
Megkezdődött a Bosnyák tér
rekonstrukciójának harmadik
üteme. A Nagy Lajos király útja
és a Csömöri út közötti szaka-
szon megújul a térburkolat és a
közvilágítás, valamint parkbe-
rendezési tárgyak és virágok is
lesznek a területen.

A munkaterületet már átadták
a kivitelezőnek. A Páduai Szent
Antal Plébániatemplom külső
falainak megtisztítása után kez-
dődik a beruházás, amelynek
keretében a környező házak hom-
lokzata is megújulhat.

– Elkezdjük a Csömöri úti olda-
lon a díszburkolat lerakását,
hiszen ott megújul az egész köz-
terület – mondta Papcsák Ferenc,

Zugló polgármestere. – A negye-
dik ütemben az utca másik olda-
lát tesszük rendbe. Tárgyalásban
állunk a Mundo beruházói cso-
porttal. A képviselő-testület dön-
tésére van szükség, hogy a beru-
házás körüli problémák végre
megoldódjanak. A munkaterület
átadása megtörtént a vállalkozó-
nak.

A Bosnyák tér immár Zugló iga-
zi főterévé vált, környezete meg-
újult, a járófelületeket díszburko-
lattal látták el, több zöldterület
létesült. A tér felújításának legfon-
tosabb állomásaként átadták a
Páduai Szent Antal Plébániatemp-
lom tornyát, amelyre 70 évet vár-
tak a zuglóiak.

Bb-Fk

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

A Fidesz-KDNP nyerte az ápri-
lis 6-i országgyűlési választáso-
kat, így az Orbán Viktor minisz-
terelnök vezette pártszövetség
2018-ig újra felhatalmazást
kapott a kormányzásra. 

A választáson az országos rész-
vételi arány hatvan százalékos
volt. A lapzártánkkor érvényes
állapot szerint a Fidesz-KDNP-nek
összesen 133 (96 egyéni és 37
országos listás), az MSZP-Együtt-
DK-PM-MLP-nek 38 (10 egyéni 28
listás), a Jobbiknak 23 (országos
listás) és az LMP-nek 5 (országos
listás) képviselője lesz a 199 fős
parlamentben. Ez alapján 2010
után a jobboldali pártszövetség
ismét kétharmados parlamenti
többséggel kormányozhat.

Zuglóban két választókerület-
ben voksolhattak a szavazók. A
8-as számú egyéni választókerü-
letben az MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP jelöltje, Tóth Csaba nyerte

a választást. A baloldali politikus
a 69,16 százalékos részvétel mel-
lett 40,06 százalékot szerzett.
Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP)
36,3, a jobbikos Kovács Béla
10,8, míg az LMP-s Barta János
9,02 százalékot kapott. Papcsák
Ferenc a Fidesz-KDNP országos
listájáról szerzett mandátumot. 

Zugló egy részének szavazói a
13-as számú egyéni választóke-
rületben voksoltak, ez a terület

az új besorolás miatt a XVI.
kerülettel került egy választóke-
rületbe. Itt 74,12 százalékos volt
a részvételi arány. A választást a
Fidesz-KDNP-s Szatmáry Kristóf
nyerte 41,6 százalékos ered-
ménnyel. Karácsony Gergely, az
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP jelöltje
38,24, Kredits Krisztina (Job-
bik) 11,28, az LMP-s Mizsei
László 6,19 százalékot szerzett. 

(pt) 

Amennyiben Tóth Csaba, a par-
lamentben Zugló érdekében
reális javaslatokkal áll elő, Pap-
csák Ferenc támogathatja azo-
kat. A polgármester lapunknak
elmondta, Zugló nem maradt
ellenzékben, hiszen kormány-
párti képviselőként Szatmáry
Kristóf és ő is tagja lesz az
Országgyűlésnek. 

– Köszönöm a választóknak,
hogy Zuglóban ilyen sokan éltek
szavazati jogukkal, köszönöm a
munkájukat a választásokat lebo-
nyolító Polgármesteri Hivatal
munkatársainak, a szavazatszám-
láló bizottságok tagjainak. Köszö-
netet kell mondanom azoknak a
zuglóiaknak is, akik engem és a
Fidesz-KDNP-ét tüntették ki bizal-
mukkal a szavazáson – fejtette ki
lapunknak Papcsák Ferenc pol-
gármester. Arról, hogy ellenfele,
Tóth Csaba, az MSZP-Együtt-DK-
PM-MLP jelöltje nyerte a válasz-

tást, azt mondta, hogy országosan,
meggyőző erővel tudott győzni a
Fidesz-KDNP, a baloldali ellenzék
– egy két vidéki nagyvároson kívül
– visszaszorult a budapesti Hun-
gária gyűrű körüli kerületeibe. –
Csepeltől Újpestig egy vörös fél-
holdat alkotnak ezek a választó-
kerületek, miközben vidéken,
Nyugattól Kelet-Magyarországig a
harmadik-negyedik helyre szorult
vissza a baloldal – fejtette ki. Hoz-
zátette, a baloldali megosztó, ron
werberi gyűlöletkampány a vidéki
emberekre nem volt hatással, míg
a zuglóiakra még igen. 

Mint folytatta, Zugló azonban
nem maradt ellenzékben, mert
Szatmáry Kristóf, a Fidesz-KDNP
jelöltje elnyerte a 13-as számú
választókerület mandátumát,
amelyhez a kerület több alsórá-
kosi része is tartozik, illetve lis-
tás képviselőként ő is a parla-
ment tagja lesz. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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Papcsák Ferenc: Zugló 
nem maradt ellenzékben

Elindult a harmadik ütem!
A Zuglói Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ új szolgál-
tatással bővítette kínálatát.
Munkaközvetítő Irodát nyitott,
amelynek célja, hogy a zuglói
álláskeresőket a zuglói mun-
káltatók számára toborozza,
felkészítse, kiválassza, majd a
megfelelő jelöltet kiközvetítse.
A szolgáltatás az álláskereső
és a munkáltató számára is
ingyenes. 

A zuglói emberek helyi foglal-
koztatásának egyértelmű előnye,
hogy a zuglói munkavállalók
munkába járása könnyebb, rövi-
debb idő alatt beérnek, így csa-
ládjukkal is több időt tölthetnek,
ezért még inkább megbecsülik
munkahelyüket. A kerületiek fog-
lalkoztatásából a munkáltató is
profitál, ugya-
nis mentesül
minden f é l e
toborzási és
reklámkölt-
ségtől, vala-
mint a leendő
dolgozó már
odakerülése
előtt sokolda-
lú felkészítést
kap, így a cég
olyan munka-
erőhöz jut,
amelyik bizto-
san képes
megfelelni az
adott követel-
ményeknek. A
szolgáltatás

mind a munkaadók, mind a mun-
kavállalók számára ingyenes. 

– Sok ügyfelet már felkészítet-
tünk az álláskeresésre, ezért a
munkáltatókat már úgy tudjuk
megkeresni, hogy konkrét aján-
latokat teszünk az adott munka-
erőre vonatkozóan – mondta
Rácz-Mészáros Ágnes, az iroda
koordinátora. – Elsősorban a
zuglói cégekre fókuszálunk,
hiszen azoknak is érdekük, hogy
zuglói embereket vegyenek föl.
Célunk, hogy összehozzuk a zug-
lói cégeket a zuglói emberekkel.

A Munkaközvetítő Irodában
több éves toborzási és kiválasz-
tási tapasztalattal rendelkező
pszichológus, illetve munkaválla-
lási tanácsadó csoport segíti a
szolgáltatás magas szintű műkö-
dését. A Zuglói Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ munka-
társai felkészültek a helyi prob-
lémákkal kapcsolatban, ismerik
és értik a zuglói emberek gondja-
it. A programban való részvétel
egyik legfőbb kritériuma, hogy az
álláskereső motivációja megfelelő
legyen, és vállalja az irodával való
együttműködést, illetve egy hét
napos tréninget.

– Az önkormányzat ezzel óriási
lépést tud tenni afelé, hogy ezek
az emberek és családok ne legye-
nek segélyekre rászorulva,
hanem lehetőség szerint megpró-
báljunk mindenkinek munkát
találni – tette hozzá Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester.                 ZL

Munkaközvetítő iroda nyílt Zuglóban

www.zugloilapok.hu

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

A Fidesz-KDNP folytathatja 
a kormányzást

A cikkekhez kapcsolódó videók
megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

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

Május 05. 16.00-18.00 óra között. 
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Május 07.  17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal

április 10. 18.00-20.00 óra között

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

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

Önkormányzati képviselők

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

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

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

Útjára indul a Mesevonat
Kezdetét vette Zugló új bölcsődéjének kivitelezése. Az épülő

Mesevonat Bölcsőde várhatóan 2014. év végén nyithatja meg kapuit.

Zugló Önkormányzata jelenleg a Zuglói Egyesített
Bölcsődék keretein belül 11 bölcsődei nevelési
tagintézményt működtet, amelyek legfeljebb 945
kisgyermek elhelyezésére adnak lehetőséget. Zugló

vezetése, felismerve felelősségét az alapfokú nevelés
biztosítása iránt megnövekedett lakossági igény

kielégítésében, pályázatot nyújtott be új bölcsődei
intézmény építésére, amely során 150.000.000
forint támogatásban részesült.
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló
fejlesztés eredményeként 48 férőhelyes bölcsőde
épül az Erzsébet királyné útja – Öv utca – Szatmár

utca által határolt, önkormányzati tulajdonú, jelenleg
üresen álló kihasználatlan területen. A kivitelező

NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. és a TEMEN-TRADE Kft.
konzorciuma által megvalósuló fejlesztés révén az új
bölcsőde a kerületi alapfokú nevelés referencia-
intézményévé válhat innovatív építészeti megoldásaival
és korszerű, kibővített szolgáltatásaival. Az új
bölcsődében nyújtott nyitvatartás, időszakos gyermek-
felügyelet, valamint sószoba is biztosított lesz, továbbá a
zöldtető és megújuló energiaforrást biztosító napelemek
alatt modern főzőkonyha és esztétikus belsőépítészet
várja majd a kisgyermekeket és szüleiket.

