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A januári áram-, a gáz-, és a
távfűtés árának tíz százalékos
mérséklése után, július 1-től
tíz százalékkal csökkentjük a
víz, a szennyvíz és a szemét-
szállítás díját, de a kémény-
seprés ára ennél még radikáli-
sabb szinten csökkenhet -
mondta Papcsák Ferenc pol-
gármester, országgyűlési képvi-
selő. Hozzátette, folytatják a
rezsicsökkentést megvédő alá-
írások gyűjtését Zuglóban is. 

– Mi a véleménye Bajnai Gor-
don nyilatkozatáról, aki arról
beszélt, hogy a rezsicsökkentés
szélhámosság?

– Az a szép a demokráciában,
hogy nem Bajnai Gordon, ha-
nem az emberek döntik el, ki ke-
rüljön kormányra. 2002 és 2010
között már megtapasztalhattuk,
hogy csak a megszorításokhoz
értenek. Eladósították az orszá-
got, ezért most irdatlan mennyi-
ségű pénzt kell adósságszolgálat-
ként visszafizetnünk az IMF-nek

és az Uniónak. Bajnai Gordon
miniszterelnöksége alatt például
az IMF-hitel egy részét, 600 mil-
liárd forintot a bankoknak adta
oda a kormány. Ez azért is felhá-
borító, mert a bankok a deviza-
hitelezés során extraprofitot te-
hettek zsebre. A kilencvenes
évek közepén a közszolgáltatáso-
kat a szocialisták külföldi – leg-
főképp francia és német – állami
kézben lévő cégek számára ma-
gánosították, nagyon kedvező fel-
tételekkel. Így nem véletlen, hogy
Orbán Viktor miniszterelnököt a
rezsicsökkentés miatt ilyen elán-
nal támadják Nyugat-Európá-
ban. Ezek a szolgáltatók nagyon
rossz néven veszik, hogy az em-
berek érdekében megnyirbáljuk
az előjogaikat. Csak azt szeret-
nénk elérni, hogy azok a forrá-
sok, amelyeket eddig kivittek az
országból, itthon maradjanak és
a magyarokat gazdagítsák. 

– Ha ez a privatizáció ennyire
rossz volt, miért nem vizsgálják
felül ezeket a szerződéseket?

– A közműcégek magánosítá-
sát elhibázták. Akkoriban a ver-
senyhelyzet megteremtésével
magyarázták e monopóliumok
privatizációját, miközben min-
denki számára világos, hogy az
új tulajdonosok is monopol-
helyzetbe kerültek, térségen-
ként most is egy van belőlük,
tehát szó sincs közöttük ver-
senyről. Árversenyről meg plá-
ne nincs. A privatizációs szerző-
dések kikötöttek egy olyan pon-
tot is, miszerint, ha a vállalko-
zások veszteségbe fordulnak, a
nyolc százalékos biztos hoza-
mot akkor is garantálja szá-
mukra az állam. Az Orbán-kor-
mány végső célja az, hogy a re-
zsicsökkentést kiterjesztve  a
víz, a szennyvíz és a szemétszál-
lítás területére, akár harminc
százalékos mérséklést is el tud-
junk érni. Ezt abban az esetben
lehetne megoldani, ha az állam,
mint szolgáltató be tudna lépni
a közműcégek közé. 

A Bosnyák téren leleplezték azt a nagyméretű tájékoztató táblát, amely megmutatja, hogyan fog kinézni
a kerület centruma az átalakítás után. Előreláthatóan idén szeptemberben indul meg és karácsonyra
fejeződik be a Bosnyák tér rendezésének második üteme, amelynek révén tovább bővül és szépül Zugló
központi tere. A tér ünnepségek, rendezvények helyszínéül is szolgálhat majd. Képünkön Papcsák Fe-
renc polgármester, Borbély Ádám önkormányzati képviselő és Szili Adrián vezérigazgató leleplezi a tá-
jékoztató táblát. Részletek a 3. oldalon

Mindenki megnézheti 
milyen lesz a Bosnyák tér

Folytatás a 3. oldalon

Papcsák Ferenc: további rezsicsökkentés jöhet

A Liget Idősek Klubjában élő
Kreisz Lajosné, Lili néni ápri-
lis 14-én ünnepelte 103. szü-
letésnapját. Papcsák Ferenc
polgármester Gyügyei Attila
családügyi tanácsnokkal sze-
mélyesen köszöntötte az ott-
hon legidősebb lakóját. A
szépkorú hölgy – a családja tá-
jékoztatása szerint – izgatot-
tan várta ezt a napot. 

Lili néni 1910. április 14-én
született, élete átölelte az egész
huszadik századot.  A rendszer-
váltás az otthonban érte. Az el-
múlt években már nem nagyon
mozdult ki a házból, 103 évesen
ugyanis nehezen közlekedik. En-
nek ellenére az újságokból, a tele-
vízió és a rádió híreiből napra-
kész ismeretekkel rendelkezik a
világ dolgairól. 

Folytatás a 8. oldalon

Ajándék Lili néni 
születésnapjára

Lili néni 103 éves lett



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9190-es

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Május 6. 17.00-19.00 óra között. 
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Május 6. 17.00-19.00 óra között
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Május 13. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Május 8. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 

06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

XXIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. ÁPRILIS 18.ÖNKORMÁNYZAT2

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 872-
9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. május 9. 17.00 órától Tel.:
06-20-404-24-16

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal május 9. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők

Tisztelt Zuglói Lakosok, kedves Ügyfeleink!

2013. április 19-én áramszünet miatt a 

Polgármesteri Hivatal (Pétervárad u. 2.),
az Anyakönyvi és Népesség-nyilvántartási 

Csoport (Pétervárad u. 11-17.)
és az Ügyfélszolgálati Iroda (Bácskai u. 53.)

zárva tart.
A következő héten, április 22-től újra zavartalanul működik a Hivatal.

Megértésüket és szíves türelmüket köszönjük!

dr. Papp Csilla jegyző
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Guinness-rekord az Ön segítségével!
Új Guinness-rekord születhet 20 000 darab árvácska és több száz önkéntes segítségével!

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

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

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

Időpont: 2013. április 20.
Az előzetes regisztráció április 12-én lejárt.

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

Szépítsük meg együtt a Városligetet!



Papcsák Ferenc polgármester
elmondta, hogy történelmi tet-
tet hajtottak végre a képviselő-
testülettel és Zugló polgáraival,
akiknek az adakozásából, hosz-
szú-hosszú évtizedek után való-
sul meg az átalakítás. 

A Bosnyák téri rekonstrukció
második ütemének kivitelezésé-
hez Zugló költségvetése biztosítja
a fedezetet. Jelenleg még engedé-
lyeztetési eljárások folynak, a jog-
erős építési engedély nyár dere-
kára várható. Addig kisebb mun-
kálatokat végeznek a téren, gyep-
szőnyeget borítanak le, virágokat,
bokrokat ültetnek. A második
ütem nagyszabású fejlesztései elő-
reláthatólag szeptemberben kez-
dődnek, és karácsonyra fejeződ-
hetnek be teljesen. 

Szili Adrián, a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. ve-
zérigazgatójának tájékoztatása
szerint háromezer négyzetméter-
rel bővül a terület, egyben meg-

hosszabbítva a teret, a piac és a
Csömöri út irányába is. A Csö-
möri út oldalán a templom vona-
láig a régi töredezett aszfaltjárdát
térburkolatra cserélik. A Lőcsei
utcai szakaszon felújítják majd a
parkolót. Térfigyelő rendszert is
kiépítenek, megújul a közvilágí-
tás, de kulturált illemhely is lesz
a téren. Egy fővárosi pályázat se-
gítségével a környező épületek is
új homlokzatot kaphatnak majd.

Az önkormányzat januárban
adta át az első ütemben elkészült
területet. A 165 millió forintos
beruházás során a Páduai Szent
Antal Plébánia melletti rész újult
meg, felszámolva a korábbi áldat-
lan állapotokat. A növényekkel,
virágokkal színesebbé varázsolt,
díszburkolattal fedett terület
Papcsák Ferenc reményei szerint
egy olyan közösségi pont lesz,
ahol a zuglóiak szívesen talál-
koznak majd. BR

XXIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. ÁPRILIS 18. FÓKUSZBAN 3

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

Eltűntek a szelektív hulladék-
gyűjtők az Öv utca – Mogyoródi
út, a Gvadányi utca – Remény
utca, a Kerékgyártó utca – Mis-
kolci út, az Ungvár utca – Fű-
rész utca és a Korong utca –
Amerikai út sarkáról. A képvi-
selő-testület még ősszel döntött
felszámolásukról, amelyeket a
Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt. (FKF Zrt.) a közelmúltban
szűntetett meg.

A gyűjtőszigetek felszámolását
a lakosság megkeresésére a terü-
let önkormányzati képviselői kez-
deményezték.  Barabás Ferenc
kerületgondnok kérdésünkre el-
mondta: a Fővárosi Közterület-

fenntartóval korábban már fel-
mérték a zuglói szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek állapotát, ki-
használtságát és elhelyezkedését.
A tapasztalataikról írásos összeg-
zés készült.

– Zuglóban korábban 68 sze-
lektív hulladékgyűjtő sziget mű-
ködött, ezek 20 százalékáról ki-
derült, hogy nem megfelelő he-
lyen van, kihasználtságuk ala-
csony.

A szelektív hulladékgyűjtők ki-
helyezése uniós előírás szerint
történik, ami lakosságszám sze-
rint határozza meg a szeletív gyűj-
tők mennyiségét. Ezen a szabá-
lyon változtat az otthoni szelektív
hulladékgyűjtés bevezetése, ami a
közterületi gyűjtőket tehermente-
síti. Amennyiben az FFK a jelen-
legi tempóban helyezi ki a házi
hulladékgyűjtő tartályokat, 2014
elejére egész Zuglót lefedik.

– Az ELMÜ-vel kötöttünk egy
megállapodást, amelynek értel-
mében a jelzett közvilágítási hibá-
kat 24 órán belül kijavítják – je-
lentette ki Barabás Ferenc. Hoz-
zátette: Zuglóban elkezdődött a
kátyúzás, azonban türelmet kér
az autósoktól, mert az elhúzódó
tél nagy károkat okozott, a hely-
reállítás több időt igényel.

A Zuglói Kerületgondnokság a
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu
email címen továbbra is várja a
lakosság észrevételeit, panaszait,
amelyeket minden esetben rövid
időn belül kivizsgálnak.

Riersch Tamás

Szelektáltak a szelektív
gyűjtőszigetek között

Halad a Bosnyák tér felújítása

Helyére kerül a gyepszőnyeg

Barabás Ferenc kerületgondnok
a házi szelektívgyűjtő tartályokat
ellenőrzi

Mi a véleménye a kormány
rezsicsökkentéséről?

Megkérdeztük

Kelemen Tibor
Végre valami, ami az 

embereken segít.

Bozzay Orsolya
Nyugdíjas vagyok, nagyon

örülök neki. 
Az így megmaradó pénz min-

denkinek nagyon jól jön.

Novák Lászlóné
Nagyon örülünk neki, a fel-
szabaduló pénzből az uno-
kánkat fogjuk támogatni.

A Bosnyák téren közlekedők-
től arról érdeklődtünk, hogy
mi a véleményük a közterület
teljes rendbetételéről.

Megkérdeztük

Papp Györgyné
Nagyon örülök neki, én itt la-
kom a közelben. Dicséretes

dolognak tartom.

Rittinger Tamásné
Látom, hogy most tisztítják,

örülünk neki. Ami szebb lesz,
az mindig jó.

Soponyai Rubina
Nagyon örülök neki, ráfért. Szü-
letésem óta itt lakom, mindig er-
re járok, már ez is szép. Azt hi-
szem, hogy a Bosnyák tér meg-
érdemli, hogy egy kicsit feldobják.

Folytatás az 1. oldalról

Így a menedzsmentdíjakon,
az anyagköltségeken és a cég
működési költségein is spórol-
ni lehetne. Úgy ítélem meg,
hogy egy normális alkuval meg
lehet oldani ezt a kérdést is.
Erre jó példa a német E.ON
gázüzletágának visszavásárlá-
sa. Az állam ezen keresztül
most már befolyásolni tudja az
energiaárak alakulását is. 

– A Fidesz aláírásokat gyűjt a
rezsicsökkentés megvédésére.
Mi szükség van erre?

– Márciusban az Országgyűlés
törvénymódosítással védte meg a
rezsicsökkentést, a szolgáltatók
így nem tudják ellehetetleníteni
az ármérséklést. A magyar bíró-
ság a közműcégeknek adott iga-
zat az árcsökkentés megakadá-
lyozásában, amit viszont a köz-
műcégek a törvénymódosítás mi-
att már nem tudnak érvényesíte-
ni. De a Fidesz számára azért is
fontos az aláírásgyűjtés, hogy az
emberekkel közösen tudjunk
nyomást gyakorolni a szolgálta-
tókra. A Fidesz, itt Zuglóban is az
emberekkel közösen irányítja a
kerületet: a BVSC területének át-
vétele mellett is nyolcezer zuglói
állt ki, - hat nap alatt ennyi támo-
gató aláírás gyűlt össze - így volt
kellő felhatalmazásunk a lépésre.
Nincs ez másképp az országos
politikában sem, az országot is
úgy kormányozzuk, hogy bevon-
juk az embereket a döntésekbe.  

– Egy zuglói, lakótelepen élő
családnak egy évben mennyi
megtakarítást jelent a rezsi-
csökkentés?

– A januári áram-, a gáz-, és a
távfűtés árának tíz százalékos
mérséklése minden zuglóit érinti.
Nehéz egy lakótelepi család pél-
dájával bemutatni ezt, hiszen a

kerület más-más pontjain eltérő
árak tapasztalhatóak. Vannak
olyan családok, akik egy hónap-
ban 50-60 ezer forintot is kényte-
lenek rezsire költeni, így éves
szinten 60-72 ezer forintot is spó-
rolhatnak a zuglóiak. 

– Várhatóak további csökken-
tések?

– Július 1-től tíz százalékkal
csökkentjük a víz, a szennyvíz és a
szemétszállítás díját, de a kémény-
seprés ára ennél még radikálisabb
szinten csökkenhet. Folytatjuk azt
a munkát, amire felhatalmaztak a
választók, hogy könnyebbé tegyük
a magyar emberek életét. P.T.

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

Papcsák Ferenc: további rezsicsökkentés jöhet



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

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

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

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Értékesítésre meghirdetett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok

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

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

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

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel előre meghirdetett napon a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 
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Dátum
Április 28.
Május 13.

Június 10.

Május 9.

Június 6.
Április 26.
Május 31.
Június 28.
Május 10.
Június 07.

