldásokat látnak szükségesnek saját
környezetükben – mondta Steiner Attila,
a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
ügyvezetője. – Ezt mi bűnügyileg, illetve
technikai értelemben is értékeljük, és
annak megfelelően megpróbáljuk megta-
lálni a legjobb megoldást.

Zugló Önkormányzata szeretné végleg
visszaszerezni az ingatlant. 

– Akár a környékbeli iskoláknak lehetne
itt egy nagy tornatermet kiépíteni, akár az
idősügyben lehetne hasznát venni a terü-
letnek, de itt van nem messze a családse-
gítő központunk is, úgyhogy funkciót biz-
tos találunk az ingatlannak – mondta Pap-
csák Ferenc. – Szeretném, ha rendezett,
tiszta állapotok lennének Zuglóban, és a
környék is megszépülne. Hosszú évek igye-
kezetének az eredménye, hogy egyáltalán
be tudtunk jutni az ingatlan területére, és
elkezdhetjük rendbetételét.             Bb-Fk

A zuglói közbiztonsági háló valódi sikertörténet.
Elvégre sehol az országban nincs olyan szervezett,
erős és hatékony együttműködés önkormányzat,
rendőrség, közterület-felügyelet és polgárőrség
között, mint kerületünkben. A kapcsolat létreho-
zásának egyik kezdeményezője Rozgonyi Zoltán
alpolgármester volt.

Rozgonyi Zoltán

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



ZUGLÓI PARKBAN TÉGLA építésű,
első emeleti, jó állapotú, különbejá-
ratú, másfélszobás lakás eladó, vagy
hasonló két és fél szobás lakásra cse-
rélhető. Csereként nagyobb családi
ház is lehet, ha a fenti lakást és 120
m3 budai családi házat beszámít. Tel:
06-30-270-3747

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol antik
és modern festményeket, bútorokat
(figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardo-
kat, asztali álló, fali - és karórákat,
porcelánokat (Herendi, Zsolnay)
Kovács Margit, Gorka Géza, Kissróz
Ilona, kerámiákat, szőnyegeket,
bronz tárgyakat, kitüntetéseket, teljes
hagyatékot, értékbecslés, kiszállás
díjtalan. Életjáradéki szerződést is
vállalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67.
Tel:364-7534, 06-30-382-7020

POLGÁR MÓNIKA KÉSZPÉNZÉRT
vásárol kiemelt áron mindennemű
lakberendezési tárgyakat (színházak
részére is) gyűjteményeket, ritkasá-
gokat, bútorokat, zongorát, hangle-
mezeket, könyveket, bőröndöket,
csipkéket, csillárt, szőnyegeket, játé-
kokat, ruhaneműket, kitüntetéseket,
bizsukat, üvegeket, dísztárgyakat.
Kiszállás, szakbecslés díjtalan. Tel:
06-30- 419-2713

70 ÉVES FÉRFI keresi egyszerű tár-
sát, olyan hölgy személyében, aki
hozzá költözne családi házába.
Tel:06-30-903-6679

ZUGLÓI KUCKÓ MAGÁNÓVODA
óvodapedagógust keres azonnali,
illetve szeptemberi kezdéssel. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal lehet az
info@kuckomaganovoda.hu e-mail
címen, vagy postai úton a 1147 Bp.
Kerékgyártó u. 91/b címen.

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

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

ÉLETBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJBIZ-
TOSÍTÁS, NYUGALOM (kegyeleti)
biztosítás, vagyonbiztosítások. piac-
vezető biztosítótól. Tel: 06-30-447-
1524

NE DOBJA KI, érték! Megunt, hasz-
nált, elromlott játékvasútját megvá-
sárolom. Tel: 06-20-444-8560

SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG

TÁRSKERESŐ

MUNKÁT KÍNÁL

EGYÉB

INGATLAN

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, garan-
ciával, referenciával. Tel:06-30-942-
47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kis-
iparos, www.festes-tapetazas.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, parkettajavítás,
parkettacsiszolás, vízszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, ajtó-ablakcse-
re, illesztés, kőműves- és asztalos-
munkák, takarítás garanciával.
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