A Mesevonat Bölcsőde várhatóan 2014 végén indul
mesés útjára és várja 48 kisgyermek felszállását.
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Folytatás az 1. oldalról.

Így az ellenzéki Tóth Csaba mel-
lett két kormánypárti képviselője
lesz Zuglónak. 

A politikus arra biztatta a zug-
lóiakat, hogy keressék Tóth Csa-
bát, hogy a parlamentben képvi-
selje az érdekeiket. Felvetésünk-
re, hogy lesz-e közöttük együtt-
működés, azt válaszolta, nem
foglalkozik Tóth Csaba szemé-
lyével, hiszen áthidalhatatlan,
mély szakadék van a gondolko-
dásuk között. – Ha lesznek Zugló
érdekét szolgáló, reális javasla-
tai, támogathatom azokat az
Országgyűlésben. Viszont az
egész kampányuk a bemocsko-
lásomról szólt, csak ezzel foglal-
koznak évek óta, nem a helyi
ügyekkel. A mi kampányunk
viszont a zuglóiakra összponto-
sított. Remélem nemsokára Zug-
lóban sem a baloldali gyűlölet-
kampány, hanem az eredménye-
ket hangsúlyozó, korteskedés
lesz jellemző. Országosan ez
érvényesült, hiszen az Orbán-
kormány két, egymást követő
választáson ekkora felhatalma-
zást kapott, ez igazi bizonyíték
arra, hogy jó úton haladunk –
mondta el. 

Megerősítette, hogy októberig,
a következő önkormányzati
választásokig polgármester
marad, így álhírek azok a tudósí-
tások, hogy listás országgyűlési
képviselőként le kellene monda-
nia a kerület vezetői posztjáról.
Az egyéni és listás képviselők jog-
állása között ugyanis nincs

különbség, csak az önkormány-
zati választások után lép életbe a
képviselői és polgármesteri össze-
férhetetlenség.

Arra a felvetésünkre, hogy a
Fidesz-KDNP-ben megszületett-e
már a döntés, hogy ősszel ki
indul a polgármesterségért, illet-
ve kik lesznek a képviselői jelölt-
jeik, azt mondta, most a követ-
kező, európai parlamenti válasz-
tásokra készülnek, döntés csak

május 25. után várható. Kifejtet-
te, októberben más eredmények
várhatók Zuglóban, mint a mos-
tani országgyűlési voksoláson,
hiszen az emberek nem országos,
hanem helyi ügyekről döntenek
majd. Így azt mérlegelik, hogy
mennyit is fejlődött a kerület,
hány köztér újult meg,  milyen
beruházások valósultak meg,
milyen fejlesztések vannak elő-
készítési fázisban. Az önkor-

mányzati választásokon inkább
személyekre szavaznak az
emberek, míg az országgyűlésin
pártokra. – Mi az országgyűlési
kampányban is részletesen
elmondtuk, milyen fejlesztéseket
szeretnénk a kerületben megva-
lósítani. Így a Bosnyák tér
továbbfejlesztése, az Örs vezér
tere felújítása, a Mundo város-
központ jövő év eleji építésének
megkezdése, a Rákosrendezői

pályaudvar rehabilitációja, a
Városliget rendbetétele, a panel-
programban való részvétel tarto-
zik ezek közé. A szocialisták ezzel
szemben semmit nem mondtak,
de nem is tudták igazolni a 2010
előtti teljesítményükkel, hogy
bármire képesek lennének –
magyarázta Papcsák Ferenc.  

Papcsák Ferenc: Zugló nem maradt ellenzékben

„Egy zug, ahol zöldségek és
barátságok teremnek, ami meg-
fűszerezi a városi életet” –
olvasható az első zuglói közös-
ségi kert bejáratán. Ez az egy
mondat mindent elmond a léte-
sítményről. 

Egyéves előkészítő munka után,
március 30-án megkezdte műkö-
dését az első zuglói közösségi
kert. A kertátadón megjelent par-
cellatulajdonosoknak Rozgonyi
Zoltán alpolgármester elmondta:
a városvezetésnek hivatalba
lépése óta eltökélt szándéka Zug-
ló zöld területeinek rendbetétele.
Az elhatározás megvalósítása
nem merült ki a Virágzó Zugló
program keretében
elültetett rengeteg
virág- és fa kihelye-
zésében, gondozásá-
ban, kiemelt feladat-
nak tekintették az
egyes területek
funkcióval történő
ellátását is.  Ebbe a
körbe tartozik a
Bosnyák tér rende-
zése, a Tisza István
tér kialakítása, a
Füredi lakótelepen
létrehozott kutyafut-
tató és a most
átadott közösségi
kert is. Az utóbbi
projekt még nem
fejeződött be. Az
első ütemben 64
parcella kialakítását
végezték el, amelyek
művelését a prog-

ramban részt vevő civilek már
néhány hete megkezdték. A
második ütemről a képviselő-tes-
tület várhatóan a májusi ülésen
dönt. Az önkormányzat ugyanis
a közösségi kert mellé egy pihe-
nő- és látványkertet tervez, melyet
még ebben az évben szeretnének
megvalósítani.

Honyek-Bartha Szilvia, a ZUG
Közösségi Kertekért Egyesület
elnöke elmondta: szeretnének
további közösségi kerteket kiala-
kítani a kerületben, mert ezekre
nagy igény van. A Rákos-patak
környezete nagy átalakulás előtt
áll, a zöldmezős beruházásba
bőven beleférne egy vagy több
közösségi kert is.

Nagyon fontos előrelépés volt az
első közösségi kert életében, hogy
az egyesület vezetőinek sikerült
több oktatási intézménnyel és a
polgárőrséggel is megállapodást
kötnie. Az előbbiek – a Móra
Ferenc Általános Iskola és Pöttöm
Park Óvoda – egy-egy ágyást gon-
doznak a gyerekekkel, az utóbbi-
ak pedig a kertet óvják meg a ron-
gálóktól. Az első zuglói közösségi
kert László Viktor okleveles táj-
építész tervei alapján készült, a
kivitelezést Megyeri Szabolcs, a
Virágzó Zugló program vezetője
irányította. Riersch Tamás

Átadták az első közösségi kertet

A közösségi kertet Rozgonyi Zoltán adta át a kertbarátoknak

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalonZuglóban az utak mentén idén 345 facsemetét ültetnek el

Több száz fát ültetnek 
a zuglói utak mentén

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

Fásítási és faápolási munkála-
tok kezdődtek Zuglóban. Az
elkövetkező hetekben összesen
345 facsemetét ültetnek ki a
Mogyoródi út, Mexikói út és
Szuglói körvasút sor közötti
szakaszon. 

Március 27-én, a Róna utca és a
Nagy Lajos király útja között 70
díszkörtefát ültettek el. A facse-
meték beásásában és metszésé-
ben Papcsák Ferenc polgármester
is részt vett.

A zuglói önkormányzat és a
Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. 2009 óta tervezi
a Mogyoródi út, Mexikói út és
Szuglói körvasút sor közötti sza-
kaszán lévő elöregedett, hiányos
fasor megújítását. Idén tavasszal
- a költségvetés elfogadásával -
lehetőség nyílt a fásítási és faápo-
lási teendők végrehajtására.

- Egy független szakértővel meg-
vizsgáltattuk a teljes szakaszt,
majdnem 800 fát néztek végig –
mondta el lapunknak Szili Adrián,
a Zuglói Zrt. vezérigazgatója. –
Nagyon rossz állapotban voltak a
növények, 130 fát ki kellett vágni,
a többit ifjítani, gallyazni. A faápo-
lás és fakivágás 12 millió, míg a
fapótlás 20,5 millió forintba kerül.

- Nagyon fontos, hogy egészsé-
ges környezetben éljünk, és az is,
hogy a betegségek miatt kivágott
fák helyére másikat ültessünk –
vélekedett Papcsák Ferenc. – Örü-
lök, hogy 130 kivágott fa helyére
idén 345 csemetét ültetünk. Ez
óriási szám.

A kerületvezető kiemelte: a
kivágott fákat többnyire a zuglói
családsegítő központnak ajánlják
fel, onnan pedig hátrányos hely-
zetű családokhoz kerül, ahol nem
telik tüzelőre.                   Ft-Fkk

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

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

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

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

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

a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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

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

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

Dátum

Május 8.
Június 11.

Május 5.
Június 5.

Április 25.

Május 9.
Június 6.

Május 7.
Június 4.

Divízió
Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Jogtanácsos

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

dr. Csikós Tibor

Divízió

A kerületgondnokság
elérhetőségei

E-mail: 
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

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

pénteken 08.00-14.00-ig.

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

Nem mindennapi eseménynek
volt a helyszíne április 4-én a
Teleki Blanka Gimnázium
díszterme.  Sárospataki, deb-
receni és zuglói diákok, illet-
ve pedagógusok találkoztak
egymással. Ugyanakkor dr.
Wiedermann Lászlóné Tóth
Izabellát köszöntötték, aki
1969 és 2002 között tanította
matematikára és fizikára a
gimnázium diákjait. 

Az idén 80 esztendős pedagó-
gus azonban pályafutása során
nemcsak a fővárosban, hanem
Sárospatakon (1957–1961), va-
lamint Debrecenben (1961–
1969) is tanított, mély nyomokat
hagyva egykori tanítványaiban és
kollégáiban. 

Első osztályának egyik diákja,
Szombathy Zoltán vetette fel,
hogy a három intézmény közö-
sen köszöntse Iza nénit szüle-
tésnapja alkalmából. Miután
gazdag tanári pályafutása jelen-
tősebb része Zuglóhoz kötődött,
a közös ünneplés helyszíne a
Teleki lett. Iza nénit sokan sze-
rették, amit az is bizonyít, hogy
az április 4-i rendezvényen zsú-
folásig megtelt a gimnázium
díszterme. Volt, aki kisgyerme-
kével, más a párjával érkezett
az ünnepségre. Mindenki kezé-
ben volt egy szál virág, vagy egy
apró ajándék. 

Iza néni az ünnepség végén
meghatódva jegyezte meg: nem
teherautóval érkezett, így nem
tudja, hogyan fogja hazaszállí-
tani a sok ajándékot. Az idős
pedagógus nemcsak ajándé-
kokból, hanem szép szavakból
és dicséretből is sokat kapott.
Régi tanítványai – akikből idő-
közben több is a kollégája lett
– volt munkatársai egymásnak
adták a szót, és elevenítették
fel a sárospataki, a debreceni
és a zuglói éveket. 

Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester az önkormányzat nevé-
ben köszöntötte az ünnepeltet.
Elmondta: bár ő és több csa-
ládtagja is telekis volt, Iza néni
óráit csak hallomásból ismer-
te, őt ugyanis más pedagógus

oktatta matematikára. Ám,
amit diáktársaitól hallott,
arról győzték meg, hogy Iza
néni valóban karizmatikus
személyisége volt az intéz-
ménynek. Ez egyébként az
április 4-i ünnepségen is kide-
rült, amikor az ünnepelt is
szót kapott, és pályafutásának
kacskaringóiról mesélt az egy-
begyűlteknek. Az időközben
felnőtt tanítványai most is
ugyanolyan figyelemmel hall-
gatták a szavait, mint hajda-
nán, amikor még a Thalesz-
tételt oktatta nekik.     

riersch

Megható találkozás

Iza nénit az önkormányzat nevében Rozgonyi Zoltán köszöntötte

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Újra benépesült a Bosnyák tér! Az I. Zug-
lói Adventi Vásárt és a hozzá kapcsolódó
kulturális programokat követően újabb
hagyományteremtő célzattal életre
hívott rendezvénnyel, a Zuglói tavasz-
váró színes kavalkádjával invitálja az
önkormányzat Zugló főterére a kerület-
ben élőket.   

A télbúcsúztató, tavasz köszöntő, húsvéti
ünnepekre való felkészülés szolgáló, első
Zuglói tavaszváró március 29-től április
13-ig várja az érdeklődőket. Ezalatt a ter-
mékeiket és szolgáltatásaikat kínálók mel-
lett a gyereksarokban és a színpadon
naponta színes programok fogadják a Zug-
ló főterére látogatókat. A nyitónapon Csisz-
tu Zsuzsa műsorvezető köszöntötte a meg-
jelenteket, illetve ő konferálta fel a Szép
Ernő Színház előadását, valamint az esti
Antal Timi koncertet. 

A Zuglói tavaszvárón a Mező Együttes, a
Handa Banda együttes, Cserpes Laura,
Vastagh Csaba, Janicsák Veca és Szabó
Ádám koncertje mellett jelen van az Uzso-
ki-modell egészségmegőrzést segítő szol-
gáltatása is. A Civil Sátor családoknak,
kicsiknek és nagyoknak szóló programok-
kal várja az érdeklődőket és bemutatkoz-
nak az egyházi kórusok is. Lapunk ter-
jesztésének időszakában rendezik a nyug-
díjas szavalóversenyt, és sütik meg Zugló
kalácsát. 

A tavaszváró rendezvényei közül a leg-
több érdeklődőt Cserpes Laura és Vastag
Csaba koncertje vonzotta. Várakozáson
felül sokan akarták élőben látni a televíziós
tehetségkutatók két ifjú sztárját. 

Bárány Béla atya, a Bosnyák téri Páduai
Szent Antal templom plébánosa, Zugló
díszpolgára – mint elmondta – szinte min-
den nap kilátogat a rendezvényre, sőt
néhány finomságot is megkóstolt már. 

A színpadi programokon túl a civil ren-
dezvényekre is nagy az érdeklődés, az
Uzsoki-modell szűrőprogramjain mindig
sokan vannak. Megyeri Szabolcs, a Virág-
zó Zugló program szakmai vezetőjének
kertészeti pavilonját is sokan felkeresik,
hogy tanácsot kérjenek növényeikkel kap-
csolatban. 

A Bosnyák térre kilátogatók körében
nagyon kedvelt a kolbász-, illetve a goffri-
sütő és a pálinkaház is. 

A Zuglói tavaszváró utolsó napjai még
számos izgalmas programot ígérnek. Töb-
bek között az érdeklődők felmehetnek a
közelmúltban befejezett templomtoronyba,
ahol Millisits Máté művelődéstörténész tart
helytörténeti előadásokat a látogatóknak.

A tavaszváró április 13-i zárását követő-
en az önkormányzat már egy újabb ren-
dezvény szervezését kezdi meg. Mint Laka-
tos Tímeától – a Zuglói Önkormányzati
Rendezvényiroda vezetőjétől – megtudtuk,
a tervek szerint augusztus végén – szintén
hagyományteremtő céllal – hungaricum-
fesztivált rendeznek Zugló főterén.                   

Riersch Tamás

Családias hangulatú tavaszváró a Bosnyákon

A Zuglói tavaszvárón megjelentektől

arról érdeklődtünk, hogy milyennek

találják a hagyományteremtő célzat-

tal életre hívott rendezvényt.

Megkérdeztük

MOLNÁR 
RÉKA

Nagyon jó volt,

a kislányom 

bemehetett 

a játszóházba,

az ott lévő hölgy

segített neki. Még biztosan kijövünk.

NAGY 
MÓNIKA

Az egész csalá-

dom zuglói,

majdnem 40

éve lakom Zug-

lóban,  úgy gon-

doltam, a gyermekemnek is megmuta-

tom, hogy mennyire jó itt lakni.

PÁSZTOR 
LÁSZLÓNÉ

Még nem volt

időm körülnéz-

ni, de nagyon

örülök a ren-

dezvénynek. 

Az unokám éppen nálunk tölti 

a hétvégét, így kijöttünk, 

remélem, tetszik neki.

BARANYI 
JÁNOS

Jó ötletnek 

tartom, sok

rendezvény

van, 

ami várhatóan

nagyon sok embert fog vonzani.

PÁSZTOR 
ZOLTÁN

A gyerekeknek 

kifejezetten jó

programok 

vannak, 

az idő is jó. 

Miután a teret rendbe tették, végre van

hova kijönni a gyerekekkel.

ÁBRAHÁM 
REA

Főleg 

a gyerekek 

miatt jöttünk,

a körhinta

érdekli őket, 

de mindent megnézünk, mert a teret

felújítva még nem láttuk.

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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A végéhez közeledik az a 43
helyszínen, 39 420 tanfolyamó-
rában megvalósult munkaerő-
piaci esélyegyenlőség növelő
országos képzés, amelyet a zug-
lói székhelyű Főkefe Nonprofit
Kft. szervezett 1500 megválto-
zott munkaképességű alkalma-
zottjának az Európai Unió
támogatásával.

A projekt tapasztalatairól, ered-
ményeiről április 2-án számolt be
a Főkefe vezetése. A tájékoztató-
ból kiderült, az országszerte 76
telephellyel rendelkező, hazánk-
ban legtöbb megváltozott mun-
kaképességűt foglalkoztató cég az
Új Széchenyi Terv keretében segí-
ti alkalmazottai rehabilitációját.
A cél, hogy a megváltozott mun-
kaképességű emberek olyan kép-
zettséget, készségeket szerezze-
nek, amelyek lehetővé teszik szá-
mukra a munkából való megél-
hetést.

– A munka a megbecsülésnek
és a megbecsültségnek az alapja
– jelentette ki a projekt kapcsán
Papcsák Ferenc polgármester.
Hozzátette: minden ember szá-
mára az a legfontosabb, hogy
legyen munkája, különben társa-
dalomi pozíciója megrendül. Aki-
nek nincs önbecsülése és a tár-
sadalom sem becsüli, az elveszett
ember. A felelősen gondolkodók
számára azonban nincs elveszett
ember, ez a program is azt bizo-
nyítja. A megváltozott munkaké-

pességűek nem elveszettek a
magyar társadalom számára. 

Papcsák Ferenc kiemelte, az
állami nagyvállalat öt budapesti
telephelyéről kétszázhárman
kapcsolódtak be a képzésekbe,
ezek egynegyede zuglói. A polgár-
mester bejelentette: a kerület
együttműködési megállapodást
akar kötni a zuglói céggel, mert
az önkormányzat a katalizátor
szerepét kívánja betölteni külön-
böző résztvevők közötti együtt-
működésben.  

Bernáth Ildikó, az Emberi Erő-
források Minisztériumának
Szakmapolitikai Koordinációs
Testületének elnöke kihangsú-
lyozta: a három állami cég bevo-
násával 4,7 milliárd forintból
elindított Rehabilitáció – Érték –

Változás elnevezésű program a
kormány egyik kiemelt projektje.
Az a célja, hogy a fogyatékossá-
guk vagy egészségkárosodásuk
miatt hátrányos helyzetbe került
emberek, ugyanolyan eséllyel vál-
lalhassanak munkát, mint a tár-
sadalom bármelyik másik tagja. 

Szabó György, a Főkefe Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta: az alapvető képzések
nagyon nagy pluszt adnak a meg-
változott munkaképességűeknek,
hiszen ott tanulják meg a közös-
ségben való viselkedést, kommu-
nikációt, az egymáshoz való
viszony kezelését, illetve olyan
életvezetési ismereteket is meg-
tanulnak, amelyek eddig ismeret-
lenek voltak számukra.

ZL

Esélyegyenlőség növelő 
képzés a Főkefénél

Az esélyegyenlőségi képzésben résztvevők negyede zuglói illetőségű

A Házasságkötő teremben ren-
dezték meg március 27-én az
Európai Unió támogatásával
másfél éve Zuglóból útjára
induló „A közösség lámpásai”
program záróeseményét, amely
a társadalomtól leszakadt sze-
mélyek felkutatását és felzár-
kóztatását célozta meg.

Az Európai Uniótól a Vakok és
Gyengénlátók Közép-magyaror-
szági Regionális Egyesülete
(VGYKE) a TÁMOP- 1.4.1-es
pályázatán 75 millió forintot
nyert fogyatékkal élő, vagy egyéb
hátrányos helyzetben levő sze-
mélyek képzésére, majd foglal-
koztatására. „A közösség lám-
pásai” program nyitórendezvé-
nyének másfél évvel ezelőtt a
kerületben működő Ében Hotel
adott otthont, a projektzáró a
Házasságkötő teremben volt. 

– A helyszínválasztás nem
véletlen – mondta Fodor Ágnes,
a VGYKE elnöke –, a zuglói
önkormányzattól ugyanis végig
komoly erkölcsi támogatást
kaptunk. Igéretünk van rá, hogy
a program fenntarthatóságában
is segítenek. Zugló egyébként is
különleges kerület, itt a fogya-
tékkal élők tradicionálisan ott-
hon érezhetik magukat.