Név
dr. Réti László 

Baranyai Zsolt

Dr. Csikós Tibor

Tóth Csaba 

Kiss János Csaba

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontok

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással 

és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 
Helyiség ügyek
(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

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

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, 
bérleti szerződés
hosszabbítással, 
bérleti jogviszony 

folytatásával 
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások 
kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási
Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

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

kapcsolatos ügyek)

10:00-12:00
Lakás ügyek 

(lakáspályázatokkal, bérleti szerződés 
hosszabbítással, bérleti jogviszony folytatásával

kapcsolatos ügyek)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Divízió
Gazdasági Vezérigazgató Helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Jogtanácsos

Ingatlangazdálkodási  Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási és
felújítási Divízióvezető

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

és egyidejűleg időpontfoglalással is van lehetőség.
Időpont foglalható:

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

hétfő és csütörtöki napokra.

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

6.15 – 13.30 14.00 – 21.15 óráig

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

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

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

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

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető

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

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

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

Tisztelettel: Papcsák Ferenc polgármester 

Április 20., szombat 16 óra – Bevezetés a fotográfiába I. – „Street photography” – utcakép- és épületfotózás, pilla-
natképek – előadás a Lipták Villában – Sebestyén László

Április 27., szombat 14 óra – Várostörténeti fotóséta III. – Iskolák a XX. század hajnalán (Vakok Állami Intézete,
Teleki Gimnázium, Szent István Gimnázium, ELTE Radnóti Miklós Gimnázium) – A sétát előadás zárja „Beszélnek a
százéves képek – iskolatörténeti fotódokumentumok” címmel a Radnóti Gimnáziumban. – Millisits Máté, Sebestyén
László

Május 4., szombat  15 óra – Kiállítás-megnyitó:  Klösz György (1844-1913), a Millenium fotográfusa. A Ferencziek
terétől a Városligetig. A kiállítást megnyitja: Dr. Buza Péter művelődéstörténész. A kiállítást beszélgetések követik.
Millisits Máté és Sebestyén László vendégei: Lugosi Lugo László – fényképész, művészeti szakíró, Sándor Tibor – a
FSzEK Budapest Gyűjteményének vezetője, Soltész István – fotográfus

Május 18., szombat 16 óra – Bevezetés a fotográfiába II. – Élet a gan- gon. Házak és arcok – Épület- és portréfotózás
– előadás a Lipták Villá- ban – Sebestyén László

Május 22., szerda 18 óra – Zugló épített öröksége III. – Világcsodák a Városligetben. Ligeti kiállítások: 1885,1896,
1906 – előadás a Lipták Villában – Millisits Máté

Június 8., szombat 10 óra és 14 óra – Várostörténeti fotóséta IV. – Klösz György nyomában  a Városligetben – Mil-
lisits Máté és Sebestyén László



A zuglói utcafrontszépítők és
kertbarátok egyhangú támogató
visszajelzése mellett az idén is
folytatódik a közkedvelt Virágzó
Zugló utcafrontszépítő program.
A tavalyi év folyamán több mint
800-an vettek részt az ültetése-
ken, amely nyomán 133 előkert
és utcafront szépült meg. 

A tavasztól őszig tartó program
– az elmúlt évekhez hasonlóan –
az idén is az Önkormányzat és a
zuglói polgárok közös munkájá-
val valósul meg. A pályázaton
kedvező elbírálásban részesült la-
kóközösségeknek az Önkor-
mányzat továbbra is térítésmen-
tesen biztosítja az utcafrontszépí-
téshez szükséges növényeket és
kerti kiegészítőket. Ennek részle-
tei www.viragzozuglo.hu webolda-
lon találhatók. 

– A Virágzó Zugló utcafrontszé-
pítő program egyedülálló és pél-
daértékű kezdeményezés, mert
itt lehetőségeinket és erőnket ösz-
szeadva együtt tehetünk azért,
hogy Zugló ismét tiszta, rende-
zett, zöld és virágos legyen – véle-
kedik Papcsák Ferenc polgármes-
ter a kerület egyik legsikeresebb
programjáról, aki több növényte-
lepítésen is aktívan részt vett. –
Számomra a program iránti óri-
ási érdeklődés, illetve az ültetése-
ken megjelentek nagy száma azt
bizonyítja, hogy a kerületben
élőknek fontos a közterületek ál-
lapota, lakókörnyezetük rendje, a
zöldebb, virágosabb, otthono-
sabb Zuglóért pedig tenni is ké-
szek. Erre nem csak polgármes-
terként, hanem kertbarátként is
büszke vagyok. Tegyük együtt vi-
rágzóvá Zuglót!                       ZL 
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Humán Fórumot és szakmai
megbeszélést tartottak április
8-án a Lipták Villában. A ren-
dezvényen a gyermekek veszé-
lyeztetettségét észlelő és jelző
rendszer működését, valamint
a gyermekvédelemmel és a he-
lyi gyermekjóléti alapellátással
kapcsolatos feladatokat tekin-
tették át.

A tanácskozáson megjelentek a
pedagógusok, a védőnők, a civil
szervezetek képviselői, a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi szak-
emberek, illetve a hatóságok és
az önkormányzat munkatársai. 

– Az önkormányzat számára to-
vábbra is fontos a családok és a
gyerekek védelme. Ennek érde-
kében a képviselő-testület még ta-
valy ősszel elfogadta a „Zugló pol-
gáraiért” cselekvésprogramot. Az
idei évre a program megvalósítá-
sára a költségvetésben 40 millió
forint van elkülönítve, ami töb-
bek között lehetőséget biztosít a
családok státuszának a megerő-
sítésére is – jelentette ki Rozgonyi
Zoltán alpolgármester megnyitó
beszédében. 

Mint elmondta, a cselekvési
tervezet egyik legfontosabb ele-
me, hogy munkalehetőséget biz-
tosítsanak az állásukat elvesztett
kerületi lakosoknak. Ebben tölt
be fontos szerepet az önálló zug-
lói közmunkaprogram. Ezen túl-
menően a városvezetés folyama-
tos kapcsolatot tart fenn a kerü-

letben működő cégekkel annak
érdekében, hogy minél több zug-
lói munkavállalót foglalkoztassa-
nak. A Zuglói Családsegítő Köz-
pontban hamarosan egy munka-
közvetítő irodát alakítanak ki,
ahol a beérkező munkákra lehet-
ne jelentkezni. 

Ambrus Zsuzsanna, a Zuglói
Családsegítő Központ vezetője

arra hívta fel a figyelmet, hogy
a Gyerekjóléti Központ létszá-
ma még mindig nem elégséges,
ami elsősorban a prevenciós
feladatok ellátása során okoz
problémát.

A gyermekek veszélyeztetettsé-
gét jelző rendszer hatékonyabb
működtetése érdekében szükség
van a szervezetek közötti együtt-
működés erősítésére. Ambrus
Zsuzsanna rámutatott: az óvodai
és iskolai gyermekvédelemmel
foglalkozó szakemberek az okta-
tási rendszer januári változása
kapcsán bizonytalannak érzik a
helyzetüket, ugyanis miközben a
tanári kar a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ szakmai
irányítása alá került, a gyermek-
védelmi feladatok valószínűleg az
önkormányzatoknál maradnak.          

Riersch Tamás

Óriási az érdeklődés 
a Virágzó Zugló 2013 iránt

Humán Fórum – gyermekjóléti 
tanácskozás

Rozgonyi Zoltán alpolgármester
köszönti a fórum részvevőit

2012-ben 133 előkert és utcafront szépült meg Zuglóban

Számos nyitott kérdést tisztáztak a szakemberek a megbeszélésen

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Részletes tájékoztató 
és további információ 
kérhető:

06 1/467-2322
06 30/368-7859
www.zuglo.hu
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VIRÁGZÓ 
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ZUGLÓ VIRÁGZÓ 201333 ROGRAMP3
Főváros Budapest 

ismét meghirdeti a Virágzó Zugló Programot

A Program célja, hogy Zugló Önkormányzata és a zuglói lako
sok közösen hozzák rendbe, tegyék virágzóvá a lakóházukhoz 
tartozó előkertet, utcafrontot.

A Programra olyan magánszemélyek és lakóközösségek jelent
kezését várjuk, akik vállalják, hogy részt vesznek lakhelyük utca-
frontjának, előkertjének virágosításában és az elkészült terület 
további gondozásában.

Önkormányzata Zugló Kerület XIV. Főváros 
ismét meghirdeti a Virágzó Zugló Programot

A Program célja, hogy Zugló Önkormányzata és a zuglói lako
sok közösen hozzák rendbe, tegyék virágzóvá a lakóházukhoz 
tartozó előkertet, utcafrontot.

A Programra olyan magánszemélyek és lakóközösségek jelent
kezését várjuk, akik vállalják, hogy részt vesznek lakhelyük utca-
frontjának, előkertjének virágosításában és az elkészült terület 
további gondozásában.

Önkormányzata 201 -ban 3
ismét meghirdeti a Virágzó Zugló Programot.

A Program célja, hogy Zugló Önkormányzata és a zuglói lako-
sok közösen hozzák rendbe, tegyék virágzóvá a lakóházukhoz 

A Programra olyan magánszemélyek és lakóközösségek jelent-
kezését várjuk, akik vállalják, hogy részt vesznek lakhelyük utca-
frontjának, előkertjének virágosításában és az elkészült terület 
további gondozásában.

résztvevő lakosoknak A Programban 
tesen biztosítja az elültetendő cserjéket és virágpalántákat, vala
mint az ültetéshez szükséges felszerelést.

Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemé
lakóközösségek tudnak a viragzozuglo@zuglo.hu 

úton. postai borítékra A 

további gondozásában.

az Önkormányzat résztvevő lakosoknak 
tesen biztosítja az elültetendő cserjéket és virágpalántákat, vala
mint az ültetéshez szükséges felszerelést.

Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemé
lakóközösségek tudnak a viragzozuglo@zuglo.hu 

ráírni: kérjük borítékra Virágzó 

térítésmenaz Önkormányzat -
tesen biztosítja az elültetendő cserjéket és virágpalántákat, vala-

Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemélyek és 
e-mail címen vagy lakóközösségek tudnak a viragzozuglo@zuglo.hu 

2013Zugló Virágzó 

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Részletes tájékoztató 

dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere

és további információ 
kérhető:

06 1/467-2322
06 30/368-7859
www.zuglo.hu

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Konkrét részleteket tartalmazó
szerződést írt alá március 11-én
a gyermek és felnőtt ortopédiai,
traumatológiai ellátásra vonat-
kozó együttműködés kapcsán a
Bethesda Gyermekkórház és az
Uzsoki Utcai Kórház, amely ed-
dig is több szakterületen együtt-
működött. Ficzere Andrea, az
Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója
a Zuglói Médiának nyilatkozva
elmondta, hogy különböző spe-
ciális sérüléseknél, megbetege-

déseknél segítik a másik kórház-
ban dolgozó kollégáikat, így pél-
dául csípőtáji sérülés, ereket is

érintő végtagsérülés vagy
olyan kézsebészeti eset,
amelyhez az ő szaktudá-
suk is szükséges. Az ideg-
sérülésben szenvedő,
többszöri operációra szo-
ruló gyerekek ellátását is
együttesen végzik. A Bet-
hesda néhány speciális
eset kivételével – dagana-
tos megbetegedések vagy
szívsebészeti beavatkozá-
sok –, végzi a zuglói gyere-
kek kezelését, kiegészítve
tevékenységét az Uzsoki
szakértelmével. 

Velkey György, a Bet-
hesda főigazgatója el-
mondta: „ha gyerekellá-

tást kell végezniük az Uzsokiban
dolgozó kollégáknak, akkor
örömmel fogadjuk őket, de ha
nekünk van olyan szakmai segít-
ségre szükségünk, amit ők tud-
nak adni, akkor ők jönnek hoz-
zánk segíteni. Ha gyerek anesz-
téziára van szükség akut vagy
tervezhető esetekben, akkor ab-
ban is tudunk segíteni – tette
hozzá Velkey. Az együttműködés
részeként a közös tervek között
szerepel egy MR (mágenses re-
zonancia) készülék beszerzése
is. A készülék az Uzsokiban len-
ne, de úgy alakítanák ki a körül-
ményeket, hogy a gyermekeken
altatásban lehessen elvégezni a
vizsgálatot.   BR

Közösen a gyermekekért

Magánóvodát nyit a BVSC-Zugló
sportegyesület. Az országban egye-
dülálló kezdeményezést Pap-
csák Ferenc polgármester, a klub
tiszteletbeli elnöke is támogatta.
A városvezetőnek egyetlen kéré-
se volt: a felvételnél a zuglói gye-
rekek élvezzenek előnyt.

A sportlétesítmény Városliget
felőli oldalán korábban egy sörö-
ző működött. Szentpáli Gábor el-
nök megörült, amikor a bérlő je-
lezte, megszűnteti tevékenységét.
A bérlő távozásakor már tudta
hogyan hasznosítják a felszaba-
duló ingatlant. 

– A sportóvoda régi vágyam volt.
Miután közgazdász vagyok nem
okozott gondot kiszámolni, hogy
miként lehet egy ilyen intézményt
költséghatékonyan működtetni –
jelentette ki Szentpáli Gábor.

Az egyesület alapító okiratába
már tavaly bekerült az óvoda mű-
ködtetése. A funkcióváltáshoz az
épület jelentős átalakítást igényelt.

– Nagyon sok segítséget, burko-
lóanyagokat, lambériát, szanite-
reket, festéket kaptunk, a mun-

kát pedig a saját kollégáink vé-
gezték el. Így az óvodát mindösz-
sze 1,8 millió forintból sikerült
kialakítanunk. Jelenleg a helyi-
ségek bebútorozása zajlik, amit
az asztalos kollégánkkal ol-
dunk meg.

Az óvodának már megvan a ve-
zetője, aki időközben el is készí-
tette az új intézmény alapító ok-
iratát és pedagógiai programját.

– A gyerekek heti kétszer úsz-
nak majd. Minden nap szaked-
zők foglalkoznak velük, akiktől
játékos formában elsajátíthatják
a foci, a vívás, a birkózás, a kara-
te, az atlétika és a pingpong alap-
jait. A minőségi ételeket a klub-
házunk földszintjén található ét-
terem szakácsai készítik el.

A BVSC magánóvodáját próba-
képpen már május közepén meg-
nyitnák, a teljes üzem szeptem-
berben indul. A tervek szerint
25–28 gyerek felvételére lesz le-
hetőség. Bár az intézményt még
nem hirdették meg, máris többen
jelentkeztek a sportoviba.