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

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

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

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

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN IS. Hő,
fény és biztonsági fóliázás. Nyílászá-
rók utólag is szigetelése. Rés szellő-
zők készítése. Tel: 06-20-956-7241

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

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

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

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

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZ-
HATÓ HÖLGY kisebb-nagyobb
takarítást, ablaktisztítást, vasalást
vállal. Irodák és társasházak részé-
re is! Gyors és precíz munkavég-
zés. Tel:06-30-294-2227

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

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoab-
lakdoktor.hu 20 éve vállalom
becsületesen ablakok, ajtók javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét,
festését és szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan. Horváth
Ákos Tel: 06-70-550-0269

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERE-
LŐ GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás
elhárítás profi gépekkel, szerel-
vények javítása, cseréje, gázké-
szülékek javítása, csőtörés, hiba-
elhárítás azonnal. Társasházak-
nak és közületeknek is! 40 éves
gyakorlattal. Tel: 3633-272, 06-
30-9517-849

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azon-
nal is! 40 éves szakmai gyakor-
lattal, profi gépekkel. Vízvezeték-
szerelés. Társasházaknak, zuglói
lakosoknak nagy kedvezmény.
Zuglói víz- és lefolyószervíz. Tel:
06-1363-3272, 06-30-951-7849

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTA-
LOS munkát: ajtó- ablakillesztést,
zárszerelést, küszöbkészítést, szi-
getelést, mázolást, pántok, zsané-
rok cseréjét és a legkisebb munkát
is vállalom. Tel: 251-9483, 06-20-
381-6703

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

KONTÉNERES SITT, ZÖLDHUL-
LADÉK szállítása. Sóder homok,
termőföld is kapható szállítással.
Tel: 06-30-9415-032

TŰZIFA, NÉMET SZÉN, lengyel
és barnaszén kapható. Építőanya-
gok, sóder, homok, termőföld szál-
lítását is vállaljuk. Tel:06-20-9789-
391

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

LAPOSTETŐK HŐ - ÉS CSAPA-
DÉKVÍZ elleni szigetelése, bádogos
munkák kivitelezése, garanciával,
referenciákkal. Tel: 06-20-471-
1870, 273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLA-
LUNK: HOMLOKZAT felújítást, fes-
tést, mázolást, veszélyelhárítást,
dryvit szigetelést és bádogos mun-
kákat. Tel: 06-20-471-1870, 273-
1857

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

SZÁMÍTHAT RÁNK, lakását szeb-
bé varázsoljuk! Szobafestést,
mázolást, tapétázást, burkolást,
parkettázást, gipszkarton szere-
lést, kőműves munkát, teljes lakás-
felújítást olcsón, gyorsan, minőség-
gel vállalunk. Tel: 06-30-859-7425

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELŐ mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújítá-
sokat, dugulás elhárítást. Társas-
házak, létesítmények, gázkészü-
lékek, gázbiztonsági, műszaki
felülvizsgálatát. Műszeres égés-
termék vizsgálatát szükséges
dokumentációkkal. Hétvégén is
hívható! Tel: 06-30-9568-540,
220-51-85

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-,
fűtésszerelést, szobafestést,
mázolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDELŐK-
NEK KEDVEZMÉNY! Tel: 405-
3305, 06-30-9524-725

TISZTELT HÖLGYEM, URAM!
Korrekt, megbízható szerelő vállal
víz- és, fűtésszerelést, duguláselhá-
rítást, 30%kedvezménnyel.Tel: 06-
20-433-1628, 06-1-4020-627

FESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás
1700Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás.
Kisebb munkát vállalok! Zuglói
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302 

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK!
Kerítések, nagykapuk, toló-kapuk,
lépcsőházkorlátok, erkélykorlátok,
vasajtók, ablak-, ajtórácsok, akna-
fedelek, előtetők készítése. Tel: 06-
30-984-7684

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

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

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

KUCKÓ MAGÁNÓVODA SZERE-
TETTEL várja óvodás korú gyermek-
ek jelentkezését óvodai, illetve iskola
előkészítő csoportjaiba. Jelentkezni
lehet a 223-2030-as telefonszámon
Sugár Andreánál, illetve az info@kuc-
komaganovoda.hu e-mail címen.
További információ a www.kuckoma-
ganovoda.hu web oldalon található.