A zárórendezvényen a prog-
ram vezetői beszámoltak az
elmúlt másfél év eredményeiről.
Az elhangzottak szerint az uniós
támogatásból 30 mentort képez-
tek ki, akik közel 600 látássé-
rült embert kutattak fel a kör-
nyezetükben. Tizenkét önkor-
mányzattal állnak együttműkö-
désben, a többiektől ígéret van

az ilyen irányú megállapodás
megkötésére. A programnak
több mint 50 médiamegjelenése
volt. A 30 mentorból 18-at már
foglalkoztatnak, nekik az a fel-
adatuk, hogy fogyatékkal élő és
egészséges emberekből álló
közösségeket építsenek és
működtessenek. Zuglóban Tóth
Zoltánné Zsike és Lenkainé Vaj-
da Viktória személyében két
ilyen mentor is van.

– Nagyon elégedett vagyok,
mert egy országos méretű kez-
deményezésben vehettünk részt
– mondta Rozgonyi Zoltán
alpolgármester a záróünnepsé-
gen. – Számunkra is fontos a
közösségek létrehozása, ezért

építünk Civil Házat, és ezért
támogatjuk a helyi civil szerve-
zeteket. A fogyatékkal élők szá-
mára különösen fontosak a
közösségek, hisz ezeken belül
egymásnak is segíteni tudnak.
Az önkormányzat lehetőségei-
hez mérten a jövőben is minden
támogatást meg ad ennek a kez-
deményezésnek.

„A közösség lámpásai” prog-
ram egyelőre csak a közép-
magyarországi régióban műkö-
dik, ám a szervezők szeretnék
ezt országos méretűvé kiterjesz-
teni. Ennek érdekében már meg
is tették az első lépést, és
benyújtották pályázatukat a Nor-
vég Civil Alaphoz. R.T.

„A közösség lámpásai” program záróeseményét a Házasságkötő
teremben rendezték meg

Megvalósultak 
az elképzelések

Sikeres két esztendőt tudhat
maga mögött a dr. Török Béla
Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon. Az intézmény
TÁMOP pályázaton 40 millió
forintos támogatást nyert, ami-
ből rengeteg programot tudtak
megvalósítani.

A TÁMOP-3.1.6-os projekt a
hallássérült gyermekek inkluzív
oktatásának támogatására létre-
jövő szakmaközi együttműködé-
seket, szakmai, eszközfelhaszná-
lói fejlesztések megvalósítását
célozta meg. Az Új Széchenyi Terv
keretében az Európai Unió által
is támogatott program záróese-
ményét március 28-án tartották
a Rákospatak utcai létesítmény-
ben. 

A rendezvényen Szöllősiné
Sipos Virág igazgatónő értékelte

az elmúlt két esztendő eredmé-
nyeit. Mint hangsúlyozta, a zuglói
speciális intézmény korábban
még sosem vett részt ekkora volu-
menű projektben. A 40 millió
forintos támogatásból a két év
során rengeteg programot tudtak
megvalósítani. A szülők iskolája,
az átvezetési program, az óvoda-
pedagógusok és a védőnők felké-
szítése, a bölcsődei szaktanácsa-
dás, az integráltan nevelkedő gye-
rekeknél az alapvető ismeretek
és korszerű módszerek elsajátí-
tása, illetve a hallásjavító műtétre
váró gyerekek mentorálása mind
a megvalósult programok között
van. 

A zuglói intézmény a most lezá-
rult programmal párhuzamosan
konzorciumtagként egy másik
uniós projektben is érdekelt.

Riersch Tamás

A városligeti Vakok Kertjében
rendezték meg április 4-én a
Vakok Állami Intézetének
hagyományos Tavaszváró
Sportnapját.  Az eseményt
megelőzően az „Egy cipőben
járunk” elnevezésű, demonst-
ratív séta keretében egészséges
és látássérült emberek vonul-
tak végig a 200 éves közpar-
kon, jelezve, mindenkinek egy-
formán joga van a sportoláshoz
és a kikapcsolódáshoz. 

A program fővédnöke, Soltész
Miklós államtitkár a megnyitón
elmondta: minden ilyen találkozó
egy újabb lépést jelent a fogyaték-
kal élők életének megismerése,
elfogadása felé.

– A kormány sokat tesz ezért –
jelentette ki a politikus –, egyre
több megyében elérhető a fogya-
tékkal élők rehabilitációs prog-
ramja, sőt Tatán egy rehabilitáci-
ós központ is épül. Ennél
nagyobb volumenű beruházás az

a közel egymilliárd forintos fej-
lesztés, amely a Zuglóban műkö-
dő speciális intézményeket érinti.
A Vakok Állami Intézete Hermina
úti épületének teljes körű
rekonstrukciója június végére, a
Hungária körúti épületé év végére
fejeződik be.  Így Zuglóban XXI.
századi körülmények között foly-
hat majd a vakok és gyengénlátók
rehabilitációja. A beruházás álla-
mi forrásból valósul meg, az
Európai Unió mindössze 67 mil-
lió forinttal támogatja a rekonst-
rukciót.

A Tavaszváró Sportnap prog-
ramja az idén is változatos volt.
A lengőteke-bajnokság, a partybi-
ke, a vakpingpong és a tandem-
kerékpározás mellett a szervezők
két különlegességgel is szolgál-
tak. A Szent Pál Akadémia jóvol-
tából a vakok is belekóstolhattak
az ökölvívásba, míg délután
Vincze Gábor látássérült para-
limpikon cselgáncsozó tartott
judóbemutatót. riersch

Szolidaritási séta a Városligetben 

A sportnapon a vakok az ökölvívást is gyakorolhatták

Kinőtte magát az uniós projekt

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



A januárban tizedik alkalom-
mal megrendezett Budapesti
Nemzetközi Cirkuszfesztivál
történetében először fordult
elő, hogy magyar résztvevő
nyerte el a verseny fődíját.
Ifjabb Richter József lovas
akrobatával a versenyről és
idei tervekről is beszélgettünk.

– Egy ilyen komoly verseny
megnyerése nemcsak a tehet-
ségtől, hanem sok egyéb mástól
is függ. Mivel állatszámról van
szó, sok múlik az embernek és
az állatnak az aznapi formáján
és hangulatán, de a sikerhez
szerencsére is szükség van –
mondta a fődíjat elnyerő cir-
kuszművész.

Ifjabb Richter József is a sze-
rencsének köszönhette, hogy fel-
léphetett a X. Budapesti Nem-
zetközi Cirkuszfesztiválon. Egy
orosz artistapár ugyanis sérülés
miatt kénytelen volt lemondani
a fellépést, Richter helyettük
került beugróként a programba.

– Másfél hónapunk volt, hogy
felkészülhessünk. Ennyi idő
alatt sikerült átalakítanunk a
számunkat, de azt, hogy a gya-
korlatokat biztosítókötél nélkül
végezzük, mi is csak az utolsó
pillanatokban próbáltuk ki.

Az Arany Pierrot-díjas mű-
vész Zuglóban, a Gyarmat,
illetve a Columbus utcában
nőtt fel. Artista bátyjához
hasonlóan ő is a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában kezdte
tanulmányait. Szülei – Richter
József és Carola artistapár –
révén már kiskorában belekós-
tolt a cirkuszi életbe. Artista-
társaihoz hasonlóan ő is szer-
tornával kezdte. A Budapesti
Honvéd színeiben tornázott, s
mivel családjában legalább hét
generáció óta mindenki artista,
úgy tűnt, ő sem kerülheti el a
sorsát. Aztán 12 éves korában
mégis úgy döntött, hogy profi
teniszező lesz. Ebben egy
korábbi artista, Kapros Attila
volt segítségére, aki edzeni
kezdte a zuglói srácot. A közös
munka eredményeképpen
aztán előbb a társaival szem-
beni, többéves lemaradását
sikerült behoznia, majd
néhány év alatt korosztályában
a TOP 10-be is bekerült.

– Hiába ment jól a játék, érez-
tem, hogy nekem máshol lenne
a helyem. A végső lökést a cir-
kusz felé egy nyári látogatás
adta. Éppen szünetem volt, és
elmentem apuékat megnézni
Balatonlellére. A cirkusz  annyi-
ra megfogott, hogy végleg ott
ragadtam.

Ifjabb Richter József nagy
valószínűséggel a legfiatalabb
cirkuszigazgató a világon.
Tavaly, 21 évesen választották
meg a Magyar Nemzeti Cirkusz
vezetőjének, amellyel idén –
márciustól novemberig – az
egész országot bejárják. Produk-
ciójukban az Arany Pierrot-díjas
igazgató is fellép, hasonlókép-
pen a januári fesztivál másik
győzteséhez, a német Casselly
családhoz, akik erre az évadra
szintén a Magyar Nemzeti Cir-
kuszhoz szerződtek. Ifjabb
Richter Józsefet és társulatát
március 14–16. között a Pólus
Center melletti sátorban láthatta
a közönség.

A világ legnagyobb cirkuszfesz-
tiválját minden esztendőben
Monte Carlóban rendezik. A
meghívásos versenyre a buda-
pesti fesztivál sikere kiváló aján-
lólevelet jelenthet ifjabb Richter
Józsefnek, aki nem csupán
résztvevője kíván lenni a rangos
versenynek. A Richter név
ugyanis  kötelezi őt a jó szerep-
lésre. Korábban  édesapja ezüst-,
bátyja pedig arany és ezüstmi-
nősítést szerzett a monte carlói
cirkuszfesztiválon.