Riersch Tamás

Sportóvodát nyit a BVSC

Virág Krisztina az 5. számú
választókerület egyéni önkor-
mányzati képviselője meghívást
kapott a Kerékgyártó- és a Tü-
csöktanya Óvoda húsvéti bulijá-
ra. A képviselőasszony – aki
szeretne hagyományt teremteni
az ünnepi látogatásból – minden
gyereknek vitt ajándékot. Volt
aki bögrét vagy csokitojást, míg
mások nyuszi, illetve csibefor-
mába töltött cukorkát kaptak. A
kicsik viszonzásképpen nem-
csak kölnivel, de vízzel is jól
megöntözték a vendéget.       ZL

Locsoló bulit 
tartottak 
az alsórákosi
óvodákban

Az elkészült pavilon tanulmánytervek mindenki számára

megtekinthetők és véleményezhetők április 19-29. között

a Cserepes Házban és a Lipták Villában.

Az eredményhirdetésre is várunk mindenkit,

április 29-én 17 órától, ahol fórum keretében beszélgetünk

a zuglói közterületekben rejlő lehetőségekről.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szavazzon!
Milyen pavilont látna szívesen

Zugló utcáin?

A Zuglói Önkormányzat és a Budapesti Műszaki Egyetem

megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a BME Középület tervezési

Tanszék oktatóinak és hallgatóinak közreműködésével Zugló

megjelölt közterületeire hallgatói tanulmánytervek készüljenek.

Idén először a Költészet Napja
alkalmából a Zuglói Önkor-
mányzat, a Zuglói Cserepes
Kulturális Nonprofit Kft és a
Zuglói Civil Ház április 11-én
nyugdíjas versmondó versenyt
szervezett. A tizenkilenc induló
többségében magyar verssel lé-
pett színpadra. 

– A magyar nyelv a leggazda-
gabb és a legkifejezőbb az egész
világon – mondta Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester –, ráadásul a
szavalóversenyeken mindig kide-
rül, hogy Zuglóban milyen sok te-
hetség van. A kerületi diákok a
fővárosi versenyeken is rendre az
elsők között végeznek. Ők jelen-
tik az utánpótlást, de jó látni,
hogy a kerületben az idősebbek is
szeretik a verseket.

A 19 versenyző produkcióját
egy háromfős zsűri értékelte. A
zsűri elnöke a kerület díszpolgá-
ra, Baranyi László színművész
volt. A bíráknak nem volt könnyű
dolguk, mert mindegyik előadás
színpadképesnek bizonyult. A

versenyt Radnai Józsefné nyerte,
aki Ady Endre Azuba című költe-
ményét szavalta el. Második he-
lyen Strich Lászlóné, a harmadi-
kon pedig Kissné Szörfi Katalin
végzett. A zsűri két különdíjat is
kiosztott, amit Gömöri Balázsné
és Lengyel Jánosné vehetett át.

– Nagyon régen, 1949-ben sza-
valtam utoljára, így érthető hogy
nagyon izgultam, de kíváncsi is
voltam rá, hogy mennyire megy
ez még nekem – mondta a győz-
tes. – Fiatal koromban önképző-
körök működtek, ahol gyakran
szavalhattunk. Az irodalomtaná-
rom Ady-rajongó volt, a versek
szeretetét neki köszönhetem.

Baloghné Kalina Zsuzsanna ci-
vil koordinátor elmondta: a
szponzorok jóvoltából az első
három helyezett 15, 10 és 5 ezer
forintos CBA vásárlási utalványt
nyert. A szervezők a verseny si-
kerét látva úgy vélik, hagyo-
mányt kellene teremteni a ren-
dezvényből. R.T.

Versmondó nyugdíjasok

Szorosabbra fűzte együtt-
működését a gyermekel-
látás terén az Uzsoki Ut-
cai és a Bethesda Gyer-
mekkórház, a két intéz-
mény egy MR készülék
beszerzését is szeretné
elérni.

Ficzere Andrea az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója

Virág Krisztinát meglocsolták 
az óvodások

Az indulók többsége magyar költő versével lépett a színpadra

Velkey György a Bethesda Gyermek-
kórház főigazgatója

A saját erőből megvalósult átépítés a végéhez közeledik 
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

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



– A Belvárosban nőttem fel, az-
tán úgy alakult, hogy 36 éves ko-
romban ideköltöztem a csalá-
dommal. Az első perctől élvez-
tem a Belvárosnál nagyobb, le-
vegősebb teret, az ötödik kerüle-
tet másért szeretem, abban az a
jó, hogy mindenhez közel van. A
Rákos-patakon túl nem is keres-
tünk lakást, mert úgy gondol-
tuk, az már túlságosan kiesik.
Az összes eddigi lakhelyünkben
az a közös, hogy mindegyik a
hetes busz vonala mentén volt
található. 

Egressy Zoltán számára Zugló
a képzeletvilágának is fontos ré-
sze. Két éve megjelent regényé-
ben, a Szaggatott vonalban is
megjelenik, amikor például a fő-
szereplő motoros futár végigszá-
guld a Szugló utcán.  

– Nincs tudomásom róla, hogy
felmenőimnek köze lenne a híres
Egressy-családhoz. Bár én is ze-
néltem egy ideig (Az alternatív kö-
rökben népszerű Sztriptíz zene-
kar dobosa volt – a szerk.) és ezt
akár Egressy Béni hatásának is
betudhatnám. A színházhoz is
van némi közöm, ami pedig Eg-

ressy Gábor okán is lehetne, de
nem miattuk van… 

A magyar-történelem szakon
végzett Egressy Zoltán annak ide-
jén a tanítás helyett sok kortársá-
hoz hasonlóan az újságírást vá-
lasztotta. Közel tíz éven keresztül
dolgozott különböző lapoknál, il-
letve televíziós szerkesztőként. Az
írás nem csupán a megélhetése,
hanem a hobbija is lett. Első drá-
máját egyik kedves költőjéről, Re-
viczky Gyuláról írta, a Portugált
pedig már úgymond „megbízás-
ból”, egy ösztöndíjra készítette. A
darab hihetetlenül sikeres lett, a
Katona József Színházban Lu-
káts Andor rendezésében mind a
mai napig játsszák, és közel 30
másik színházban is bemutatták
már. Az első nagy sikert aztán
újabbak – a Sóska, sültkrumpli,
a Kék – kék – kék, a 4×100 –
követték.

– Egy író ugyanúgy van vele,
mint mondjuk egy festő vagy egy
zenész, vagyis nem biztos, hogy a
legsikeresebb művei a kedvencei.
Ugyanakkor minden alkotást a
gyerekének érez az ember. Annyi-
ra persze azért nem, mint az iga-

ziakat, Tamást és Julit. 
Az utóbbi években Egressy Zol-

tán már nem csak drámákat, ha-
nem prózát is ír. Egy novelláskö-
tete és egy regénye már megjelent,
legújabb novelláskötete pedig ké-
szülőfélben van. 

– Tulajdonképpen megírtam
mindent, most már csak szer-
kesztgetem, sorrendbe állítom, fi-

nomítgatom. Kicsit több időm lett
most, hogy elkészültem, szeren-
csére nem unatkozom. Ha hív-
nak, szívesen elmegyek, hogy ta-
lálkozzam az olvasókkal. Nemré-
giben egy ilyen alkalom után oda-
jött hozzám egy házaspár és el-
mesélték, hogyan jöttek össze. A
fiú az egyik novellám címét írta rá
egy papírra, amit a lány elé tolt. A

lány válaszul egy másik novellám
címét írta fel, és ebből azonnal
tudták, hogy közös az érdeklődé-
sük. Gondolom azért rajtam kí-
vül persze még sok minden más-
ban is egyetértettek, hiszen végül
házasság lett belőle. Nem tudom,
mennyi a túlzás ebben a történet-
ben, mindenesetre jól hangzik.

riersch

Hogy kinek mi tesz vonzóvá egy kerületet és kinek
mit jelent egy városrész, az emberenként változó.
Egressy Zoltán író számára például gyerekkorában
Zugló egyet jelentett kedvenc labdarúgója, Törőcsik
András lakóhelyével. Elmondása szerint sokáig szin-
te csak annyit tudott Zuglóról, hogy Törő itt nőtt fel,
és hogy itt a Népstadion, azóta viszont alaposan
megismerte, és megszerette ezt a városrészt.
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Egressy Zoltán író, újságíró, költő, műfordító

Törő, a Szugló utca és A portugál

Snétberger Ferenc másnap
már a Thália Színház színpadán
állt, ahol az általa létrehozott
Európai Roma Zenei Szakkollé-
gium tehetséges növendékeivel
muzsikált együtt. Az eseményre
a kameruni előadóművész is el-
kísérte, aki egy szám erejéig
maga is beszállt a produkcióba. 

– Hatalmas élmény volt egy-
szerre két ekkora sztárral
együtt muzsikálni. Feri bácsival
már volt néhány közös fellépé-
sünk. Richard Bonáról ugyan
már sokat hallottam, de élőben
most láttam először. Azt, hogy
együtt zenélhetek vele, álmom-
ban sem gondoltam volna –
mondta Nagy Gergő, a Zuglói If-
júsági Centrum munkatársa,
aki egyike volt annak a három
fiatalnak, aki a fenti zenei cse-
megét közvetlenül a színpadról
élvezhette.

Nagy Gergőt senki sem taní-
totta zenélni. Tudomása szerint
a családjában csak a nővére ke-
rült közelebbi barátságba hang-
szerrel – a Rácz Aladár zeneis-
kolában nyolc évig tanult csel-
lózni –, illetve az anyai nagyapja
hegedült esküvőkön és rendez-
vényeken.

– Magamtól tanultam zenélni

és mivel jó ritmusérzékem volt,
egyértelmű volt számomra, hogy
dobolni fogok. Ezen belül is el-
sősorban a kisebb ütős hang-
szerek, a kongák, a darbukák, a
cajonok vonzottak.

Nagy Gergő tehetségét először
tavaly a zuglói önkormányzat te-
hetségkutató rendezvényén, a
Csomópont programon fedezték
fel, ahol egyéni kategóriában a
2. helyen végzett. Akkor úgy
tűnt, hogy állandó résztvevője
lesz a Csomópont-koncertek-
nek, de nem így történt. Egy na-
pon az egyik ZIC-es kollégája
felhívta a figyelmét az Európai
Roma Zenei
Szakkollégi-
umra. Gergő
s z e r e n c s é t
próbált. Snét-
berger Ferenc,
a szakkollégi-
um létrehozó-
ja maga is
meghallgatta a
jelentkezőket
és közülük el-
sőként  a zug-
lói fiatalem-
bert választotta ki. A világhírű
zenész jóvoltából Gergő 59
roma származású, hátrányos
helyzetű társával együtt 12 hé-
ten keresztül nem csak zenét,
hanem informatikát, idegen
nyelvet és marketinget is tanul-
hatott, emellett több emlékeze-
tes koncerten is részt vehetett.

– Az egyik legnagyobb élmé-
nyem a tavaly októberi berlini

koncertünk volt, ahol a Roma
Holocaust Emlékmű átadásán
szerepeltünk. Két helyen is
játszhattunk, a Collegium Hun-
garicumban, illetve az Allianz
Fórum Dísztermében. Ugyan-
csak emlékezetes számomra a
bécsi magyar nagykövetségen
adott koncertünk.

A szakkollégium növendékei
nem csak Snétberger Ferenccel,
hanem önálló zenekarként is
fellépnek. Ezt annak köszönhe-
tik, hogy egy világhírű gitármű-
vész egyengeti az útjukat. A kol-
légiumi képzés egy éves, ezután
a diákok többsége megpróbál

önállóan érvé-
nyesülni. Né-
hányan azon-
ban továbbra
is Snétberger
Ferenc közelé-
ben maradhat-
nak.

– Nekem sze-
rencsém van,
mert nem csak
egy esztendeig
élvezhetem a
felsőőrsi tábor

előnyeit. Nemrég értesültem
róla, hogy egy évvel meghosz-
szabbították a tanulmányaimat.
Természetesen számomra most
az az elsődleges, hogy minél
jobban megtanuljak zenélni, de
Feri bácsinak köszönhetően a
zene oktatása és a gyerekekkel
való foglalkozás is életcélommá
vált.

Riersch Tamás

Fantasztikus zenei élményben volt része április 5-én a Művészetek Palotájába el-
látogatóknak. A világhírű kameruni származású basszusgitáros, Richard Bona és
a nemzetközi hírű magyar gitárművész, Snétberger Ferenc játéka varázsolta el
a nézőket, köztük Nagy Gergőt. 

Nagy Gergő célja, hogy minél jobban megtanuljon zenélni

Mester és tanítványa

Nagy Gergő tehetségét
először tavaly a zuglói
önkormányzat tehetség-
kutató rendezvényén, a
Csomópont programon
fedezték fel.



Zuglói 
utcanevek

2013 márciusában új helytörté-
neti programsorozat indult a
Zuglói Önkormányzat támogatá-
sával, a Zuglói Nemzetközi Iroda
szervezésében „Várostörténeti
fotóséták”, „Zugló építészeti
örökségei” és „Bevezetés a fotog-
ráfiába” címmel. Április 6-án
délelőtt a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert valamint a Széchenyi
fürdő épületeit fedezték fel a
séta résztvevői. Délután a Rad-
nóti Miklós Gimnázium és az
ELTE kollégiuma nyitotta meg
kapuit az érdeklődők előtt.

Ferdinandy Katalin, az iroda
vezetője elmondta: idén először
kapcsolódtak be a minden évben

megrendezésre kerülő, egész fő-
városra kiterjedő, Százéves há-
zak Budapesten programba. A
történeti sétákat nagy érdeklődés
övezte. A művészettörténeti elő-
adásokat Millisits Máté, az Ipar-
művészeti Múzeum munkatársa
vezette, Sebestyén László fotómű-
vész pedig hasznos tanácsokkal
látta el az épületfotózás iránt ér-
deklődőket. A rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódóan egy, 100
éves könyveket bemutató kiállítás
is nyílt a Lipták villában.       

BR

Folytatás az 1. oldalról

Papcsák Ferenc polgármester
és Gyügyei Attila családügyi ta-
nácsnok április 14-én közösen
köszöntötte az otthon legrégeb-
bi, legidősebb lakóját, majd Lili
nénivel együtt megnézték a Liszt
Ferenc Általános Iskola diákjai-
nak rövid műsorát.

A városvezető egy gyönyörű vi-
rágcsokorral és egy ajándékko-
sárral kedveskedett az ünnepelt-
nek, amely többek között egy a
saját borkészletéből való Párizs-
ban aranyérmet nyert 1994-es
évjáratú 6 puttonyos Tokaji
Aszút tartalmazott. 

Az ünnepséget követően Pap-
csák Ferenc hosszasan elbeszél-
getett az intézmény lakóival.
Mint elmondta, egyik legfonto-
sabb célja, hogy az otthon épü-
letét még ebben a ciklusban át-
vegye az önkormányzat a fővá-

rostól. Ez a Fővárosi Állat és
Növénykert és a Vidámpark te-
rületének tervezett összevonása
során szükségessé váló ingatlan
cserével valósulhat meg. 