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

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

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

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

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

IDŐSOTTHONI ELHELYEZÉSE-
KET KÍNÁLUNK Budapesten és
környékén számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlan-
beszámítással. Tel: 06-30-330-
7784

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

április 10.

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 22.*

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

április 2.

április 16.

április 30.

május 14.

május 28.

június 11.

június 25.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

A kerületben
a legtöbben
ezt olvassák!

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

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

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

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

felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta:

2014. április 2.
Megjelenés: április 10.

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

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész területén 
állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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



Papcsák Ferenc kezdeményezé-
sére – közel nyolcezer zuglói
támogatása mellett – vette át
Zugló Önkormányzata a MÁV
Zrt-től a BVSC-Zuglónak ott-
hont adó, Szőnyi úti ingatlant.
A kerület ezzel ingyen jutott
hozzá hatmilliárd forintnyi
vagyonhoz. A terület  közel egy-
milliárd forintból, állami támo-
gatással megvalósuló  fejleszté-
se és felújítása már javában zaj-
lik, amelyről Zugló országgyű-
lési képviselője múlt héten sze-
mélyesen is meggyőződött. Már-
cius 24-én pedig már az uszoda
új aulájának átadásán vett
részt.

Március 24-én átadták a BVSC-
Zugló uszodájának megújult aulá-
ját. Az eseményen Szatmáry Kris-

tóf, a zuglói klub elnöke és Pap-
csák Ferenc polgármester közö-
sen ismertették a sportegyesület
rekonstrukciójának első ütemét.

A BVSC-Zugló nyílászáróit már
kicserélték, újjávarázsolták az
aulát, elkészült az új beléptető-
rendszer, felújították az uszoda
lelátóját, az öltözőket és megkez-
dődött a szabadtéri strand
rekonstrukciója is. Ezzel gyakor-
latilag végéhez közeledik a felújí-
tás első üteme, melynek eredmé-
nyei egyre inkább láthatóak. Szat-
máry Kristóf a március 24-i saj-
tótájékoztatón elmondta, hama-
rosan elhelyezik a két új medence
alapkövét, és lassan a műfüves
pályák, illetve a labdarúgó-öltö-
zők felújítása is megkezdődik.
Papcsák Ferenc polgármester –
aki egy héttel az átadás előtt sze-

mélyesen győződött meg arról,
hogy a munkálatok megfelelő
ütemben haladnak-e – hozzátette,
a klub megújulásának első fontos
lépése az volt, amikor a zuglói
önkormányzat az ingatlan átvéte-
léről döntött. Akadtak ugyan
ellenzői, de közel 8.000 ember
aláírásával állt ki az egyesület
közösségi tulajdonba vétele mel-
lett. Azóta nagyon sok minden
történt. A BVSC-Zuglónak már
nincs adóssága, és a TAO támo-
gatásból, illetve a jelentős önkor-
mányzati önrészből hamarosan
XXI. századi környezetben spor-
tolhatnak a zuglói fiatalok.

Újabb beruházások
következnek

Elindul a kültéri strandmeden-
ce felújítása is. Ezzel azért kell
sietni, mert nyáron várhatóan ez
lesz az egyetlen használható víz-
felület a sporttelepen. A két új
medence ugyanis addig még nem

készül el, és június 22-től egy idő-
re a nagyuszodát is bezárják. A
BVSC-Zuglóban ma közel 8.000
ember úszhat, a fejlesztéseket
követően ez a szám akár 15.000-
re nőhet. Az önkormányzat sze-
retné az új vízfelületeket a nyug-
díjasok sporto-
lási lehetőségei
közé és a min-
dennapos test-
nevelés oktatá-
sába is bevonni.
Annak érdeké-
ben, hogy a
kerület távolab-
bi pontjaiból is
könnyen megkö-
zelíthetővé vál-
jon a létesít-
mény, a közeljö-
vőben egy buszt
v á s á r o l n a k ,
hogy azzal szál-
lítsák a gyerekeket az uszodába.
Az elkövetkezendő hetekben meg-
kezdődik a műfüves labdarúgó-