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

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

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

Az utalvány átvételéhez
szükséges irat minden kérel-
mező esetében:

• kérelmező személyazono-
sító igazolványa és lakcímkár-
tyája,

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

– munkáltató vagy 
– vállalkozásból származó jö-

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

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

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

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

Az utalványok átadásának helyszínei:

– Sugár Üzletközpont
(Önkormányzati Pont, II. emelet)

– Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
– Zuglói Szociális Szolgáltató Központ

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

úti rendelőintézete (II. emelet)

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

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

az összes helyszínen
szombat-vasárnap 9–13 óráig csak 

a Sugár Üzletközpontban

Egy Arany Pierrot-díjas beugró
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Gyermekvédelmi szakembe-
rek, pedagógusok, szociális
területen dolgozók üléseztek
március 28-án a Lipták Villá-
ban. A gyermekjóléti tanácsko-
zást minden évben március
31-ig kell megtartania a szak-
embereknek, ahol értékelik az
előző év helyi gyermekvédelmi
tevékenységet, a gyermekek
veszélyeztetettségét észlelő
rendszer működését, a gyerek-
jóléti alapellátás helyzetét. 

Az idei Humán fórumot is a
Zuglói Gyermekjóléti Központ
szervezte. A meghívottak a jelző-
rendszer tagjai, az egészségügyi
szolgáltatók (védőnők és gyer-
mekorvosok), a közoktatási intéz-
mények és a bölcsődék képvise-
lői, közbiztonsági szakemberek,
illetve a gyerekjóléttel kapcsolatba
kerülő civil szervezetek képviselői
voltak. 

Ambrus Zsuzsanna, a Zuglói
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ vezetője elmondta: az
egy évvel korábbi fórum óta elin-
dult a gyermekek átmeneti ottho-
nának előkészítése. Ezen kívül a
zuglói központ fejlesztése terén is
fontos lépések történtek. A Zuglói
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ ugyanis a kerület létszá-
mához képest korábban 26 fővel
kevesebb szakemberrel műkö-
dött. A létszámhiányból sikerült
valamennyit lefaragni, az önkor-
mányzat ugyanis nyolc státusszal
növelte a központ állományát.
Öten gyermekjóléti, ketten csa-
ládsegítő területre kerültek, egy

szakember pedig egy új szolgál-
tatás beindításában vesz majd
részt. A központban hamarosan
elindul a helyi állásközvetítő szol-
gáltatás, mely a zuglói munkavál-
lalókat kívánja összehozni a zug-
lói munkaadókkal úgy, hogy ez a
kapcsolat mindkét fél számára
előnyökkel járjon.

– Elsődleges feladatunk a gyer-
mekek veszélyeztetettségének a
megelőzése, illetve a már veszé-
lyeztetett gyermekek megóvása –
mondta Ambrus Zsuzsanna, aki
néhány fontos célt is megfogalma-
zott. – Szükség lenne egy átfogó
szociális térképre, egy kríziskeret
létrehozására a hároméves korig

terjedő korosztály ellátására, a
gyermekek nyári étkeztetésének
biztosítására és az adománypon-
tok kialakítására.

Az idei Humán fórumon több
téma is felmerült. Szó esett töb-
bek között a munkanélküliség és
a lakhatás problémájáról, a Zug-
lói Gyermekjóléti Központ általá-
nos és speciális szolgáltatásairól,
a jelzőrendszerek működéséről,
a családok és az intézmények
közötti együttműködés nehézsé-
geiről, illetve a zuglói gyermekek
helyzetéről is. Riersch Tamás

Humán fórum a gyerekekről

Megkezdődött a zuglói Civil
Ház műszaki átadása. Papcsák
Ferenc polgármester március
26-án bejárást tartott a beruhá-
zás területén, ahol azt tapasz-
talta, hogy a munkálatok meg-
felelő ütemben haladnak.  

– Nagyon fontos, hogy a zuglói
civil szervezetek végre méltó
körülmények közé kerülhesse-
nek – mondta a polgármester a
bejáráson. – A kerületben rend-
kívül erős a civil élet, nagyon sok
tevékeny ember él Zuglóban, akik
az új Civil Házban végre otthonra
lelhetnek.

A polgármester kiemelte: az
intézményből az önkormányzat
is profitálhat, hiszen eddig nagy
létszámot befogadó előadóterem-
ből hiányt szenvedett a kerület.
Az új Civil Háznak viszont egy

300 férőhelyes nagyterme is lesz,
ahova a civil eseményeken kívül
színházi előadásokat, konferen-
ciákat és egyéb programokat is
lehet majd szervezni. Ősszel
pedig elkezdődik a Csertő park
rendbetétele. Ennek során min-
tegy 2000 négyzetméteres terüle-
tet sétánnyá alakítanak, térköve-
zik, akadálymentesítik és parko-
sítják.

Szili Adrián, a beruházást fel-
ügyelő Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. vezérigazga-
tója elmondta: az 540 négyzetmé-
teres épület majdnem készen
van, a műszaki tesztelésen kívül
már csak a berendezési tárgyakat
kell elhelyezni. 

riersch

A fórumon az előző évi helyi gyermekvédelmi tevékenységet is értékelték

Konzultáció az Örs vezér tere 
és a Kék Óvoda megújításáról

Kérem, írja meg Ön is véleményét!

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

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

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

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

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

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

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

Zugló országgyűlési képviselőjelöltje

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

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

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

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

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

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

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

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

A műszaki ellenőrzést a bútorok elhelyezése követi 

Célegyenesben a Civil Ház



A kötelező hittan rég várt
lehetőség az egyházak számá-
ra, amelyet a kormány bizto-
sított – jelentette ki Pajor
András atya, a Kassai téri
Szentlélek templom plébáno-
sa, akivel a tapasztalatokról
beszélgettünk.

– A helyi tapasztalatok egészen
jók. Az elmúlt években végigjár-
tam a plébániához tartozó
összes általános iskolát, és szin-
te mindenütt segítőkész, együtt-
működő volt a vezetőség, illetve
a tanári kar – mondta el lapunk-
nak Pajor András atya, a Kassai
téri Szentlélek templom plébá-
nosa, akivel a hittanoktatás új,
felmenő rendszerben bevezetett
lehetőségének gyakorlatáról

beszélgettünk. Kifejtette, az első
osztályosok közül például min-
tegy harminc százalékos volt a
katolikus hittanra jelentkezők
aránya, persze, ez intézményen-
ként változott.

Ismert, tavaly ősz óta a kötele-
ző órarend része lett az akkori
elsősök és ötödikesek számára
a hit- és erkölcstan, avagy az
ezzel egy időben választható,
úgynevezett erkölcstan, más
néven etikaóra. Pajor atya sze-
rint, noha az elsősöknek minden
új, könnyebb őket lekötni a hit-
tanos tanagyaggal, az ötödikesek
hozzáállásától kicsit féltek. Ezzel
szemben kiderült, ők is érdek-
lődők, élvezik, jók a tapasztala-
tok velük kapcsolatban. – Meg-
jegyzem, szomorú kivételként a

Munkácsy Mihály Általános
Iskolában akadtak gondok, a
hitoktató beszámolója, illetve a
saját tapasztalatom alapján –
mondta el. 

A plébános ugyanakkor leszö-
gezte: ez egy valódi, rég várt lehe-
tőség az egyházak számára,
amelyet a kormány biztosított.
További gond szerinte egyes
iskolák számára a terembeosz-
tás, valamint az, hogy a hittannal
párhuzamos erkölcstan keretein
belül pontosan mit is oktatnak
az általános iskolákban.

– Ami a gyakorlati kérdéseket
illeti: a Jókai Mór Általános Isko-
lában felmerült, az ötödikeseket
és a hatodikosokat a közösségi
házunkban tanítanám, magam át
is hoznám őket, így tennének az

ugyancsak közeli reformátusok
is. Ha a vezetés ezt elősegíti a gye-
rekek időre történő felkészülésé-
vel, ez jó megoldás lenne a terem-
problémára – vetette fel Pajor
András. Szólt arról is, a hittano-
sok kapcsán felmerül, miként
lehet bevonni az érintett tanuló-
kat, illetve családjaikat a vallási,
közösségi életbe. Hozzáfűzte, jöt-
tek újak a templomba, ám ez
némi életmódváltással is jár, ami
egyeseknek nem könnyű, így
aztán a többiek még nehezen
szánják rá magukat.

Sajnos sokszor éppen a szülő
fogja vissza a gyermek lelkese-
dését. Tehát nehéz, ám fontos
küldetés ez. Szerinte nem
helyes, hogy jó pár felnőtt a gyer-
mekükre bízza a választást a hit-
tan és az erkölcstan között,
noha legfeljebb alig tízévesekről
van szó. Pedig nem az a szülő

feladata, hogy döntések elé állít-
sa, hanem hogy a jó irányba
terelje, és a számára fontos dol-
gokat, értékeket átadja neki –
hangsúlyozta András atya, aki
szerint jó lenne, ha valamilyen
kötetlen formában az elmúlt
tanév tapasztalatait összegezni
tudnák a szülőkkel és iskolave-
zetőkkel együtt.

András atya szerint az is fon-
tos, hogy milyen előkészítés
folyik az óvodákban. Ennek
lehetősége is nagyban függ az
adott intézmény vezetőjétől, pél-
dául a „közeli alapítványi óvo-
dába eddig még sajnos a lábun-
kat sem tehettük be” – mondta.
Megemlítette azt is, a kisegyhá-
zak és a Hit Gyülekezete szinte
teljesen elmaradtak az iskolás
hitoktatás terén, nincs is érdek-
lődés irántuk. 

Kacsoh Dániel
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Pajor András atya

Hittanos küldetés az iskolákban

KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A HÚSVÉTRA!

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB : SLOW
TIME

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ a Cserepesház
kávézójában:

-Szivárványhíd

Április 17-én  10.00-12.00 óráig
/Főtt tojást hozz magaddal!/

!

2014. április 25-én 19.00 óra

A részvétel ingyenes

2014. április 25-én   19.30 óra

a Zuglói Szociális
szolgáltató Központ "Patrónus" Nappali
Otthonban ellátott fogyatékkal élő
felnőttek műveiből
Megtekinthető: május 25-ig
naponta 10-18 óráig

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

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

TAVASZI SZÜNET

SZAFFI

OMOK, TORNYOK,
HARANGOK ZUGLÓBAN

- KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

LIPTÁK PÓDIUM

Dúdold velünk

LIPTÁK GALÉRIA – TEMPL

Április 22-én 10.00-12.00 óráig
Filmvetítés : A részvétel ingyenes!

A kiállítás megtekinthető 2014. április 18-ig
nyitvatartási időben. A belépés díjtalan!