– Szeretném minél alaposab-
ban megismerni a ház lakóinak
véleményét, ezért a közeljövőben
ismét felkeresem őket, hogy tud-
juk, milyen álláspontot képvisel-
jünk a fővárossal történő tárgya-
lásaink során – jelentette ki Pap-
csák Ferenc.

Gyügyei Attila lapunknak el-
mondta: a Liget Idő-
sek Klubjának átvé-
tele egy régóta hú-
zódó zuglói problé-
ma megoldását is
jelentené. A kerület
ugyanis nem ren-
delkezik átmeneti
otthonnal, pedig en-
nek működtetését
1993 óta törvény
írja elő.  Amennyi-
ben a Liget Idősek
Klubja Zuglóhoz
kerül ez a probléma
is megoldódik.

Riersch Tamás

Szécsi István a POFOSZ 1956-os hagyományőrzők elnöke köszönti 
a megjelenteket
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Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

Történeti séta 
az állatkertben

A Városligetet átszelő Kós Ká-
roly sétány 1984-től viseli az
erdélyi építész, író, grafikus,
szerkesztő, könyvkiadó, tanár,
politikus nevét.

Kós Károly (1883–1977) Temes-
váron született. 1907-ben szerzett
építészmérnöki diplomát. 1916-
ban IV. Károly koronázási díszlete-
inek tervezésével bízták meg.
1917–1918-ban állami ösztöndí-
jon Isztambulban tartózkodott.
1919-ben alapítója a Kalotaszegi
Köztársaságnak. 1924-ben írótár-
saival életre hívta az Erdélyi Szép-
míves Céh-t, majd az Erdélyi Heli-
kon-t. Alapító tagja volt az Erdélyi
Néppártnak. 1922-ben Vasárnap
címmel képes politikai újságot in-
dított. A második világháború
után a Magyar Népi Szövetség Ko-
lozs megyei elnöke, 1946–48 kö-
zött nemzetgyűlési képviselő.

1940-től a kolozsvári Mezőgaz-
dasági Főiskola tanára, majd dé-
kánja. Épületei tervezésénél a ka-
lotaszegi népi építészet és az erdé-
lyi népművészet motívumait hasz-
nálta fel. Legismertebb munkái
közé tartoznak az állatkert, illetve
a Wekerletelep egyes épületei.  ZL

Papcsák Ferenc polgármester a 103 éves Lili
néni társaságában

Az otthon lakói is felköszöntöt-
ték az ünnepeltet

Millisits Máté az állatkert épületeiről mesél a sétán résztvevőknek

Megalakulásának tízedik évfor-
dulója alkalmából rendezett ün-
nepséget a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetsége (POFOSZ)
1956-os hagyományőrző tagozata
a Lipták Villában. Az egybegyűlte-
ket Boross Péter volt miniszterel-
nök köszöntötte. Elmondta, fon-
tos a magyar szellemiség ébren-
tartása, a hagyományőrzésnek
pedig a múlt megismertetésében
kiemelkedő szerepe van. Kifejtet-
te, ennek különös jelentősége van
a „negyven-ötven éves félrevezetés
és szellemi sötétség” miatt. Dégi
András, a POFOSZ elnöke sze-
rint sosem szabad elfelejteni
1956 valódi jelentőségét. Fontos,
hogy a mai fiatal nemzedék fogé-

konyabb legyen a forradalom
üzenetére. Dégi a Zuglói Médiá-
nak nyilatkozva beszámolt arról
is, hogy ötvenperces DVD-filmet
készítettek, amelyen a politikai
életben ismert emberek vallanak
erről a történelmi időszakról. A
felvételt a tervek szerint osztály-
főnöki órákon is országszerte le-
vetítik majd.

Szécsi István, a tagozat elnöke
sikeresnek könyvelte el az el-
múlt tíz esztendőt. „A nulláról
indultunk tizenketten, ma 378
tagunk van. Erdélyből, Felvidék-
ről, Amerikából, Franciaország-
ból, Ausztráliából, a világ min-
den részéről buzdítanak, segíte-
nek bennünket” – tudatta.     kd

Lili néni születésnapi ajándéka 
A Liget Idősek Klubjának la-
kóitól arról érdeklődtünk, ho-
gyan értékelik a polgármes-
ter eddigi munkáját?

Tóth 
Szabolcsné
A polgármes-
ter úr nem elő-
ször látogat el
hozzánk, min-

den alkalommal azt éreztük,
hogy tisztel bennünket. Zugló
jobban él mióta ő vezeti a kerü-
letet az biztos. Én nagyon örü-
lök, hogy fejleszti Zuglót.

Román 
Péterné
Törődik ve-
lünk. Látom,
hogy érdemes
lesz száz évig

élni, hogy minket is majd így
ünnepeljenek. Én is így örül-
nék, ha a polgármester úr fel-
köszöntene. 

Nándorné 
Edit
A polgármes-
tert érdeklik a
problémáink,
foglalkozik ve-

lünk, tisztel bennünket. Az el-
múlt időszakban parkosítot-
tak, utakat csinálták. Akarok a
polgármester úrral beszélni,
hogy hová tegyen még padokat,
mert azok nagyon hiányzanak.

Megkérdeztük

Évfordulós 
POFOSZ-tagozat 

Az elektromos hulladékoktól és
az egyéb feleslegessé vált tár-
gyaktól is megszabadulhatnak
a kerület lakosai az elkövetke-
ző hetekben.

Papcsák Ferenc polgármester
kezdeményezésére április 22-én
hétfőn lakossági elektronikai-hul-
ladék gyűjtő akciót szervez az ön-
kormányzat. Ahogy az illetéke-
sektől megtudtuk, három helyszí-
nen helyeznek ki hulladékgyűjtő
konténert, így a Nagy Lajos király
út – Kerékgyártó utca sarkán, a
Vezér út – Füredi út sarkán vala-
mint a Fogarasi úti Tesco parko-
lójában. Fontos információ, hogy
kizárólag lakossági e-hulladéko-
kat, használt eszközöket gyűjte-
nek, például számítógépeket,
monitorokat, hajszárítót, elemak-
kumulátort. A konténereknél
szakszemélyzet segít majd a la-

kosságnak. A hulladékleadásért
nem kell fizetni, a gyűjtés teljesen
ingyenes. 

Az e-hulladék gyűjtéssel párhu-
zamosan zajlik majd a kerület-
ben a lomtalanítás is április 18.
és 29. között. Az akció körzetek-
re osztva zajlik, de az önkor-
mányzat a mostanában tapasztal-
ható kísérőjelenségek miatt arra
kéri a lakosokat, hogy az általuk
kihelyezésre kerülő plakátokról
tájékozódjon az őket érintő pon-
tos időpontokról. Aki akar, a Fő-
városi Közterületfenntartó Zrt.
honlapján, a Lakossági szolgálta-
tások menüpont alatt is informá-
ciókat kaphat az időpontokról
valamint a lomtalanítás módjá-
ról. Itt az érdeklődők azt is meg-
találják, hogy mit lehet és mit
nem lehet a lomtalanításnál el-
szállíttatni.                         

baranya

Gyűjtik az e-hulladékot 



LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777
www.liptakvilla.hu

CSEREPESHÁZ

Tel.: 3632-656
www.cserepeshaz.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b

PROGRAMAJÁNLÓ

Előzetes!!! MÁJUSI KERTI KONCERTEK
(helyszín Cserepesház melletti park)
Május 2. (csütörtök):

Május 9. (csütörtök):

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB

Magyarország legelső show kórusa, tánccal
fűszerezett könnyűzenei repertoárjával nyújt majd felejthetetlen
élményt.

gitárművész
Számtalan országos verseny döntőse illetve
dobogósa, kinek repertoárja kiterjed a klasszikus

gitár, fuvola-gitár, ének-gitár irodalom egészére.
A programok 18.00 órakor kezdődnek.
A belépés díjtalan!

Április 26. (péntek) 19.30

Belépő: 1.000 Ft / fő

19.00 órakor Vikker Zsuzsi amatőr fotóművész
HANGULATOK című kiállításának megnyitója
- a részvétel ingyenes

BUDAPEST SHOW KÓRUS

SOLYMÁRI TÍMEA

Vörös Nikolett Quartet – Michel Legrand est –

Április 19. (péntek)
- 14.00-18.00 óráig:

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

4 éves kortól,  Kedd 08.15-09.00
Részvételi díj: 3.000,-Ft/hó

(4 alkalom), Edzők: Professor Tocha (Brazília) –
lila öves professzionális capoeria oktató, Ács
Bea – zenepedagógus, segédedző, Jelentkezni
valamint érdeklődni a cecabhu@yahoo.com e-
mail címen, valamint  a 06 30/ 251 72 31-es
telefonszámon lehet.

, 14 éves
kortól, Szerda 16.00-17.00, Részvételi
díj: 600 Ft/óra, Oktató: Ombódi Tünde
Jelentkezni valamint érdeklődni az

ombodi.tunde@gmail.com e-mail címen lehet.

Pályaválasztási
tanácsadás,

TANFOLYAMOK
Capoeira gyerekeknek,

Hatha Jóga kezdőknek

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

Tel.: 2511-910 • www.zic.hu

CSALÁDI VASÁRNAPOK:

– keserédes vallomásféle némi zenével –

Április 21. (vasárnap) 10.00 órától:

A TRAMBULIN SZÍNHÁZ mesejátéka

Április 28. (vasárnap) 10.00 órától:

A MAGYAR NÉPMESE SZÍNHÁZ előadása
Az előadásokat minden alkalommal

követi. Vezeti: Bozsits Gabriella
Belépő: 800 Ft/fő Családi kedvezmény: 2.400 Ft/4 fő
Jegyek az előadás előtt, a helyszínen válthatók.

Április 19 (péntek) 18.00 óra

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

2013. április 27. (szombat) 19.00 óra

KOLTAI JUDIT önálló estje
Belépő: 1000 Ft

TÜCSÖK ÉS A HANGYÁK

Az ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY

KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ

JÓPÁSZTORTOK HAGYATÉKA
SZÁLLÁSKERESŐ RÓKA

KÉPZELNI LEHET 2.0

NYÁRI TÁBOROK
A CSEREPESHÁZBAN ÉS

A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolás gyerekeknek

Időpont:
naponta 8-16 óráig, ügyelet: 7.00-17.00 óráig

Délelőtt választható szakfoglalkozások:
Cserepesházban:

(júninus 17-21.)

2013. június 17 – 28.

akrobatikus rock and roll, digivilág,
fazekas rajzfilmkészítő

Lipták Villában: tánc, kézműves, játékos sakk angolul

Délutánra tervezett programjaink:

További részletek: www.cserepeshaz.hu, www.liptakvilla.hu

Látogatás a Parlamentbe, a Magyar Állami Operaházba,
a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjába,
sétahajózás a Dunán, autóbuszos kirándulás

Zuglóban is járt a gyalogos za-
rándokok menete, amely negy-
ven nap alatt, május 17-ére ér
Csíksomlyóra, hogy a résztve-
vők csatlakozzanak a hagyomá-
nyos, pünkösdi búcsúhoz.

Mintegy ötvenfős csoport indult
el gyalogszerrel március 9-én haj-
nalban a fővárosi Normafához
közeli Szent Anna-rétről az erdé-
lyi Csíksomlyóra, a nagy múltú
pünkösdi búcsúra. A zarándo-
kok május 17-én estére fejezik be
útjukat, addig is több százan
csatlakoznak a menethez. Az im-
már hagyományos, negyvenna-
pos programot a Mária Út Egye-
sület szervezi, amelynek elnöke
Szabó Tamás az első nyolc nap-
ban vezette a zarándoklatot. Mint
elmondta, az úton „mindenki visz
a szívében valamit”, egy szemé-
lyes problémát, nehézséget, ami-
ért imádkozik, valamit, amit el
szeretne érni, amiért az áldozatot
hozza. Ugyanakkor – folytatta –
van egy közös cél, mégpedig Ma-
gyarország lelki megújulása,
amelyért folyamatosan imádkoz-
nak. A menet fővárosi szakasza
érintette többek között a Szent
Jobb kápolnát, majd délután
Zuglóba érkezett: a városligeti
egykori Regnum Marianum
templom helyén álló keresztnél, a
Bosnyák téri Páduai Szent Antal
templomnál, végül a Zoborhegy
téri Regnum Marianum temp-
lomnál álltak meg fohászkodni,
misézni.

Szabó Tamás szerint, ahogy az
elmúlt években, úgy ezúttal is az

úgynevezett Mária úton haladnak
a zarándokok, vagyis Budapest
után Máriabesnyő, Gyöngyös,
Eger, Miskolc, Tokaj, Máriapócs,
Nagykároly, Zilah, Válaszút, Ma-
rosvásárhely, Sóvárad és Zetela-
ka érintésével érnek el Csíksom-
lyóra. Az útvonal amolyan háló-
zatként az összes Máriás-kegyhe-
lyet gyalogos és kerékpáros za-
rándokúttal köti össze, Mariazell-
től Csíksomlyóig, Czestochowától
Medugorjéig. Mindez a búcsújá-
rás hagyományaira épül, ugyan-
akkor a testület elnöke szerint
szívesen látnak nem hívő, útkere-
ső embereket is, ha tiszteletben
tartják e hagyományokat.

Ismert, a húsvét utáni ötvene-
dik napon ünnepli a keresztény
világ a Szentlélek eljövetelét, egy-
ben az egyház születésnapját,
azaz pünkösd napját. Hagyomá-
nyosan Pünkösd előtti szomba-
ton tartják a csíksomlyói búcsút.

kacsoh 

Tizennyolcadik alkalommal
tartottak holokauszt emléksé-
tát Zuglóban, amelyet a holoka-
uszt magyarországi áldozatai-
nak emléknapján, április 16-án
rendeztek meg. Az eseményen
részt vettek az önkormányzat,
a képviselő-testület, az intéz-
ményvezetők, a kerületi izrae-
lita hitközség és a civil szerve-
zet képviselői. 

Az önkormányzat nevében Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester, va-
lamint a XIV. kerületi hitközség és
a civil szervezetek képviselői he-
lyezték el a kegyelet virágait az
emléktábláknál, de képviselők és
intézményvezetők is lerótták ke-
gyeletüket. A menet a hagyomá-
nyos útvonalon haladt, vagyis a
volt KISOK pályától indult, ahol a
nők és gyermekek elhurcolásá-
nak szomorú emlékét őrzi a me-
mentó, majd érintette a Thököly
út 83-ban lévő zsinagógát. Ezután
a Thököly-Stefánia út sarkán lévő
házhoz érkeztek a vonulók, ahol
az emléktáblák arra hívják fel a
figyelmet, hogy a Slachta-nővérek
életük kockáztatásával menekí-
tettek embereket a deportálás, a
biztos halál elől.