pályák építése, illetve a fociöltö-
zők, a füves centerpálya felújítá-
sára is sor kerül. A jelenlegi,
áldatlan parkolási helyzet is jelen-
tősen javul, ugyanis a sporttelep
felújításával párhuzamosan egy
nagy parkolót is építenek. A
sportrajongók számára pedig az
a jó hír, hogy az egyre jobb for-
mába lendülő BVSC-Zugló vízi-
labdacsapatának hamarosan
ismét sokan szurkolhatnak. A
katasztrófavédők ugyanis a tető-
ablakok állapota miatt eddig 300
főben határozták meg a maximá-
lis nézőszámot, ám a beruházás
során ezeket a nyílászárókat is
kicserélik, így a nézőszám akár
1.300 főre is növelhető lesz. A
klub vezetésének máris nagy ter-
vei vannak: az őszi női és férfi
Magyar Kupa négyes döntőjét a
megújult Laky Károly uszodában
szeretnék rendezni.

R.T.

Elkészült az aula és a beléptetőrendszer!

Az elmúlt hetekben több ezren
voksoltak a Magyar Olimpiai
Bizottság, az Utánpótlás.hu
szerkesztősége és a Decathlon
Magyarország által közösen élet-
re hívott, „A hónap műhelye”
szavazáson. A közönség az Aras-
hi Karate SC-t találta legjobb-
nak, a zsűri viszont a BVSC-Zug-
ló mellett tette le voksát.

A közönség nem az
öt jelölt közé sorolt
BVSC-Zugló Vívó-
s z a k o s z t á l y á t ,
hanem az ugyancsak
zuglói Arashi Karate
SC-t találta a hónap
legjobbjának,  azon-
ban a kuratórium,
amelynek a szava  75
százalékot nyomott a
latban, a Szőnyi útiak
mellett döntött. Így „A
hónap műhelye” cí-
met és az ezzel járó
500 ezer forintos
Decathlon támoga-
tást a BVSC Vívó-
szakosztálya veheti
át. Köszönhetően an-
nak, hogy a vívószak-
osztály mind a kard-,
mind pedig a tőrví-
vásban vezető szere-
pet tölt be a hazai
utánpótlás-nevelés-

ben, amit a közelmúltban, a Jeru-
zsálemben megrendezett korosz-
tályos Európa-bajnokság is jól
bizonyított. A közel 150 fiatalt fog-
lalkoztató szakosztályt öten kép-
viselték a kontinensviadalon, és
közülük hárman, összesen öt
érmet szereztek. A junior párbaj-
tőröző, Hamar Balázs volt a leg-
eredményesebb, aki csapatban
arany-, egyéniben pedig bronzér-

met szerzett.  Kelecsényi Mirabel-
la és Papp Borbála a kadet női
kardcsapattal lettek bronzérme-
sek, utóbbi versenyző pedig a
juniorok között is pástra lépett,
ahol a csapattal ezüstérmes lett. 

„A hónap műhelye” díjátadóra
március 26-án, lapunk nyomdá-
ba adásával egy időben került sor
a BVSC-Zugló Szőnyi úti vívóter-
mében.              Riersch Tamás
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„A hónap műhelye” Zuglóban

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Az elismerés a vívószakosztály eddigi kimagasló tevékenységének is szól

Március 22-23-án Mogyoródon
rendezték a WKF (World Karate
Federation) Országos Bajnoksá-
got, mely verseny a május 1-4.
közötti tamperei felnőtt Európa-
bajnokságra is válogató volt. A
versenykarate hazai csúcsesemé-
nyén 65 egyesület, közel 600 ver-
senyzője lépett tatamira. A ren-
dezvényen Zugló három egyesü-
lettel – Arashi Karate SE-AC
Sinus, BVSC-Fighter, Kai Sei – és
közel száz versenyzővel képvisel-
tette magát. A kerületi kara-
tesport erejét bizonyítja, hogy a
zuglói sportolók az éremtábláza-
ton is az élen végeztek. Sikerük