Április 25-én 18.00 óráig
„Az Atlantiszi ékszerek varázslatos világa”
és az „Álmaim képekben” című kiállítások
közös megnyitója.
A részvétel ingyenes!

Április 26-án 18.00 óráig
– Gergely Theáter -

Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea
zenés műsora
Belépő: 1.000 Ft/fő

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

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ FIATALOKNAK:

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS ÁLLÁSKERESÉSI
TANÁCSADÁS

Fiatalokat keresünk Zuglóról készülő
kisfilmhez.
15-30 évesek jelentkezését várjuk.

Április 18-án 10.00-14.00 óráig

Április 30.-án 14.30-15.30 óráig

2014. április 18-án 15.00-18.00 óráig
2014. április 25-án 14.00-18.00 óráig

INFORMÁCIÓ: WWW.ZIC.HU

Délelőtt választható szakfoglalkozások:

Cserepesházban:
akrobatikus rock and roll, digivilág,
fazekas (jún. 16-20.) rajzfilmkészítő

Lipták Villában:
tánc, sakk, kézműves (jún.16-20.),

kis képzőművész kalandok (jún. 23-27.)

Délutánra tervezett programjaink:

Látogatás a Magyar Olimpiai és
Sportmúzeumba, a Vajdahunyadvárba,

Zugló titkos helyeinek felfedezése,
kutyabemutató, sétahajózás a Dunán,

autóbuszos kirándulás

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

NYÁRI TÁBOROK
A CSEREPESHÁZBAN ÉS

A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolás gyerekeknek

Időpont: 2014. június 16 – 27.
naponta 8-16 óráig, ügyelet: 7.00-17.00 óráig

Húsvétra készülünk
Jézus Krisztus feltámadásával győzelmet aratott a halál felett, megváltva bennünket a bűneinktől, s
megnyitva ezzel mindannyiunk számára az örök élet lehetőségét, a Mennyország kapuját. Húsvét, a
keresztények legnagyobb, ószövetségi gyökerekkel rendelkező ünnepe következik, eddig – az idei
évben április huszadikáig - tart a felkészítést jelentő, negyvennapos nagyböjt. Ezen időszak utolsó
vasárnapja virágvasárnap, ezúttal április 13-a, majd következik a nagyhét. Nagycsütörtökön az
utolsó vacsorára emlékezünk, ez az eucharisztia alapításának az emléknapja. Krisztus, már készülve
a kereszthalálra, ekkor törte meg a kenyeret, s mosta meg tanítványai lábát, kérve, tegyenek ők is
hasonlóképpen egymással. Nagypénteken nincs szentmise, ahogy egész nagyszombat is liturgia
nélkül telik el.

A szombat esti misét a húsvét vigíliájának nevezik, az év legszebb, egyben legbonyolultabb katolikus
szertartása ez. A fényliturgiával indul, majd a kilenc olvasmányból álló igeliturgiával folytatódik. Ez
végig viszi a híveket a teremtéstől Krisztus feltámadásáig. A Szentlecke előtt megszólal az orgona, a
harangok és a csengők is, amik nagycsütörtök óta hallgatnak, a felolvasást követően, az evangélium
előtt pedig felhangzik az alleluja, az örvendezés éneke, amely egész nagyböjtben nem szerepelt a
liturgiában. Következik a keresztség megújítása, illetve a keresztelések, majd az ünnepélyes eucha-
risztikus rész. A vigíliát általában körmenet követi.

A húsvétot nyolc napig ünneplik a keresztények, a húsvéti idő pedig egészen pünkösdig tart.
KD



A műsorban az iskola valamennyi osztályközössége bemutatkozott

Közel ezer zuglói óvodás ismerkedhet
meg a húsvéti szokásokkal, jelképek-
kel a Mezőgazdasági Múzeumban,
március 18. és április 24. között, a
"Hímes tojások húsvétra" című prog-
ram keretében.

A Zuglói Lapok a Tündérkert Óvoda
ovisaival járta körbe a Mezőgazdasági
Múzeum kiállítási termeit. A gyerekek a
foglalkozásokon játékosan tanulták
meg, miért festünk húsvétkor tojásokat,
és azt, mit is ünneplünk ilyenkor. A
múzeumot felkereső kicsikkel minden
évben más-más kézműves tárgyat készí-
tenek. Ezúttal Kerékgyártó Judit múze-
umpedagógus segítségével tojásokat
öltöztettek be nyuszinak.

Zugló Önkormányzata rendszeres
támogatója az intézménynek, sok egyéb
mellett fontos szerepet tölt be a múze-

um és az oktatási intézmények közti
kommunikációban, segíti a hagyomány-
őrző programok létrejöttét. A kerület
az évente megkötött megállapodás kere-
tében anyagilag is támogatja a keresz-
tény kultúrkörhöz, a jeles ünnepekhez
kapcsolódó, zuglói gyerekek számára
szervezett múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat. 

– 2010-ben indítottuk útjára ezt a kez-
deményezést – mondta el Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester. – Harrach Péter
tanácsnokkal közösen javasoltuk azt,
hogy az ünnepkörökhöz kapcsolódóan
próbáljuk megismertetni a gyerekekkel
a hagyományokat.

Az idén negyedik alkalommal került
megrendezésre a Húsvéthoz kötődő
program, ami nagyon nagy népszerűség-
nek örvend az óvodások körében. 

Bb-Fk

Nyuszinak öltöztették 
a tojásokat

Zugló Önkormányzata támogatója a múzeumnak

XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. ÁPRILIS 10.OKTATÁS10

Ha a diákokat kérdezték volna,
akkor már többször elismerték
volna Szalayné Tahy Zsuzsan-
na, becenevén SzTZs, a Szent
István Gimnázium informatika
tanárának munkáját. Ő ugyanis
az a pedagógus, aki nemcsak
leadja az anyagot, hanem a
kreativitást is maximálisan
kihozza a diákokból. 

Szalayné Tahy Zsuzsanna ver-
senyekre, konferenciákra készíti
fel diákjait, ezzel olyan pluszt ad
számukra, amely a továbbtanu-
láshoz és a felnőtt életben való
elinduláshoz is segítséget jelent-
het. A Szent István Gimnázium

informatika tanárának ez irányú
munkáját  Bonis Bona díjjal
ismerték el. A kiváló pedagógus
a díjjal járó pénzből a Balin meg-
rendezett Asia Europe Foundati-
on soron következő nemzetközi
konferenciájára utazott el. 

A tanárnő 2007-ben az e-Twin-
ning hírlevelében figyelt fel az ala-
pítvány tevékenységére. Egy évvel
később már ott volt a Malajziá-
ban rendezett konferencián. 

Szalayné Tahy Zsuzsanna az
évek során számtalan projektbe
bekapcsolódott, kettőt megpró-
bált maga is megszervezni, de
nagyon kevés volt rájuk a jelent-
kező. Tavaly azonban végre

sikerrel járt, amikor egy dán
pedagógus ötletét valósította
meg. A lánctörténeteket jelentő
Chain Stories lényege, hogy a
résztvevőknek folytatniuk kell az
elkezdett történetet. 

Öt hónap alatt a három elindí-
tott történet, mindig kettéágazva,
48 darab öt fejezetes sztorivá
bővült, amihez 93 fejezetet kellett
megírni hat európai és ázsiai
iskola 316 tanulójának. A zuglói
pedagógus erről az öthónapos
munkáról számolt be a Balin ren-
dezett konferencián, ahol mind a
bemutatót, mind pedig a magyar,
a görög, a szlovén, a dán, a maláj
és a szingapúri diákok által írt

történeteket is nagyra
értékelték. A nemzet-
közi konferenciára a
hat legjobb projekt
szervezőjét és diákkép-
viselőjét is meghívták,
hogy bemutathassák
munkájukat a bírák-
nak. Szalayné Tahy
Zsuzsanna a lánctörté-
netekért Merit Award
díjat kapott. 

A kiváló pedagógus  –
minél több magyar kol-
légájának bevonásával
– alternatív formában
kívánja folytatni a Cha-
in Stories-t. Szeretné,
ha egyszer beszámoló-
ját az alapítvánnyal és
a külföldi pedagógu-
sokkal Magyarorszá-
gon ismertethetné meg. 

Riersch Tamás

Díjazták a lánctörténetet

Papcsák Ferenc polgármester
március 25-én megtekintette az
Aprótalpak Bölcsődében folyó
rekonstrukciót. A kerület veze-
tője elégedetten nyugtázta, hogy
a közép-magyarországi Regioná-
lis Operatív Program keretében
megvalósuló napelemes rend-
szer telepítése jól halad.

– A közép-magyarországi régi-
óban nem könnyű pályázni,
mert nem áll rendelkezésre ele-
gendő forrás, ugyanakkor átala-
kulóban van a pályázati rend-
szer is – mondta el lapunknak
Papcsák Ferenc. Hozzátette: Zug-
lóban korábban nem fordítottak
figyelmet a megújuló energiák
hasznosítására, ezen minden-
képpen változtatni kellett.

A zuglói önkormányzat két
telephelyen, három intézményre
nyert ilyen irányú támogatást. Az
Aprótalpak Bölcsődével párhuza-
mosan a Róna-park 5–9. szám

alatti Mókavár Óvodában és a
Móka-kacagás Bölcsődében is
szerelik már a napelemeket. A
három intézményben az önkor-
mányzat önerőből már tavaly
megkezdte az energiaracionalizá-
lást. Az áramtermelő napelemek
felszereléséhez az Európai Unió
épületenként 25-25 millió forint-
tal járult hozzá. 

Papcsák Ferenc polgármester
a bejáráson elmondta: megújuló
energiát használnak majd a
közel másfél milliárd forintból
megújuló Zöld Lurkók Óvoda,
az új Mesevonat Bölcsőde és a
Csicsergő Óvoda új tagintézmé-
nyének üzemeltetése során is.
Ezen kívül hasonló felújítás vár
a Hunyadi János Általános Isko-
lára, ahol 120 millió forintos
támogatásból a falak külső
hőszigetelése, a nyílászárók cse-
réje és megújuló energiaforrások
telepítése történik majd meg.                 

R.T.