Az emlékséta ezt követően a
hírhedt, volt nyilas pártházhoz
érkezett. A Boros-Fischer emlék-
tábla arra emlékeztet, hogy Boros
Mátyás és Fischer István ennél az
épületnél, tűzharcban vesztette

életét, az elfogottak kiszabadítása
közben. A programon ezúttal
részt vett Boros Mátyás unoka-
öccse is. A Cházár András utcai
Radnóti Gimnáziumnál diákok is
emlékeztek Ocskay László m. kir.
százados emléktáblájánál. A ka-
tona ezreket mentett meg.

Rozgonyi Zoltán úgy fogalma-

zott, fontos a múlt szörnyűségei-
nek bemutatása, különösen az if-
jabb generáció számára, hogy
ilyesmi soha többet ne fordulhas-
son elő, ugyanakkor azok példá-
ját is be kell mutatni, akik a vész-
terhes időkben emberek marad-
tak, életeket mentettek.

Kacsoh Dániel

Zarándokok Zuglóban 
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Az idén április 20-án Zuglóban tartják az
országos evangélikus gyermeknapot.
Gyarmati Gábor presbiter a Zuglói Lapok-
nak elmondta: a Lőcsei út 32. szám alatti
evangélikus templom és annak infrastruk-
túrája, vagyis a tanácsterem és egyéb kö-
zösségi helyiségek, továbbá a vele egy tel-
ken levő teológiai akadémia területének
egy része, s annak kollégiuma lesznek a
délelőtt fél tízkor kezdődő, egész napos
rendezvény helyszínei. Vagyis többféle
program fut majd egyszerre, sőt az orszá-
gos hittanversenyt is ott, és akkor tartják

– tudtuk meg a presbitertől.
A tájékoztató szerint a megnyitó áhítatot

követően lesz még mesemondó műsor,
Ilyés Szabó Anna zenei koncert a Poézis
zenekar jóvoltából, a templomban pedig
bábelőadást is tartanak. Ha az időjárás en-
gedi, a gyülekezeti terem mellett a focipá-
lyát is birtokba vehetik az egész országból
érkező érdeklődők: lesznek óriás játékok
(jenga, memória és malom), valamint töb-
bek között csocsó és ping-pong, de arcfes-
tés és csillámtetoválás is.

kd

Országos evangélikus 
gyermeknap Zuglóban

Csíksomlyóra tartanak

A Radnóti Gimnáziumnál az iskola diákjai is lerótták kegyeletüket az
üldözöttek ezreit megmentő Ocskay László százados emléktáblájánál

A holokauszt áldozataira
emlékeztek



Nem csak a beiskolázásról kel-
lett az idei beiratkozáskor dönte-
niük a szülőknek, hanem arról
is, az erkölcstan vagy az egyházak
által biztosított hit- és erkölcstan
órára kívánják-e járatni a gyer-
mekeiket. A törvény értelmében
idén szeptembertől az első és az
ötödik évfolyamtól kezdve a köte-
lező tanórai keretben kell ezeket
a tárgyakat tanítani.  A zuglói ál-
talános iskolákban a procedúra
április 8-án és 9-én zajlott le. Pap-
csák Ferenc polgármester szerint
az önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a pedagógu-
sokkal, az igazgatókkal, illetőleg
a megváltozott rendszerben a
tankerülettel is megállapodjon. A
téma már – ahogy arról lapunk is
beszámolt – az egyházügyi tanács
ülésén is napirenden volt. Utóbbi
testület elnöke, Gyügyei Attila úgy
nyilatkozott, szerinte meg lehet

oldani, hogy a kerületi iskolák-
ban is legyen hit és erkölcstan.

Csermendyné Rapatyi Mária, a
Széchenyi István Általános Iskola
igazgatója kifejtette, tanítók, illet-
ve pedagógusok tartják az er-
kölcstan órát, amennyiben a szü-
lő ezt választja, és ugyanebben az
időben lehetőség van arra, hogy
felekezet szerinti hitoktatásban
részesüljenek a gyerekek. Szőke
Noémi református lelkipásztor
pedig arról számolt be, míg az eti-
ka az egészséges viselkedési nor-
mákat igyekszik a gyermekek elé
tárni illetve azt, hogy az emberi
együttélés hogyan lehet igazából
békés, addig a hit és erkölcstan
tulajdonképpen bibliai alapokon,
a tíz parancsolaton nyugvó taní-
tás. „Jézus Krisztusról szóló
örömhírt igyekszünk a gyerekek-
kel megismertetni” – foglalta ösz-
sze a lelkipásztor.                   KD

A MÁV Nosztalgia Kft. vonatá-
val utazhatnak Egerbe április
30-án a zuglói diákok. A tavalyi
tanév végén már rendeztek egy
nosztalgiavonatozást a kerület
iskolásainak, annak sikerén fel-
buzdulva az idén a Gárdonyi
Emlékév jegyében most megis-
métlik ezt a kirándulást.  

Az elmúlt tanév végén 750 zug-
lói diák vett részt a Zuglói Bene-
dek Elek EGYMI és a kerületi ön-
kormányzat által szervezett nosz-
talgiavonatozáson, amit az idén
április 30-án megismételnek. Az
utazás a Gárdonyi Emlékév tisz-
teletére bekerült a Zuglói Csere-
pes Kulturális és Nonprofit kft.
idei programnaptárjába is. A
programot a tavalyihoz hasonló-
an most is a Pedagógiai Szakmai
Csoport koordinálja, együttmű-
ködve a szabadidő-szervező pe-
dagógusok közösségével. Borsai
Csaba oktatási szaktanácsadó, az
utazás egyik szervezője lapunk-
nak elmondta: minden intéz-
ménybe elküldték a felhívásukat.
Reményeik szerint április 30-án
ismét megtelik a szerelvény. 

A MÁV Nosztalgia Kft-vel való
együttműködésnek köszönhetően
az emlékezetes élményt nyújtó
nosztalgiavonatozás ára lényege-
sen alacsonyabb a menetrend sze-
rint közlekedő vonat viteldíjánál. 

A szervezők javaslatának meg-
felelően a gyerekek jelentős része
a tanulmányi és egyéb versenye-
ken nyújtott kimagasló teljesít-

ményéért vehet rész az utazáson.
Jutalomként vonatozhatnak az
alsós Gárdonyi Illusztrációs Rajz-
versenyre legtöbb pályaművet be-
küldő Kaffka, Széchenyi, Hunya-
di és a Munkácsy diákjai, a Gár-
donyi Vers- és Mesemondó Ver-
seny helyezettjei, a Zuglói Ifjúsági
Centrum által szervezett Tavaszi
Szél gálaműsorába jutott vala-
mennyi versenyző, illetve az Ál-
mos 140 éves jubileumi versenyé-

nek, a Magyarságunk Gyökerei-
nek győztes csapata. 

A magyar és a történelem mun-
kaközösség komplex Gárdonyi
Emlékversenyének döntőjét
Egerben a Gárdonyi emlékház-
ban tartják meg, ahol az író meg-
írta az Egri csillagok című regé-
nyét. A testnevelési munkaközös-
ség a tavalyi évhez hasonlóan az
idén is kerékpáros kirándulással
vesz részt a programon.   riersch
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Vonattal Gárdonyi
nyomában

A többi kerülethez hasonlóan
Zuglóban is április 8–9-én zaj-
lott az általános iskolai beirat-
kozás. A nyilvántartás szerint
ebben az évben a kerületben
1603 tanköteles korú gyerek
van. A beiskolázás teljesen
még nem zárult le, ugyanis az
idén a korábbiaknál jóval ma-
gasabb az iskolákba igyekvő
gyerekek száma. 

Az elmúlt évben 1056 tanköte-
les korú gyereket tartottak nyil-
ván Zuglóban, ez a szám az idén
1603-ra emelkedett. Ennyi gye-
rek befogadására a tervezett osz-
tálylétszámok kevésnek bizo-
nyultak. Szatmári Edit tankerü-
leti igazgató tájékoztatása sze-
rint a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) zuglói
tankerülete már előzetesen fel-
mérte a zuglói iskolák befogadó-
képességét és megállapította,
hogy szükség esetén a Széchenyi-
ben az osztályok száma kettővel,
a Jókaiban, a Heltaiban és a Mó-
rában pedig eggyel növelhető.

A már említett 1603 gyerekből
1530-an jelentkeztek a kerületi
iskolákba. Mivel ebben a tanév-
ben egy gyerek több iskolát is
megjelölhet, így ténylegesen a
csak Zuglóba jelentkezők száma
1350-re csökkent.  Az 1350-ből
1040-et tudtak felvenni a kerü-
leti iskolákba, a többi gyerek el-
helyezése, köztük 103 körzetesé
csak a következő hetekben fog
megoldódni. 

A beiratkozást megelőzően a
KLIK országos szinten kezdemé-

nyezte, hogy az osztályok maxi-
mális létszámát 27-ről 32-re nö-
veljék. Jelenleg az illetékesek az
országgyűlés döntésére várnak,
arra, hogy növelhető-e az osz-
tálylétszám. Ha igen, akkor
mennyire, illetve, hogy azokban
a kerületekben és településeken,
ahol gondot jelentett a beiratko-
zás, lehetőség van-e újabb osz-
tályok indítására. Amennyiben
ez a döntés megszületik, akkor
annak eredményéről minden
érintett szülőt személyesen tá-
jékoztatnak majd. 

A szakemberek szerint Zugló-
ban több dolog együttes érvénye-
sülése idézte elő a tanköteles
korú gyerekek létszámának
nagyarányú növekedését. A XIV.
kerület országos szinten is a leg-

nagyobb tankerületek közé tar-
tozik. Nagyságával több megyei
tankerületet is megelőz, ráadá-
sul a kerületi gyereklétszám is
dinamikusan emelkedik. Emel-
lett az idei évtől már az augusz-
tus 31-ig hatodik életévüket be-
töltő gyerekek tankötelesnek
számítanak. A jövőben csak az a
hatéves gyerek tölthet még egy
évet az óvodában, akinek ezt a
szakemberek kifejezetten java-
solják. Miután 2014-től az
egyébként is nagy létszámmal
működő óvodáknak kötelező
lesz minden harmadik életévét
betöltött gyereket felvenni, hely
hiányában csak indokolt eset-
ben tölthet valaki még egy évet
az óvodákban.

Riersch Tamás

Még nem ért véget a beiratkozás

Az idén Zuglóban is több gyereknek kell iskolát választani

Kötelező az erkölcstan 
és hittan Zuglóban is

Tavaly az Aranycsapattal díszített nosztalgia vonaton 750 zuglói gye-
rek utazott 

Érdekes kísérletbe fogott az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló
Általános Iskola és Gyakorló
Gimnázium. Az épület felújítá-
sára téglajegyeket bocsátottak
ki egyes tantermeket pedig
örökbe lehet fogadni. A terv
megvalósításában főként a volt
diákjaik és a jelenlegi tanulók
szüleinek a támogatására szá-
mítanak.  

Az oktatási intézmény igazgató-
nője, Molnár Katalin lapunknak
elmondta: az iskola fenntartójá-
nak jelenleg nincsenek forrásai a
javítások elvégzésre, ezért döntöt-
tek a 15 ezer egyenként 10 ezer
forint névértékű téglajegy kibo-
csátása mellett. A múlt század
elején Lajta Béla tervei alapján
épült iskolában a rekonstrukció-
hoz 150 millió forintra van szük-
ség. A fenti összegből a legsürgő-
sebb munkákat – az épület hom-
lokzatának a megerősítését, az
elektromos hálózat felújítását, a
tetőszigetelés kijavítását, a víz- és
csatornarendszer rendbetételét
és a nyílászárók cseréjét – szeret-
nék elvégezni. Öröm az intéz-
mény számára, hogy egykori di-
ákjuk, Zoboki Gábor, a MÜPA
építészeti Oscar-díjas tervezője a
kampány mellé állt és az ELTE
Műszaki Főosztályával együttmű-
ködve a felújítás terveiben is se-
gédkezni fog. A téglajegyek árusí-
tása már megkezdődött, és az
első napon 33 jegy kelt el.

A Radnóti torna-, ének- és in-
formatika termének a felújítását

szolgálja egy másik kezdeménye-
zés, amellyel az említett termeket
örökbe lehet fogadni. Az ezekre
szánt felajánlásokat az iskola ala-
pítványának számlájára lehet be-
fizetni. 

Molnár Katalin szerint az iskola
sokat köszönhet a szülői munka-
közösségnek és a régi dákjainak.
Egressy Kata, az SZMK elnöke
szervezésében májusban két jóté-
konysági koncertet rendeznek az
iskola megsegítéséért. Május 4-én
18 órakor Zorán, május 31-én a
gyereknap alkalmából pedig Lang
Györgyi révén a Pa-Dö-Dö lép
majd fel. Mindkét előadóművész
az iskola volt diákja. A rendez-
vény bevételét az iskola felújításá-
ra ajánlották fel.                     R.T.

Összefogás a Radnóti
felújításáért

Molnár Katalin igazgató

A cikkhez kapcsolódó videó megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



Zöldsarok
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Egy nagyfogú kedvenc
A városokban, de főleg Buda-
pesten nem mindenki rendel-
kezik kerttel, ám a legtöbb la-
káshoz tartozik egy kisebb-na-
gyobb erkély, ahol bele lehet
vágni a kertészkedésbe. A
napjainkban divatos balkon-
kertészkedés azonban némi
előkészületet és átgondolást
igényel.

Az első lépések főként a kez-
dőknek fontosak, így most ne-
kik próbálok pár hasznos taná-
csot adni. Ha a balkonon nö-
vényt szeretnénk gondozni, első-
ként menjünk ki és tartsunk te-
repszemlét. Mérjük fel, mennyi
hely áll rendelkezésre. Méretha-
tár nincs, az egész apró kilépő is
alkalmas a műveletre, ahogy a
nagy, tágas erkély is megfelelő.
Lényeges azonban, hogy szoká-
saink figyelembe vételével dönt-
sünk. Ha gyakran tartózkodunk
kint, inkább kisebb virágokat,
egynyáriakat válasszunk, hogy
később ne szorítsanak ki min-
ket zöldjeink. Ha az erkély ki-
használatlan terület, jöhetnek a
helyigényesebb zöldségek, vagy
méretesebb dísznövények. Ve-
gyük számításba a terület adott-
ságait (huzatosság, szélvédett-
ség, napsütéses órák száma) és
ezek alapján válasszunk nö-
vényt, mert hiába szeretjük pél-
dául a rózsát, ha balkonunk ár-
nyékos, nem való oda. Mielőtt
tehát bármilyen növényt, palán-
tát, vetőmagot megvásárolnánk,
olvassunk utána, hogy a körül-
mények megfelelőek lesznek-e
számukra? Az optimális helyki-

használás érdekében akár egy
ültetési vázlatot is készíthetünk,
nem felejtve azt a tényt, hogy az
elültetett növények általában fel-
felé és oldalra is terjeszkedni
fognak.