értékét növeli, hogy ez volt min-
den idők legerősebb országos baj-
noksága, a mezőnyben több kor-

osztályos és felnőtt Európa- és
világbajnoki érmes versenyző
volt. A három zuglói egyesületben
egyaránt nagy hangsúlyt helyez-
nek az utánpótlásképzésre, és a
szakmai munka színvonalát bizo-
nyítja, hogy az országos bajnok-
ságon is jól szerepeltek a fiatalok.
Első aranyérmét nyerte a felnőt-
tek között a junior világbajnok
Szegedi Döme (BVSC-Fighter),
míg a tavalyi budapesti felnőtt
Európa-bajnokság három zuglói
hőse, Metzger Szandra és Barta
Nikola (mindkettő BVSC-Fighter)
és Tóth Beatrix (AC Sinus) is
országos bajnoki címet szerzett.

A győztesek kö-
zött még két zug-
lói névvel talál-
k o z h a t t u n k :
Hübner András
(Arashi) küzde-
lemben, Nagy
Botond (Arashi)
pedig formagya-
korlatban bizo-
nyult a legjobb-
nak. A kiváló
szereplésnek
köszönhetően
várhatóan a
tamperei felnőtt
Európa-bajnok-

ságon is nagy létszámmal képvi-
seltetheti majd magát a kerület.

riersch

Karate sikerek

Szatmáry Kristóf (balra) és Papcsák Ferenc az uszoda új aulájának át-
adásán

A megújult lelátó feletti elavult nyílászárókat is ki-
cserélik, így a nézőszámot háromszázról ezerhá-
romszázra lehet növelni

Az elmúlt négy év nagy nyertese
A már most több ezer fiatalnak állandó sportolási lehetőséget biz-
tosító BVSC-Zugló a jelenlegi önkormányzati ciklus egyik nagy nyer-
tese. A képviselő-testület Papcsák Ferenc polgármester javaslatára
még 2011 márciusában döntött arról, hogy kezdeményezi a MÁV
kezelésében álló Szőnyi úti sporttelep ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba vételét. Az ingatlan birtokbaadási jegyzőkönyvét tavaly de-
cember 19-én írták alá. Ezzel hatmilliárd forintos ingatlanvagyon-
hoz jutott az önkormányzat, melynek a működtetését egy vagyon-
kezelési megállapodás megkötésével 15 évre a BVSC-Zugló kezelé-
sébe adta. A tulajdonviszonyok rendezése szinte azonnal egy teljes
körű rekonstrukciót is elindított. A TAO-pályázatokból befolyt ösz-
szegből, illetve az önkormányzat önrészéből másfél év alatt megújul
a jelenlegi fedett uszoda, a kültéri strand, ezen kívül újabb két fedett
medencével nő majd az eddigi vízfelület. Felújítják a labdarúgó cen-
terpályát, az öltözőket, illetve három műfüves pálya is épül majd a
sporttelepen. A kormány döntése értelmében a sporttelep jelenleg
még MÁV-tulajdonban levő részét, a Szőnyi úti terület hátsó felét,
illetve a Tatai úti létesítményeket is a BVSC-Zugló vagyonkezelésébe
adják, így várhatóan a jelenlegieket újabb beruházások követhetik.