Napelemet kap 
az Aprótalpak Bölcsőde

Szalayné Tahy Zsuzsanna

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A jövőben főként napkollektorok biztosítják a bölcsőde áramellátását

Látványos gálaműsorral emlékeztek a
Munkácsy Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
diákjai névadójuk születésének 170.
évfordulójára.

A magyar képzőművészet egyik legna-
gyobb alakjáról, Munkácsy Mihályról elne-
vezett zuglói iskolában a névadóról való
megemlékezésen túl hagyomány, hogy min-
den esztendőben van egy esemény – far-
sang, Munkácsy-nap, gyereknap –, amely
prioritást élvez. Idén a sor a Munkácsy-
napon volt, amit a névadó jubileuma csak
tovább erősített. Ennek megfelelően a Mun-
kácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben egy látvá-
nyos gálaműsorral készültek a jeles ese-
ményre. A programban az iskola vala-
mennyi diákja és osztályközössége bemu-
tatkozott, amit viszont technikailag csak
úgy tudtak megoldani, hogy az alsósok és
a felsősök gálarendezvényét szétválasztot-

ták – az előbbi április 4-én volt, az utóbbi
április 11-én lesz -, illetve, hogy a progra-
mokat átköltöztették a közeli dr. Török
Béla Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
színháztermébe. A két délután folyamán a
színjátszók, a sportoló diákok és az ének-
kar mellett az ősszel beindított néptánc-
oktatásban résztvevő tanulók is bemutat-
koztak. A rendezvények napján már dél-
előtt is minden Munkácsyról szólt a Csák-
tornya parkban, ahol a pedagógusok vetél-
kedőket és alkotófoglalkozásokat szervez-
tek a tanulók számára.

A zuglói iskola 1990 óta viseli a nagy fes-
tő nevét. A névválasztást az indokolta, hogy
az intézmény már a nyolcvanas években is
rajztagozatos volt. Az azóta átalakult okta-
tási rendszerben is kitartottak a képző-
művészeti hagyományok mellett, és ma
már kiemelt alapfokú művészetoktatási
intézményként oktatják festészetre, kerá-
miára, tűzzománcra és textilművészetre a
diákokat.        riersch 

Névadójukra emlékeztek



Zöldsarok
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Zuglóban, vagyis szűkebb lakó-
környezetemben az elmúlt
években látványos és eredmé-
nyes fejlődés tapasztalható az
utcafronti területek megszépí-
tése, zöldítése terén. Egyre
több helyen alakulnak át a si-
vár, csupasz területek virágzó,
díszes közterületi kiskertekké,
és ez a változás pedig roppant
pozitív hatásokkal jár.

Az utcafronti ültetés nagyon
sok szempontból hasznos, így
mindenkinek, akivel csak beszé-
lek, jó szívvel szoktam ajánlani
ezt a fajta környezetváltoztatást.
A beültetett, járda melletti holt-
sávok megváltoztatják az utca
képét, arculatát, élhetőbb, von-
zóbb atmoszférát teremtenek, a
rendezettség pedig akár az ingat-
lanok értékét is növelheti. Ame-
rikai tanulmányok azt is kimu-
tatták, hogy ahol az utcai kör-
nyezet tiszta és ápolt, ott a köz-
biztonság is javul, így a helyben
lakók komfortérzete is növek-
szik. Az utcai, közterületi ülteté-
sek legjobb módja, ha az közös-
ségi összefogással történik,
ugyanis mindenki jobban érté-
keli, és jobban vigyázza azt, ami-
nek a létrehozásában maga is te-
vőlegesen részt vett. A közösségi
ültetés - vagyis, amikor a lakók
aktív közreműködésével, kétke-
zi munkájával készülnek zöldfe-
lületek, virágágyások – a költsé-
geket is csökkenti, ráadásul a
közösség összekovácsolásában
is fontos szerepe lehet, a ker-
tészkedők barátságokat köthet-
nek, és később is együttes erővel
gondozhatják a (társas)ház előtti
növényzetet.

A belváros betondzsungelével
szemben Zugló sokkal több beül-
tethető utcafronti területet kínál az
itt lakóknak, ugyanakkor az előké-
szítés, telepítés néha magasabb
anyagi vonzatait hatékonyan lehet
csökkenteni pályázatokon való
részvétellel. A tervezési fázisban
mindenképpen szükség van a la-
kók egyetértésére. Az ültetés rész-
letkérdéseit pedig nagyon hasznos
egy kertészeti szakember bevoná-
sával tisztázni, ugyanis az utca-
fronti telepítés kockázatokkal is
járhat, melyeket jobb elkerülni.
Érdemes például strapabíróbb faj-
tákat ültetni, kerülni a törésre,
szemetelésre hajlamos fák, vagy
épp a tüskés, mérgező termést
hozó cserjék telepítését. Az előké-
születek után a tényleges munka
akár egyetlen hétvégi napon elvé-
gezhető. Általában már azonnal
látványos eredménnyel jár, de a ki-
kelő növényekre, színes virágokra
sem kell sokat várni. Zugló eddig
is élen járt az utcafrontok megszé-
pítésében, de remélem, hogy egyre
több mikroközösség csatlakozik
az utcaszépítő mozgalomhoz, hogy
a kerület a főváros legszebb, leg-
zöldebb szeglete lehessen.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A tulajdonosok gyakran kere-
sik fel az állatorvosi rendelő-
ket azzal a problémával, hogy
kedvencük bundájában, apró
barna „bogarak” szaladgálnak,
miközben az állat sokat vaka-
rózik, és harapdálja magát.
Ilyenkor egyértelmű a diagnó-
zis, az állat bolhás.  

A bolhák, bár igen apró élőlé-
nyek, mégis nagy kellemetlensé-
get tudnak okozni mind a meg-
fertőzött állatoknak, mind a gaz-
diknak. Kedvencünket folyama-
tosan irritálják mozgásukkal, csí-
péseikkel. Gyakran alakul ki az
úgynevezett bolhanyál-allergia is,
melynek során az állat bőre visz-
ket és gyulladttá válik, szőre
pedig megritkul. Súlyosabb eset-
ben másodlagos bakteriális fer-
tőzés is kialakulhat ezeken a
területeken, így érdemes miha-
marabb állatorvoshoz fordulni a
problémával. Könnyen észreve-
hetjük a bajt még a komolyabb
tünetek jelentkezése előtt, ha
rendszeresen átnézzük állatunk
bundáját, kifejlett bolhák vagy
bolhaürülék után kutatva.

Az emberen apró piros, visz-
kető pöttyök jelezhetik a nem-
kívánatos „vendégek” jelenlétét
a környezetben. A bolhák gaz-
dafaj-specifikusak, tehát min-
den fajnak megvan a saját élős-
ködője. Ha azonban a tökéletes
gazda nem elérhető számukra,

más fajok egyedeiből is táplál-
kozhatnak. 

A bolhásságtól könnyen meg-
védhetjük kedvenceinket a rend-
szeresen csepegtetett spot-on
készítményekkel és a jó minősé-
gű, bolhariasztó nyakörvekkel.
Ha már megfertőződött állatunk,
akkor egy fokkal nehezebb dol-
gunk van, ugyanis a bolhapopu-
láció fejletlen alakjai a környezet-
ben bujkálnak. Ilyenkor a bolhák
ellen nemcsak az állatunkat kell
kezelnünk, hanem a környezetét
is. Elengedhetetlen az alapos
takarítás az egész lakásban,
különösképpen kedvencünk fek-
helyén. Ha állatunk pléden szo-
kott feküdni, azt is ki kell forráz-
ni, vagy ha van rá lehetőség, el
kell égetni. Különösen nagy gon-
dot kell fordítani a szőnyegekre

és az apró repedésekre, hézagok-
ra a falon és a parkettán. Ha
végeztünk a takarítással, fújjuk
be állatunk fekhelyét és annak
környezetét melegvérűekre nem
veszélyes, speciálisan erre a célra
kifejlesztett bolhairtó szerrel,
majd pár órán át szellőztessük a
lakást. Mivel a bolhák köztigaz-
dái egy galandféreg fajnak is,
mindenképpen szükséges féreg-
hajtanunk állatunkat. Ha több
állatot is tartunk, fontos, hogy
egyszerre kezeljük le őket,
nehogy később visszafertőzzék
egymást. Olyan állatok is lehet-
nek bolhásak, amelyek ki se
teszik lábukat a lakásból, ezért
náluk is gondolnunk kell a meg-
előzés fontosságára. 

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos –Ha lehet még gyorsab-
bak, még türelmetlenebbek,
mint szoktak lenni, környeze-

tüknek komoly kihívást jelentve. Túl-
zásokba eshetnek, nagyon szenvedé-
lyesek is, túl komolyan véve mindent.
Viszont bennük van a vágy is a békes-
ségre, ők is próbálnak diplomatiku-
sak, megértőek lenni. Az érzelmek,
szeretet, gondoskodás is megjelen-
het.

Bika – Nem biztos, hogy rájuk
ismerünk, mert a bennük levő
végtelen szeretettől most

könnyedebbek, elengedőbbek, segí-
tőkészebbek, mint általában. Most
nem ragaszkodnak úgy megszokott
dolgaikhoz, az együttérzés mozgatja
őket. A művészetekben, alkotásban
különösen kiemelkedhetnek. Baráta-
ikkal is az egymásra való odafigyelés
lehet a jellemző. 

Ikrek – Lehet, hogy szeretné-
nek többet lenni a barátaik-
kal, ám mintha nem lenne rá

lehetőség, így akár kívülállónak érez-
hetik magukat. Pénzügyi vonalon
bőség lehet, ám a kiadás is több lehet.
Figyeljenek, mert ezen a területen túl-
zásokba eshetnek! A szerelemben,
gyerekeikkel próbákat állhatnak ki,
mely mögött a türelmetlenség lehet. 

Rák – Ők sem tudják, hogy
most „kint” legyenek, teremt-
sék-e meg álmaikat, vagy

inkább húzódjanak „be”, saját vilá-
gukba, ahol minden szép és minden
tökéletes. A végtelen szeretet, elfoga-
dás is bennük van a türelmetlenség
és az akarat mellett.  A művészetek-
kel kapcsolódhatnak, alkossanak!
Külföldi útra is lehet kilátás, akár
tengerentúlra is utazhatnak.