Mikor a terv készen áll, jöhet-
nek a szükséges kellékek és esz-
közök. Aki eddig nem használta
erkélyét ilyen célra, be kell, hogy
szerezzen pár alapvető dolgot.
Az első a szükséges méretű és
mélységű ültetőláda, vagy virág-
cserép, de balkonra különösen
praktikusak az ún. önöntöző lá-
dák, melyekkel az öntözések
száma csökkenthető. Kell majd
általános termő-, vagy virágföld,
esetleg (mű)trágya, tápoldat. A
műveléshez szerszámok is szük-
ségesek, célszerű egy műanyag
készlet beszerzése, amiben van
ültetőkanál, gereblye, lapát és
ásó, és nem maradhat ki az ön-
tözőkanna sem. Kezdőknek ja-
vaslom, hogy először kevesebb,
és könnyen nevelhető fajtákkal
próbálkozzanak, így a sikerél-
mény sem marad el!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A szíriai aranyhörcsög a fel-
nőttek és a gyerekek körében
egyaránt kedvelt szobában
tartható hangtalan, szagtalan
kis állat. Aki ilyet gondoz, az
az állatvilág egy különleges
képviselőjét viszi a lakásba és
egy kedves kis élőlény érdekes
életét figyelheti meg.  

Az aranyhörcsög növényevő,
rágcsáló állat. Általában nedves,
fonnyasztott vagy szárított növé-
nyeken él, illetve nagy rosttartal-
mú takarmányokat kell a részé-
re biztosítani. Erre a legalkal-
masabb a zab, a búza, a köles,
amelyet időnként csíráztatott
formában ajánlatos elé tenni.  

Nagyon fontosak számára a
zöld, lédús takarmányok. Ilyen
az alma, sárgarépa, fonnyasztott
lucerna, fűfélék, uborka, a meg-
mosott görögdinnyehéj és az
akáclomb. A hörcsög itatására
csak akkor van szükség, ha
hosszabb ideig száraz rágcsáló-
táppal etetjük.

Természetes életmódjának
megfelelően estefelé kell etetni.
Mindig csak annyit kapjon,
amennyit elfogyaszt, mert a fe-
lesleget a terrárium sarkában el-
raktározza. Ezt a tulajdonságát
akkor célszerű kihasználni, ha
néhány napra magára kell hagy-
nunk, ilyenkor bőségesen adha-
tunk neki száraztakarmányt és
mellé ivóvizet. Kiváló számára a
laboratóriumi fehér patkányok

részére készített
pelletizált táp. 

A hörcsög 2–3
évig él, rendkívül
mozgékony élő-
lény, a szakiroda-
lom szerint egy-
egy éjszaka 10–
12 km-t is meg-
tesz.  

Ha a hőmérsék-
let lecsökken, az
aranyhörcsög téli
álomba merül.
Ilyenkor testhő-
mérséklete 10 C-
ra, szívverése
percenként 7-8
dobbanásra csök-
ken.  Szobahő-
mérsékleten a téli
álom elmarad. 

Kis kedvencünk
két betegségét
kell megemlíteni.
Az egyik a hör-
csög által közve-
títhető vírusos
agyhártyagyulla-
dás. Ebben első-
sorban a pár he-
tes állatkák be-
tegszenek meg,
amelyek nagy része meg is gyó-
gyul és 3 hónapos korukra a ví-
rus eltűnik a szervezetükből.
Ezért célszerű 3 hónaposnál
idősebb állatot vásárolni. A má-
sik, nem fertőző megbetegedés a
hörcsög testén megjelenő, nem

gyógyítható, gyorsan terjedő
bőrdaganatok megjelenése. 

A hörcsögök magányosan élő
állatok, amelyek csak fiatal kor-
ban szoktathatók össze. 

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – A teremtő erő min-
dig bennük van, de most
különösen! Bármire vágy-

nak, annak nincs akadálya! Sok
kisebb útra, tárgyalásra számít-
hatnak. Titkokra derülhet fény,
családi kérdésekre a válasz
megérkezhet. A segítő szándék,
együttérzés most nagyon velük
van. 

Bika – Az anyagi bőség jó
hatással van hangulatuk-
ra, biztonságérzetükre, - a

túlzások elkerülése miatt pró-
báljanak tudatosan vásárolni. A
bajba jutottak segítségére lehet-
nek, akár még anyagiakkal is.
Társukkal  kapcsolatukat a vég-
telen szeretet segíti. 

Ikrek – Érzékenyek le-
hetnek, olykor túlzottan
is! Egyik végletből a má-

sikba tudnak esni. Munkáju-
kat, céljaikat bölcsességük, ki-
tartásuk, aláztuk segíti. Az ott-
hon és a hivatal közötti egyen-
súlyt érdemes megtalálni, hogy
társukkal a béke megmarad-
jon! 

Rák – Érzékenyebbek le-
hetnek, mint máskor,
ugyanakkor az akarat is

velük lehet, mely akár érzelmi
zsarolásba is átmehet. Ne hátra,
hanem előre lépjenek! Szerelem-
re, gyerekáldásra is számíthat-
nak. Munkájukban lehetőség
van előrelépésre. Társukkal
próbákra számíthatnak. 

Oroszlán – Harciasak le-
hetnek, nehezen engedve
akaratukból - bölcsessé-

gükkel hamarabb elérik, amit
szeretnének. Jó megérzéseikre
hallgathatnak! Jogi ügyek, a ta-
nulás, hitük keresése előtérbe
kerülhet, ám nehezen tudják el-
engedni a már bevált régi elkép-
zeléseket, dogmákat. 

Szűz – Egyik oldalról a
racionális ész zsenialitá-
sa, másik oldalról a szá-

mukra hihetetlennek tűnő na-
gyon jó megérzések adják az
irányt céljaik eléréséhez. A sze-
relemben, gyerekeikkel kapcso-
latban próbákat kell kiállniuk,
ahol a türelmetlenség és az aka-
rat nehezséget hozhat. 

Mérleg – Legfontosabb le-
het a társukkal való kap-
csolatuk rendezése, me-

lyet a hangulatváltozások befo-
lyásolhatnak, s egyben a megol-
dáshoz való irányt nehezíthetik.
A munkájukban való sikerek, s
az anyagiak érkezése oldhatják
a bennük levő feszültségeket.

Skorpió – Türelem, végte-
len szeretet, megértés és
együttérzés van bennük

amelyet elsősorban a szerele-
mük és gyerekeik élvezhetne.
Ugyanakkor megjelenhet a türel-
metlenség, feszültség is, mellyel
a testvérüket, szomszédjaikat
terhelhetik. Munkájuk fontos le-
het most. 

Nyilas – Szerepelhetnek,
ismertté válhatnak. Vál-
lalkozásukban váratlan

fordulatokra számíthatnak. Az
anyagiak területén nehézségek
érkezhetnek, bár a stilizálódás
is megkezdődhet a nagy pénz-
ügyi átalakulásban. Jó megér-
zéseikre nyugodtan hallgathat-
nak!

Bak – A végtelen szeretet
járja át őket, érzik az an-
gyalok segítségét, annak

ellenére, hogy ők mindig két láb-
bal állnak a földön. Ez az érzés
a baráti kapcsolataikat is segíti,
minden vágyuk teljesülhet. A tü-
relmetlenség, kényszeres sza-
badságvágy felülírhatja ezeket a
jó érzéseket.

Vízöntő – Pénzügyi vona-
lon bőség. A közlekedés-
ben viszont legyen éberek,

mert büntetés van kilátásban.
Sok kisebb útra, tárgyalásra
számíthatnak. A szerelem meg-
érintheti őket, mely érkezhet vá-
ratlanul. A már meglévő kapcso-
latnak próbát kell kiállni.

Halak – A helyükön van-
nak, éberek, nyugodtak,
jól  érzik magukat, annak

ellenére, hogy a pénzügyi vona-
lon lehetnek elakadások, várat-
lan fordulatok. A tanulás, kül-
földdel való kapcsolat, jogi
ügyek főszerepet kaphatnak, ha
utazni vágynak, teljesülhet kí-
vánságuk.

Termék megnevezése

Újhagyma

Cukkini

Hónapos retek

Medvehagyma

Muskátli

Futó petúnia

Mangalica debreceni kolbász

Eper extra

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

csomag

kg

csomó

csomag

cserép

cserép

kg

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

100-150

580

80-100

150-200

400

400

1.950

450-650

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
április 18-tól május 1-ig

Kétheti horoszkóp
április 18-tól

www.asztrocsillag.hu

A balkonkertészkedés
alapjai
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Fesztiválprogram lett a zuglói jazzklub
Minden várakozást felülmúló
sikere van a negyedik születés-
napját ünneplő Zuglói Smooth
Jazz Klubnak. Az április 5-i
Csemer Boglárka Boggie és ba-
rátai (Sebestyén Áron, György
Attila és Németh Tamás) kon-
cert bekerült az idei Budapesti
Tavaszi Fesztivál műsorai közé.

A jazz iránt érdeklődők köré-
ben az április 5-i rendezvény nem
csupán ezért kapott kiemelt fi-
gyelmet, mert része lett a főváros
legnagyobb tavaszi kulturális se-
regszemléjének, hanem azért is,
mert ekkor adták át Smooth Dal-
verseny győzteseinek a díjakat. 

Mint korábban megírtuk a Zug-
lói Smooth Jazz Klub negyedik
születésnapja alkalmából dalver-
senyt hirdetett a zenei műfaj ha-
zai képviselői számára. A beérke-
zett pályaműveket egy szakmai
zsűri és a közönség is értékelte.
A nyertesek a díjakat az április 5-
i programon vehették át, ahol
Rozgonyi Zoltán alpolgármester,

a klub létrehozója és vezetője is-
mertette a közönségszavazás vég-
eredményét.

– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy ennek a kis klubnak a mű-
sora bekerült a Budapesti Tava-
szi Fesztivál programjába –
mondta az alpolgármester. Hoz-
zátette: elégedettségre adhat okot,
hogy az első ízben meghirdetett
dalversenyen 27 előadó 60 dalát
mutathatták be. A pályaművek a

jövőben a rendezvényt támogató
Jazzy Rádióban többször elhang-
zanak. 

Rozgonyi Zoltán szerint megle-
pő eredményt hozott a közönség-
szavazás. Míg a zsűri Zolbert (Al-
bert Zoltán), Vinnay „Slow Time”
Pétert és Temesi Bercit találta a
legjobbnak, addig a közönségtől
a Fourtissimo Jazz Orchestra
Mali című dala kapta a legtöbb
szavazatot. A nézők Temesi Ber-
cit az ötödik, a Slow Time-t a ki-
lencedik helyre sorolták. A kö-
zönség győztes Fourtissimo Jazz
Orchestra egy vacsorát nyert a
zuglói Amadeus Hotelben.

– Az ilyen típusú kezdeménye-
zésekre nagy szükség van, külö-
nösen a jazz zenészeknek, hisz,
valljuk be, ez a stílus azért még
mindig egy rétegzene – vélekedett
a smooth jazz dalversenyről
Csermer Boglárka Boggie.

Riersch Tamás

A Zuglói Filharmónia Stepha-
nus bérletsorozatának utolsó
koncertjét április 21-én a Mű-
vészetek Palotájának Bartók
Béla Hangversenyteremben
tartja. A záróműsorban többek
között Bach és Puccini műve
csendül fel.

A záró koncert Bach Esz-dúr
prelúdium és fúgával kezdő-
dik, amelyet a Filharmónia
Arnold Schönberg átdolgo-
zásában ad elő és amelyet
Poulence g-moll orgonaver-
senye követ. Az egyetlen tétel-
ből álló versenyművet Harmath
Dénes orgonaművész, a Zuglói
Filharmónia szólistája adja elő.

Az est második részében Puc-
cini: Messa di Gloria című
műve hangzik el. Az évadzáró
vendégkarmestere Alexander
Mayer, a Lausanne-i Szimfoni-
kusok vezető karnagya lesz. A
műsorban közreműködnek:
Turpinszky Gippert Béla tenor;
Horváth Ádám bariton; Szent
István Király Oratóriumkórus,
karvezető: Záborszky Kálmán;
a Szent István Király Zenemű-
vészeti Szakközépiskola Ve-
gyeskara, karigazgatók: Tőkés
Tünde; Ménesi Gergely és a
Szent István Király Gimnázium
Vegyeskara, karigazgató: Szilá-
gyiné Mátyus Elvira.

A szervezők minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak az évadzá-
ró koncertre. Az előadással kap-
csolatban további információk a
www.zugloifilharmonia.hu web-
oldalon találhatók.                ZL

Rekord létszámú résztvevővel rendez-
ték meg április 9–10-én a Columbus ut-
cai Zeneházban az Éneklő Ifjúság kórus-
találkozót. A kétnapos eseményen húsz
kórus 860 diákja vett részt.

Záborszky Kálmán, a Szent István Király
Zeneiskola igazgatója hat évvel ezelőtt úgy
látta, hogy a zeneoktatás soha nem látott
mélypontra került. Egy évvel később egy ön-
kormányzati pályázati lehetőséget kihasz-
nálva megszervezte az első kerületi Éneklő
Ifjúság kórustalálkozót. A kezdeményezés-
nek köszönhetően az elmúlt években Zug-
lóban észrevehetően megélénkült a kórusé-
let. Korábban ugyanis a két zenei tagozatos
iskolán, a Hunyadin és a Liszt Ferencen kí-
vül csak néhány tanintézményben műkö-
dött énekkar, azóta viszont már alig van
olyan iskola, amelyiknek ne lenne kórusa.

– Nagy öröm, hogy nem csak a kórusok
és az előadott művek száma nő, hanem a
produkciók minősége is sokat javult –
mondta Sebestyénné Farkas Ilona, Móna
néni, a Hunyadi János Általános Iskola le-
gendás énektanára, Sebestyén Márta
Grammy-díjas népdalénekes édesanyja,
aki az elmúlt öt évben valamennyi Éneklő
Ifjúsága kórustalálkozó részt vett. 

Mindez nagyban köszönhető a Szent Ist-
ván Király Zeneiskolának, illetve Zá-
borszky Kálmán igazgatónak. Az általa
életre hívott programon az idén már 20
kórus 860 diákja szerepelt. Köztük szá-
mos olyan fiatal van, aki egész évben csak
ezen a rendezvényen lép fel. 

A szervezők úgy állították össze a prog-
ramot, hogy az se a pedagógusoknak, se a
diákoknak, sem pedig a szülőknek, hozzá-
tartozóknak ne okozzon gondot, a fellépők
ugyanis a két délutánon három részben
léptek színpadra. A háromtagú zsűri, min-
den rész végén egyesével kiértékelte a pro-
dukciókat.