Birtokba vették a gyerekek az önkormányzat által 18
millió forintért felújított Csáktornya parki játszóteret.
Ünnepélyes keretek között Papcsák Ferenc polgár-
mester március 12-én adta át a megújult játszóteret
az apróságoknak

Wing Tsun Kung-Fu az Örsön 
A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan
ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca
hozott létre 300 évvel ezelőtt. Nem igé-
nyel különösebb fizikai erőt, akrobatikus
hajlékonyságot, bárki bármikor elkezdhe-
ti, mert könnyen és gyorsan tanulható. A
Wing Tsun egy titkos stílus volt, emiatt
megmaradt a tradíció, így azokat a tech-
nikákat is tartalmazza, melyek más stílus-
ból a versenysporttá történő átalakulásuk
miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyenge
pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca figyelembe vette az emberi anatómiát
és a puszta fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyed-
ségre helyezte a hangsúlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a
gyengébb fizikumú férfiaknak is a valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett,
apáról-fiúra szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester
elkezdte nyilvánosan is tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé
tette ezt a stílust. Az öreg mester Dr. Leung Tinget nevezte ki örökösének, aki
rövid ideig Hong Kong elsőszámú akciósztárját, Jackie Chant is trenírozta.

A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az
átlagnál mind fizikai, mind mentális tekintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai
meghosszabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek sze-
mélyiségfejlődésére is. A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt
az FBI és a Bundeswehr kiképzési anyagában is szerepel. Mivel lehetőség van egyé-
ni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja
ezt a stílust. Mindezeket alátámasztja, hogy világszerte 65 országban több százezer
tanítvány gyakorolja egységes tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását
magasan képzett oktatók biztosítják. Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu
egyesület - több mint 28 éve – Si-Fu Máday Norbert 9. nagymesteri fokozatú fő-
instruktor vezetésével. Tréningek hétfőn, pénteken a Horvát Gimnáziumban, XIV.
Kerület Kántorné sétány 1-3. (az IKEA mögött), ahol 2014. március 31-én
(hétfőn) 17:30-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklődőknek.

Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 5. mesterfokozat
TEL.:30/9-83-83-73 vagy WWW.WINGTSUNKUNGFU.HU
Testnevelés óra kiváltására egyesületi igazolást adunk!
Diákigazolvánnyal az első hónap ingyenes!
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

Állami elismerés 
zuglóiaknak

Csáktornya parki Vadnyugat

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból több zuglói magas állami
elismerésben részesült. 

Március 15. alkalmából a Par-
lament kupolatermében Áder
János államfő Kossuth-díjat
adományozott a Liszt Ferenc-
díjas Baráti Kristóf hegedűmű-
vésznek, aki egy éve költözött a
kerületbe. A díjazott február
elején a Solti György Kamara-
zenekarral a Stefánia Palotá-
ban, egy héttel később pedig a
Szent István Király Szimfoni-
kus Zenekarral a Művészetek
Palotájában koncertezett. 

A Szépművészeti Múzeum-
ban rendezett állami ünnepsé-
gen Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere Érde-
mes művész elismerést adott
át idősebb Richter József,
Jászai Mari-díjas artistamű-
vésznek, a Fővárosi Nagycir-
kusz igazgatójának. A Richter
család évtizedek óta él Zugló-
ban, és nemcsak a cirkusz vilá-
gában, hanem a helyi idegen-
forgalomban is kiemelkedő a
szerepük.

A Művészetek Palotájában
megtartott ünnepségen Balog
Zoltán miniszter a Magyar
Arany Érdemkereszttel tüntet-
te ki Varjasné Kovács Editet, a
Mozgásjavító Általános Iskola,
Szakközépiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézet és Diákotthon úszóed-
zőjét. Riersch Tamás

Hídvégi-Üstös Pál volt a vendége március 19-én a Her-
man Ottó Általános Iskolának. A tavalyi, közép-ázsiai
expedíció vezetője egy Kirgizisztánból hozott diófával
kedveskedett a zuglói intézménynek, amelyet a diá-
kokkal közösen ültetett el az iskola udvarán. Az önkor-
mányzat erkölcsileg, Papcsák Ferenc polgármester pedig
saját forrásból anyagilag is támogatta az expedíciót

Kirgizisztáni diófát ültettek
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A 
kerületben 
a legtöbben

ezt 
olvassák!

kéthetente minden kerületi lakásba 
ingyenesen jár.

A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket, 
reklamációikat a zlterjesztes@gmail.com

e-mail címre várjuk.