– Ebben az évben ismét sikerült előrébb
lépnünk. Néhány kórus ugyanis már nem
elégedett meg az értékeléssel, hanem hiva-
talos minősítést kért a zsűritől. Ahhoz
egyébként, hogy egy kórus megkapja a mi-
nősítést szigorú feltételeknek kell megfelel-
ni, amelyeknek a zuglói énekkarok lassan
eleget is tudnak tenni. Móna néni szavai-
hoz Záborszky Kálmán hozzátette: a zuglói
kórusok fejlődése érdekében a találkozó
minden előadásáról hangfelvételt készíte-
nek, amit CD átadnak a fellépőknek. Így
visszahallgathatják magukat és kijavíthat-
ják a hibákat.                                 riersch

Zuglóban reneszánszát
éli a kórusmozgalom

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját hangulatos környezetben!

Várjuk Önöket szeretettel!

Április 22. hétfő

Április 23. kedd

Április 24. szerda

Április 25. csütörök

Spárgakrémleves baconchipssel

Csirke Brassói

Hétvezértokány szarvacska tésztával

Hideg eperkrémleves babapiskótával , tejszínnel

Rozmaringos sertéstarja saját sült szaftjával,

tepsis burgonya

Fetasajttal, füstölt tarjával,  póréhagymával töltött

pulykamell jázminrizzsel

Tárkonyos pulykaraguleves

Juhtúróval töltött gombafejek, rizs

Rablóhús nyárson, hasábburgonya, friss saláta

Erőleves fridottó

Zsenge paradicsomos káposzta mini fasírtgolyókkal

Zúzapörkölt tojásos galuskával, kovászos uborka

·

·

·

·

·

·

·

·

Április 26. péntek

Április 29. hétfő

Április 30. kedd

Május 01.

Május 02. csütörtök

Május 03. péntek

Lencseleves házi füstölt kolbásszal

Vaníliás tejben áztatott kalács

diós karamellizált almával

Hortobágyi húsos palacsinta

Kelvirágkrémleves levesgyönggyel

Fokhagymás vasi pecsenye dödöllével

Többmagvas bundában rántott csirkecomb

petrezselymes vajas burgonyával

Erőleves sajtos fánkocskákkal

Gombával töltött sertésdagadó

hagymás tört burgonyával

Zsenge töltött karalábé sajtmártással, rizzsel

Ünnep

Medvehagymakrémleves sajtos chipssel

Esterházy marhatokány spagettival

Kapros zsenge tökfőzelék  sertéspörkölttel

Tárkonyos pulykaraguleves

Káposztás cvekkedli

Máglyarakás

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

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

hétfőn
30% kedvezményt

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

Céges rendezvények, családi összejövetelek, esküvők lebonyolítását bízza szakképzett személyzetünkre
és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Napi menü:

Hétköznapokon kétfogásos menü mindennap 12:00 és 15:00 között csak 950 Ft/áron,
kétféle menüsor közül választhat, egy pohár házi bodzaszörppel! Előfizetés esetén csak 850 Ft/fő/nap.

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett kínáljuk konyhánk remekeit.

Keddenként grill partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

A Hotel Amadeus étterme, sörözője,
és a tavasz beköszöntével

hangulatos továbbrakerthelyisége
is változatlan áron várja kedves vendégeit!

Alexander Mayer, a Lausanne-i
Szimfonikusok vezető karnagya

A kórustalálkozón a kerületből 860 diák
vett részt

Csemer Boglárka Boggie és barátai koncertje

Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszönti a klubesten megjelenteket
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Évadzáró koncert



A rácson mászott fel 
a betörő

A makacs betörők előtt nincs
akadály, ha másképp nem megy,
az erkélyeket védő rácson mászik
fel, hogy bejuthasson a kiszemelt
lakásba. Április 3-án délelőtt a
Kopja utcában történt egy ilyen
eset. Az egyik társasház második
emeleti lakásának erkélyére má-
szott be egy férfi, majd felfeszítet-
te az erkélyajtót. A lakásból ék-
szereket, műszaki cikkeket és
egyéb értékeket tulajdonított el.
Szerencsére az esetnek volt egy
szemtanúja, aki értesítette a
rendőrséget. A gyorsan kiérkező
járőrök elfogták a helyszínről me-
nekülő betörőt. A 39 esztendős
budapesti férfit őrizetbe vették, és
eljárást indítottak ellene. 

Csalárd álrokonok
A kerületi rendőrkapitányság

tájékoztatása ismét trükkös tol-
vajok „dolgoznak” Zuglóban. Az
elkövetők telefonon felhívják a ki-
szemelt áldozatot, azt állítják ők
a rokonai, ismerősei, váratlanul
bajba kerültek és sürgősen pénz-
re van szükségük. Az állítólagos
családtag zavaros, rémült telefon-
hívása könnyen megtéveszti a jó-
hiszemű az idős embereket. Még
akkor sem fognak gyanút, ami-
kor az álrokon azt kéri tőlük,
hogy a pénzt egy általuk küldött
barátnak adják át. Az elkövetők
ezzel a trükkel sokszor több száz-
ezer forintot csalnak ki a sértet-
tektől. A Zuglói Rendőrkapitány-

ság a megelőzés érdekében azt
kéri az idős emberektől, hogy ne
dőljenek be ennek a trükknek és
minden esetben győződjenek meg
a telefonon elmondott történet va-
lóságtartalmáról. A rendőrség azt
is kéri, hogy ne engedjenek be
idegeneket a lakásukba, és sem-
miképpen se adjanak pénzt ne-
kik. Ha ilyen esettel találkoznak,
haladéktalanul tárcsázzák a 06-
1/461-81-50-es telefonszámon,
vagy az ingyenesen hívható 112-t.

Rajtakapták a tolvajokat

A tárolók feltörése kis kockáza-
tot jelent a betörők számára.
Egyetlen éjszaka alatt akár egy tu-
cat helyiséget is fel tudnak törni,
ráadásul a tárolókban gyakran
komoly értékek találhatók.

Április 5-én éjjel a Szikszó
park egyik társasházának táro-
lójába hatolt be két férfi. Szeren-
csére a zajra felfigyelt a ház
egyik lakója és értesítette a
rendőrséget. A hamar kiérkező
járőrök átfésülték a házat és a
tolvajokat elfogták. A helyszíni
ruházatátvizsgálás során több
betörésre, illetve zárfeltörésre
alkalmas eszköz került elő. A
gyanúsítottak nem tagadták,
hogy lopni készültek, az eltulaj-
donított tárgyakat már összepa-
kolták, amikor a rendőrök raj-
tuk ütöttek. A két férfi több ko-
rábbi bűncselekményt is elis-
mert, ezért többrendbeli lopás
vétségben indítottak ellenük el-
járást.              Riersch Tamás
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BŰNÜGYI KRÓNIKAKonzultációk 
a közbiztonságról 
Dr. Tóth Tamás dandártábor-
nok, Budapest rendőr-főkapitá-
nya ismét körbe járja a fővá-
rost, hogy a kerületek polgár-
mestereivel, rendőri vezetőivel
tanácskozzon a közbiztonság-
ról, annak javításáról. 

A rendőri vezető április 4-én a
XIII. kerületi rendőrkapitánysá-
gon járt. A zártkörű szakmai
egyeztetésre meghívták a XIV. és
a XV. kerületi önkormányzatot is.
Zuglót az eseményen Papcsák Fe-
renc polgármester képviselte. A

városvezető a tanácskozást köve-
tően lapunknak elmondta: a
megbeszélés eredményes volt. A
rendezvényen megjelentek vala-
mennyien támogatták a XIII., XIV.
és a XV. kerületet egyaránt érintő
javaslatát. Zugló polgármestere
azt indítványozta, hogy a Buda-
pestre bevezető utakat használó
tehergépjárműveket üzemeltető
cégek fizessenek úthasználati dí-
jat a fővárosnak. Ezzel Budapest
jelentős bevételhez jutna, aminek
nagy részét a közbiztonság javítá-
sára lehetne fordítani. Az úthasz-

nálat jogosságát ellenőrző kame-
rák egyben térfigyelő eszközként
is működnének, ami növelhetné
a bűnüldözés hatékonyságát. 

Ugyancsak ezen a fórumon me-
rült fel a rendőrök lakhatásának
segítése is, ami szintén minden
kerület számára megoldásra váró
feladat. Zuglóban több olyan fő-
városi tulajdonú ingatlan találha-
tó, amelyeket rendőrlakásokká
lehetne átalakítani, és ezzel elő le-
hetne segíteni a vidéki rendőrök
fővárosi letelepedését.    

riersch

Új kerületi katasztrófavédelmi megbí-
zottja van az Észak-Pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség XIV. kerület Hivatá-
sos Tűzoltó parancsnokságának. Tóth
Rita Halupka László tűzoltó alezredest
váltotta a beosztásban, aki munkáját a
VII. kerületben folytatja. 

– A Corvinus Egyetem Közigazgatási Ka-
rán igazgatásszervező szakon diplomáztam
és az egyik szakmai gyakorlatom során ta-
lálkoztam a védelmi igazgatással – mesélte
Tóth Rita. – Miután lediplomáztam, jelent-
keztem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Védelmi Igazgatási Szakára, katasztrófavé-
delmi szakirányra. A végzésemet követően
tavaly augusztusban a XIII. kerületi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltségen kaptam
beosztást, ügyviteli munkakörben. 

Tóth Ritát január 1-jével nevezték ki
Zugló katasztrófavédelmi megbízottjának.
Feladatul kapta, hogy segítse a kerület vé-
delmi igazgatással kapcsolatos tevékeny-
ségét, illetve neki kell tájékoztatni a zugló-
iakat a helyi médián keresztül az őket érin-
tő veszélyekről.  

Napi munkakapcsolatban van a Helyi
Védelmi Bizottsággal és a kerületi közbiz-
tonsági referenssel, akivel együttműködve
létre kell hozniuk egy 750 fős polgári vé-
delmi szervezetet. Ez a munka jelenleg is
folyamatban van. Emellett felkészíti a Var-
ga Márton Kertészeti Szakközépiskola és
a Hermann Ottó Általános Iskola tanulóit
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Versenyre.

– Télen a szélsőséges időjárás rengeteg
feladatot adott, most az árvizekre kell fel-
készülnünk. Ez ugyan Zuglót közvetlenül
nem veszélyezteti, de a XIII. és a IV. kerü-
letben komoly problémákat okozhat a
megáradt Duna. Ha baj van, nekünk is
segíteni kell. 

A katasztrófavédelmi megbízott feladatai
közé tartozik a védelmi terv elkészítse. A
kerületben számos nagy tömegeket befo-
gadó létesítmény található. Szerencsére a
XIV. kerületnek csupán a Tatai út egy 80
méteres szakasza tartozik a Chinoin Zrt.
veszélyeztetettségi zónájába.

– A közelmúltban az Országos Tűzmege-
lőzési Bizottság kérésére felmértük a zug-
lói iskolák, óvodák, bölcsődék és idősott-
honok fűtési rendszereit, illetve azt, hogy
egy meghibásodás milyen veszélyt jelenthet
az ott tartózkodókra. Az eredmény isme-
retében a Bizottság a közeljövőben szén-
monoxid-mérő készüléket adományoz az
intézményeknek, hogy megelőzzék az eset-
leges tragédiák bekövetkezését.

R.T.

A tél nagyon 
sok munkát adott

Az Időskori Életjáradék Zrt. 
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere 

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

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

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

Telefon: +36 (1) 784 5408 · +36 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu
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Tóth Rita kerületi katasztrófavédelmi 
megbízott

Az egyeztetésen Papcsák Ferenc polgármester (képünkön középen) is megjelent



ELCSERÉLNÉM ÖNKORMÁNY-
ZATI TULAJDONÚ Róna utca 140.
fsz 4. alatti 33 nm-es lakásomat ha-
sonló önkormányzatira, első emele-
tig. (a lakás az önkormányzattól meg-
vásárolható) Tel.: 06-20-351-3710

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

TÁRASAHÁZ KEZELÉS JOGI és
műszaki háttérrel. Wega Kft. Tel.:
06-20-215-9830, 06-1-204-0765
wegakft@hotmail.com

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

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) Ko-
vács Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilo-
na, kerámiákat, szőnyegeket, bronz
szobrokat, varrógépet, teljes hagyaté-
kot, értékbecslés, kiszállás díjtalan.
Üzletünk: II. ker. Fő u. 67. Tel.: 364-
7534, 06-30-382-7020

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

HÁZTARTÁSI, TAKARÍTÁSI, BE-
TEGÁPOLÁSI és kiskerti munkákat
vállalok. Megbízható, becsületes
hölgy vagyok! Tel.: 06-30-271-6988

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

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

RÉGISÉG

KÖNYV

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

EGYÉB

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, hagyatékot.
Arany: 7.200-12.000 Ft, Ezüst:
180-360 Ft. XIII. Hollán E.u.4.
Tel.: 350-4308, Tekintse meg az
interneten a www.zsazsagaleria.hu
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás
nélkül, garanciával. Tel.: 228-6193,
06-30-9210-948

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok ked-
vezményes áron. Tel.: 363-0402, 06-30-
293-2210 www.juhaszburkolas.5mp.eu

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

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

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

ZUGLÓI SZAKEMBER vállal lakás
– házjavítást- felújítást- szerelést,
kőműves-burkolómunkákat, fes-
tést, villanyszerelést, víz-, fűtéssze-
relést, falfúrás-bútorszerelést. La-
kás, ház kis- és nagytakarítása. Tel.:
06-20-340-3400

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

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

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

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

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

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVE-
ZŐ áron vállalunk: víz-, fűtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, kőműves burkoló munkákat,
parkettázást. ZUGLÓI MEGREN-
DELŐKNEK KEDVEZMÉNY! Tel.:
405-3305, 06-30-9524-725

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

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB szakembereivel.
Alacsony áron vállalunk szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, parkettá-
zást, vízszerelést, villanyszerelést,
burkolást, kőművesmunkát, gipsz-
karton szerelést. Tel.: 220-57-31.
Mobil: 06-20-9946-27

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

LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE,
BÁDOGOS és tetőfedő munkák. Al-
pintechnikával vállalunk: homlok-
zat felújítást, festést, mázolást, ve-
szélyelhárítást, dryvit szigetelést.
Tel.: 06-20-471-1870, 273-1857

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

KÖLTÖZTETÉS, ZONGORASZÁL-
LÍTÁS, BÚTORSZERELÉS a hét
minden napján. Kedvező árak, gyors
munkavégzés, budapesti, vidéki köl-
töztetések. www.diokoltoztetse.hu
Tel.: 419-3341, 06-20-910-8947

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

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

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

NÉMET NYELVTANÁRNŐ okta-
tást, korrepetálást vállal, valamint
felkészítést érettségire, nyelvvizsgá-
ra és külföldi munkára kedvező
áron, a Bosnyák téren. Tel.: 221-
2376, 06-30-959-6759

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

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

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

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

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

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

ÉRSZŰKÜLET ARTERIOGRAPHI-
ÁS MÉRÉSE, tanácsadás a Bos-
nyák térnél. A szívinfarktus, stroke
megelőzhető! Dr. Jacsó Margit Ág-
nes belgyógyász. Cégeknek elszá-
molható. Előjegyzés: 06-30- 334-
2093 Rendelő: XIV. Rózsavölgyi tér 1/b 

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése.
Házhoz megyek! Manikűr, talpmasz-
százs. Hétvégén is! Ajándékutalvány
is! Barbi- Pedi. Tel.: 06-30-319-1178 

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunk-tőr, spirituális gyógyító.
XIV. Erzsébet királyné 11. Minden
betegséget gyógyítok. Tel: 220-8165,
06-30450-0821

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

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

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

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

RÁKOSSZENTMIHÁLYON ZUG-
LÓHOZ KÖZEL, 805 nm gondozott
telken, 2 generációs 170 nm-es 10
éves ház, 39, 5 M Ft-ért eladó. Tel.:
06-20-588-8048

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

INGATLAN

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

Bel-zuglói 
58m2-es lakás tégla 

építésű házban 
tulajdonostól eladó.

Alacsony közös költség, 
2+fél szoba, konyha, 

kamra, fürdőszoba, külön WC.
Irányár 13 millió Ft. 
Tel: 06 30 9620 635

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

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

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

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2013. április 24. Megjelenés: május 3.

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

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

május 3.*

május 16.

május 30.

június 13.

június 27.

július 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.



Földházi Zsófia, a KSI SE öttu-
sázója eddig elsősorban az után-
pótlás-versenyeken jeleskedett.
Volt olyan év, hogy a korosztá-
lyában minden világversenyt
megnyert. Ám sérülései miatt az
elmúlt másfél év nem úgy ala-
kult, ahogy szerette volna. 

Az olimpia után a KSI SE szak-
vezetése egy új csapat építésébe
fogott, amelyben Zsófinak ko-
moly szerepet szánnak. A sportoló-
nő az idei évet egészségesen kezd-
te, és enek az első versenyen meg
is lett az eredménye. A Fedettpá-
lyás Bajnokságon második lett,
így Pálvölgyi Miklós szövetségi
kapitány őt is nevezte a tengeren
túli Világkupákra. Az első ver-
senyre az Egyesült Államokban
került sor, ahol Zsófi az utolsó
pillanatokig kiválóan küzdött. A
kombinált – futás és lövészet –
számban a 8. helyen állt. Esélye
volt rá, hogy egy-két helyet előbb-
re lépjen, amikor az utolsó lőál-
lásban beragadt a fegyvere. Mivel
nem sült el a pisztolya nem fut-
hatott tovább, így a középme-
zőnyben fejezte be a versenyt. 

Zsófi a következő Világkupa
versenyen, Rió de Janeiróban
kétszeres erőbedobással küzdött,
mindenképpen érmes helyen
akart végezni. Taktikus verseny-
zésének köszönhetően életében

először egy
felnőtt világ-
versenyen fel-
léphetett a do-
bogó harma-
dik fokára. Ez
a verseny fon-
tos értékmérő
volt a számá-
ra, ugyanis a
világranglista
élmezőnyéből
csak egy ver-
senyző hiány-
zott. 

A fiatal zug-
lói sportolónő
a riói siker el-
lenére már
csak baboná-
ból sem kíván
az olimpiával
foglalkozni,
mert szerinte
2016-ig még
nagyon sok
minden tör-
ténhet. Az idei
évre azonban
már komoly
célokat fogal-
mazott meg magának. A junior
korosztálytól eredményesen sze-
retne búcsúzni, a felnőtt váloga-
tottban pedig tartósan helyet
akar szerezni. Minderre az idén
nyáron nyílik lehetősége a kor-

osztályos Európa- és világbaj-
nokságon, illetve az idei felnőtt
világversenyeken. Ha a tervei
megvalósulnak Zsófinak zsúfolt
nyara lesz, de ő ezt cseppet sem
bánná. riersch
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Megjelenik minden második csütörtökön 73 ezer példányban • Főszerkesztő: Papp Dezső • Főmunkatárs: Pindroch Tamás
Képszerkesztő: Balogh Róbert • Szerkesztőség: 1144 Bp., Vezér utca 28/B, telefon: 06-20/849-8001
Internet: www.zugloilapok.hu • Kiadó: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103
Nyomdai előkészítés: Kölcsey Nyomda Kft., e-mail: webzuglo@gmail.com Tördelőszerkesztő: Péczer Márk
Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári u. 12., Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. • Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar –
Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola műfüves labdarúgó-
pályáján két szakképzett edző
Simon Péter és Profauter Ádám
néhány éve szakkörként indítot-
ta meg a Zuglói Hajós Focisulit.
A szakkörből azóta Csakacsel
SE néven egyesület lett. 

Jelenleg négy csapatot tud kiál-
lítani a legifjabb zuglói klub. Ta-
valy télen az ovis focit is elindítot-
ták. A Csakacsel 1–2. osztályos
diákokból álló csapata az elmúlt
két fővárosi diákolimpián 4., il-
letve 5. helyen végzett.

Simon Péter, az egyesület elnö-
ke lapunknak elmondta: a közel-
múltban izgalmas vállalkozásba
kezdtek. Felvették a kapcsolatot
az AS Róma egyik utánpótlás-ne-
velő bázisával, a Time Sport
Roma-val és néhány hete Profau-
ter Ádámmal együtt az olasz fővá-
rosban jártak. 

– Nagyon kedvesen fogadtak
bennünket, bemutatták nekünk
az iskola működését. Aldo Ciriello
elnök azt is megígérte, hogy május
végén az AS Roma edzőközpont-
jába, a Trigoriára is elvisz ben-
nünket, ahol majd a nagycsapat
egyik edzését is megtekinthetjük.

Ez nagyon nagy szó,
mert ezek a csapatok
már mind zártkapus
edzéseket tartanak. 

Május végén nem
csak a szakvezetők,
hanem a zuglói diá-
kok egy része is utaz-
ni fog, akik a házigaz-
da Time Sport Roma
szervezésében egy
utánpótlástornán ve-
hetnek részt. A zuglói
diákcsapat ezen az
AS Roma korosztá-
lyos csapata ellen is
pályára lépni.        R.T.

Zsófi a legjobbak között Az AS Róma ellen is 
pályára léphetnek

A Budapest-kupa 5. fordulóját
április 4-én rendezték meg a
Szőnyi úti pályán. A négy közé
jutásért a BVSC-Zugló a Voyage
SE ellen lépett pályára. A kez-
dőrúgást Papcsák Ferenc végez-
te el. Sajnos elmaradt az újabb
bravúr, bejött a papírforma a
Voyage 3:1-re győzött. 

A mérkőzésnek nem a zuglóiak
voltak az esélyesei, mint ismere-
tes a Szőnyi úton egy évtized után
csak tavaly nyáron indult újra a
felnőtt labdarúgás. A csapat most
a Budapest-bajnokság negyedik
vonalában küzd a feljebbjutásért.
Hernádi András tanítványai, akik
mind BVSC-s kötődésűek a baj-
nokságban hozzák a kötelezőt, ha
minden jól megy a következő
idényben eggyel magasabb szin-
ten folytathatják a játékot. 

A BVSC-Zugló a kupában szé-
pen menetelt előre. Az első bra-
vúrját a harmadik fordulóban a
nála három osztállyal magasabb
kategóriában játszó Goldball FC
ellen aratta. A negyedik forduló-
ban egy igazi nagyágyút, a BLASZ
I listavezetőjét a Vízműveket ejtet-
te ki. A mérkőzésen a hatvanadik
percig a BVSC vezetett, ekkor a
nagyobb játékerőt képviselő el-
lenfél kiegyenlített. Az 1:1-es dön-
tetlen azonban a kupa szabályai
szerint az alacsonyabban rangso-
rolt csapatnak kedvezett, így
BVSC jutott tovább.  

Április 4-én az I. osztályú Voya-
ge SE-t látta vendégül a BVSC a
Szőnyi úti pályán. A mérkőzésre
a klub vezetősége is kilátogatott.
Papcsák Ferenc polgármester, a
klub tiszteletbeli elnöke végezte
el a kezdőrúgást, majd a kispad

mellől szurkolta végig a meccset
Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló
ügyvezető elnöke, illetve Csampa
Zsolt országgyűlési képviselő, a
Magyar Vívó Szövetség elnöke
társaságában.

A mérkőzésen sajnos elmaradt
a titkon remélt újabb bravúr. A
gól nélküli első félidőt követően
a második játékrészben a BVSC-
Zugló megszerezte a vezetést. A
gól után volt esély az előny növe-
lésére, de a lehetőséget nem si-

került kihasználni. A mérkőzés
hajrájában az ellenfél előbb
egyenlített, majd az előnyt is
megszerezte. A lefújás előtti pil-
lanatokban pedig a kitámadó ha-
zai csapat még egy gólt kapott.
Így a BLASZ I-es Voyage SE 3:1-
re nyert a BLASZ IV-es BVSC-
Zugló ellen. 

– Ez már nem a régi idők foci-
ja volt, hanem az új időké. Az új-
jáalakult csapat már azoknak a
tehetséges fiataloknak teremt já-

téklehetőséget, akik itt nevelked-
nek. A mérkőzés eredményétől
függetlenül nagyon büszke va-
gyok a játékosokra, mert vára-
kozáson felüli teljesítményt
nyújtottak – jelentette ki lapunk-
nak Papcsák Ferenc, aki sokat
tett azért, hogy tíz év után a Sző-
nyi úton ismét van felnőtt labda-
rúgás. Riersch Tamás

Új idők focija a Szőnyi úton

Papcsák Ferenc elvégzi a kezdőrúgást

A BVSC-Zugló felnőtt labdarúgócsapata

Simon Péter, Profauter Ádám és tanítványai

Földházi Zsófia a KSI SE öttusázója

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

kéthetente 
minden kerületi 

lakásba 
ingyenesen jár.

Ha Ön vagy
ismerőse 

nem kapja 
rendszeresen 

a lapot, 
hívja 

a +36 (20)849-
8001-et.

A

• Veszettség és egyéb fertőző betegségek
elleni védőoltások
Ivartalanítások és egyéb műtétek
Ambuláns betegellátás
Röntgen
Csípőízületi dysplasiaszűrés
Laboratóriumi vizsgálatok
Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Lakáson történő gyógykezelés
Korszerű állatorvosi tápok, gyógytápok
árusítása
Éjszakai telefonügyelet

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

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

A kerületben
a legtöbben

ezt olvassák!

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata

Ünnepi beszédet mond:

megemlékezést és koszorúzást tart

GRÓF TISZA ISTVÁN születésének

152. évfordulója alkalmából

2013. április 22-én (hétfőn) 19 órakor.

Helyszín:
(Róna utca-Thököly út kereszteződés)
1145 Budapest, Tisza István tér

Balog Zoltán

Ágh Péter

Emberi Erőforrások Minisztere,

Országgyűlési Képviselő,

Házigazda: Önkormányzati KépviselőBorbély Ádám

Közreműködik:

Jászai Mari-díjas Érdemes művész,

eMeRTon-díjas énekesnő

és a

Nagy Anna

Vincze Lilla

Zuglói Filharmónia

Fővédnök:

Zugló Polgármesteredr. Papcsák Ferenc

Várostörténeti fotóséta III. – Iskolák a XX. század hajnalán (Vakok Állami Intézete, Teleki Gimnázium,
Szent István Gimnázium, ELTE Radnóti Miklós Gimnázium). A sétát előadás zárja: „Beszélnek a százéves képek
– iskolatörténeti fotódokumentumok” címmel a Radnóti Gimnáziumban. – Millisits Máté, Sebestyén László"
Részvételi díj: 400 Ft (előadások), 1000 Ft (vezetett séták) – diákoknak, nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek 50%-os kedvezmény, a 100 éves házak program sétái ingyenesek.
A séták megrendezhetőségét az időjárás befolyásolhatja! Regisztráció, és az előadások helyszíne:
Lipták Villa, 1146 Budapest, Hermina út 3., Tel.: 220 67 77, liptakvilla@gmail.com

Április 27. szombat 14 óraVárostörténeti séták

Bemutatkozik a Mátyásföldi Lovas Egylet • Lufifújás gyermekeknek
Palántavásár • Nosztalgiafotózás korhű ruhákban

2013. április 26-28-ig.
www.mezogazdasagimuzeum.hu

Orchidea és Bromélia
Tavaszi Kiállítás

a Vajdahunyadvárban

Ligeti szezonnyitó
2013. április 27. szombat

10.45 Zenés gyülekező a Bethesda Kórház
udvarán a Bartl Háznál

11.00 Bartl emléktábla koszorúzása
- „Herminamező Polgári Köre – 1990;
Budapesti Városvédő Egyesület
Méltatás: HPK-1990 elnök

11.30 Átvonulás a Fuit sírkőhöz
a zuglói majorettekkel

12.00 Hivatalos szezonnyitó Fuit síremlék koszorúzása
köszöntő:

12.30-13.30 Térzene a Zuglói Filharmóniával

Buza Péter

Kovács Balázs önkormányzati képviselő, Városligetért felelős tanácsnok

Nem teljesen hat hónap múlva
végleg bezár az idén 175 éves
Budapesti Vidámpark.  A mai
intézmény elődei közül a Vurstli
175 éve, az Angol Park csak-
nem 100 éve működik az idén
200 éves Városligetben. A léte-
sítmény őseit 1950-ben egyesí-
tették és államosították Vidám
Park néven. 

Itt található Európa legrégebbi,
Europa Nostra-díjas, lovas Kör-
hintája (1906), a szintén műem-
lék Barlangvasút és Európa leg-
hosszabb favázas hullámvasútja
is, amely több mint 90 éves. 

A sokszínű történelmet és a
Parkról szóló érdekességeket egy
kiállítás gyűjti csokorba, amelyet
szeptember végéig a Körhinta
csarnokában lehet megtekinteni.
Emellett készült egy képes emlék-
könyv is, ami a Park közel két év-
százados múltját dolgozza fel.

A Vidámpark májusi program-
sorozat a Vurstli fesztivállal és egy
díszes májusfa felállításával in-
dul. Május 4-én egy látványos tűz
showval veszi kezdetét a Vidám-
parki Éjszakák rendezvénysoro-
zat.  A létesítmény idén is számos
kedvezménnyel várja a látogató-
kat, a szezonbérletek – az utolsó
évre való tekintettel – 14 700 fo-
rintba kerülnek.                         ZL 

Elkezdődött 
a visszaszámlálás