Oroszlán – Önmagukon belül
van egy végtelen harmónia,
mely által mindenki a köze-

lükben szeretne lenni. Ne fukarkod-
junk a dicsérettel feléjük, mert most
különösen szükségük van az önbiza-
lomhiányos énjüknek rá, bár a dicsé-
retnek mindig örülni tudnak. Előző
életből jövő segítségre számíthatnak,
ami lehet akár egy nagy, tengerentú-
li-, vagy szellemi utazás is. 

Szűz – A pénzért való küzde-
lem sok energiát el tud venni
tőlük. Közben persze megta-

nulnak elcsendesedni, alázatosak
lenni. Hallgathatnak jó megérzéseik-
re, amit nehezen tudnak összeegyez-
tetni racionális gondolkodásukkal.
Társuk sokat tud segíteni nekik sze-
retetükkel, elfogadásukkal. Az uta-
kon lassabban, ne rohanjanak, a
hatóság embereivel találkozhatnak!

Mérleg – Munkájukban, célja-
ikban az angyalok segítségére,
jó megérzéseikre számíthat-

nak. Visszakaphatják azt a sok segít-
séget, amit adtak másoknak, - akár a
munkatársaik révén.  A művészetek-
kel való kapcsolódás sok örömet hoz-
hat nekik, alkossanak, ha van rá lehe-
tőség! A társukkal való próbáknak
azonban még mindig nincs vége, ne
legyenek türelmetlenek!

Skorpió – Hangulatváltozásaik-
nak kordában tartása okozhatja
a legtöbb feladatot, hisz ennek

hatására sok akadályba ütközhetnek.
A szerelem, sport, gyerekeik, társuk
jöhetnek segítségükre, ők tudják oldani
a most bennük levő feszültséget. Aka-
dályozhatja céljaik elérést a félelem, az
önbizalomhiány. Ne legyenek túl szigo-
rúak se magukhoz, se másokhoz!

Nyilas – A pénzügyi nehézsé-
gek, váratlan kiadások elvise-
lése most nehéz lehet számuk-

ra, melyben a családi összefogás, a
család szeretete tud feloldódást hoz-
ni. Jó megérzéseik is elősegíthetik
vágyaik teljesülését, ami, mint min-
dig, most is lehetnek akár túlzottak
is. Itt is a mérték betartása, az „arany
középút” lehetne a cél, de hát ez a
legnehezebb nekik! 

Bak – Érzelmeik, hangulataik
most nagyon erősen hatással
lehetnek gondolataikra, sza-

vaikra, tetteikre, amelyek túlzások-
kal, akarattal, türelmetlenséggel van-
nak fűszerezve. Ez nekik is, környe-
zetüknek is komoly feladatokat hoz-
hat. A beszédben, kommunikációban
viszont az angyaloktól, a szeretettől
segítséget kaphatnak, így felül tudnak
emelkedni önmagukon.  

Vízöntő – A pénzügyi vonal
pozitív mérlege segíthet nekik,
főleg az otthonukkal kapcsola-

tosan vagy jogi ügyekben. Egy külföldi
utazás is megnyugvást hozhat ebben
az önmagukban feszült időszakban. A
közlekedésben ne rohanjanak! Meg
kell fizetni az árát, ha nem tartják be
a szabályokat! Munkájukba, céljaik
elérésébe ne vigyék be hangulataikat!

Halak – Még mindig nagyon jól
vannak. A végtelen szeretetük-
kel emelni tudják az egész vilá-

got. Most ők ragyognak, mindenkit át
tudnak melegíteni. Munkájukban,
munkatársaikkal is ez a belső fény
megjelenhet. A művészetekkel most
érdemes foglalkozniuk, a felsőbb világ-
gal csatornázva vannak, alkotásaikban
ez mind megmutatkozhat, pénz is
jöhet általa.

Termék megnevezése

Fejessaláta

Hónapos retek

Újhagyma

Spenót

Sóska

Palánták 

(Citromfű, Lestyán, 

Begónia, Bazsalikom)

Barka

Mértékegység

db

csomó

csomó

kg

kg

tő

tő

tő

csokor

Ár (Ft)

160-180

100-120

80-100

450-500

500-600

120

120

120

200

Kétheti horoszkóp
április 10-től

www.asztrocsillag.hu

Mit tegyünk, ha bolhás 
a kedvencünk? Épülő, szépülő közösségek

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
április 10–23-ig



Tanárok és diákok
közös kiállítása

A hagyományokhoz híven, min-
den hónap utolsó péntekén a
zene és a képzőművészet tölti
be a főszerepet a Cserepesház-
ban. Ezúttal az intézmény
kávézójában Virág, virág, világ
címmel nyílt kiállítás, amit a
The Fourtissimo Jazz Orchest-
ra koncertje követett.

Magyar Judit Mária képzőmű-
vész tárlata április 22-ig látható a
Cserepesház kávézójában.

– Pici korom óta gyűjtöm a
köveket, rajzolok, festek, vágok,

barkácsolok – mesélte magáról az
alkotó. Hozzátette: mindent, amit
az erdőben, hegyen-völgyön talál,
felhasznál a képeihez.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester
a Zuglói Lapoknak elmondta: a
Zuglói Smooth Jazz Klub és a
Cserepesház rendezvényei beke-
rültek a Budapesti Tavaszi Fesz-
tivál programjai közé. A tárlat-
megnyitó utáni, The Fourtissimo
Jazz Orchestra koncert is ennek
keretében zajlott. Az együttes
egyébként a klub negyedik szüle-
tésnapjára meghirdetett dalverse-

nyen, Mali című számával közön-
ségdíjas volt.

– Együttesünk több mint 20
éves múltra tekint vissza, hivata-
losan 1993-ban alakultunk meg.
Kezdetben komolyzenével foglal-
koztunk – mondta el lapunknak
Kuna Valéria, az együttes tagja. –
A Jazz Orchestra egy nyolctagú
formáció. Mi négyen, a Kuna test-
vérek vagyunk az alapító tagok és
később négy kitünő jazz zenész
társult hozzánk. Bb
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Virág, világ, zene
a Cserepesházban

A megnyitón megjelenteknek a diákok rövid műsorral kedveskedtek

A Munkácsy Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben nemcsak a
diákok képzésére, hanem az
általuk készített munkák köz-
zétételére is nagy hangsúlyt fek-
tetnek. Időnként a művészeti
képzésben résztvevő diákok és
tanárok közös kiállításon
mutatják be munkáikat. 

A Csáktornya parki iskolában
a diákokkal művésztanárok fog-
lalkoznak, akik a tanítás mellett
maguk is aktív művészi tevé-
kenységet folytatnak. Ezért adta
magát az ötlet, hogy időnként ők
is megmutassák alkotásaikat. A
tanár-diák közös kiállítások már
négyéves múltra tekintenek visz-
sza, és minden évben az intéz-
mény leglátványosabb kulturá-

lis eseményének számítanak.
Idén március 19-én nyílt meg ez
a kiállítás, ahol a diákok és négy
művésztanár – Balogh Viktória
kerámia, Pascalau Mariana festé-
szet, Németh Krisztina tűzzo-
mánc és ötvösség, illetve Becski
Leonóra textil – munkáit csodál-
hatták meg. 

A rendezvényen a kiállítókat
Tildy Balázs és Pelyva György
önkormányzati képviselők kö-
szöntötték. A szakmai értékelést
Gombai Zsóka, a zuglói Művészeti
Tárló Közhasznú Egyesület elnö-
ke tartotta, aki egy értékes felaján-
lást tett. A tulajdonában lévő,
közel száz darab magyar és kül-
földi műalkotást tartalmazó rep-
rodukció-gyűjteményét felajánlot-
ta a Munkácsy művészeti oktatása
számára.            Riersch Tamás

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

A klubesten a The Fourtissimo Jazz Orchestra adott koncertet

Kétszázadik előadásához érkezett a
Pastorale családi koncertsorozat. Az
április 6-án, a Columbus utcai Zene-
házban megtartott előadáson olyan
sok zenekedvelő jelent meg, hogy pót-
székeket kellett betenni a koncertte-
rembe.

A Pastorale családi koncertsorozat ötlet-
gazdái Solymosi Tari Emőke zenetörténész
és Záborszky Kálmán karnagy, iskolaigaz-
gató voltak. A két szakember 1997-ben egy
olyan komplex előadást szeretett volna
meghonosítani a kerületben, amely nem-

csak a szülők, hanem a gyerekek számára
is élményt jelent. A tervük nem várt sikerrel
járt. 17 évvel később, április 6-án ugyanis,
annyian voltak a 200. előadáson a Colum-
bus utcai Zeneházban, hogy a rendezőknek
plusz széksorokat kellett betenniük.

A sorozat egyik legkitartóbb nézője
Záborszky József, a Szent István Király
Szimfónikus Zenekar alapítója. Az idén 96
esztendős zenetanár a bicentenáriumi elő-
adáson is hangos „Bravo”-val dicsérte a
produkciókat. A 200. előadás elsősorban
a fuvoláról és annak jeles zuglói szakértő-
jéről, Bíró Zsófiáról szólt. Rajta kívül ter-

mészetesen más kiváló
művészek is felléptek.
Berecz Mihály zongora-
játéka, a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola ba-
lett szakos növendékei
és a Zuglói Filharmónia
művészeinek előadása
ismét elkápráztatta a
közönséget. 

A jubileum alkalmá-
ból a szervezők minden
gyereket egy 200-as fel-
iratú léggömbbel leptek
meg, amit az est háziasz-
szonyától, Solymosi Tari
Emőkétől vehettek át. A
bicentenáriumon a Szent
István Zenekart Ménesi
Gergely vezényelte. 

A Pastorale sorozat
idei, utolsó előadásá-
nak színhelye a Főváro-
si Állat- és Növénykert
japánkertje lesz, ahol
május 17-én és 18-án a
Felvidék zenei hagyo-
mányaival ismerkedhet-
nek a hallgatók a Para-
pács Zenekar tolmácso-
lásában. R.T.

Pastorale kétszázadszor
Valószínűleg ősbemutatót láthatott az a
közel százfős közönség, amely március
27-én megtekintette a Szent István Gim-
názium legújabb diákdarabját. Peter
Weir története, a „Holt költők társasága”
már negyedszázada lázban tartja a vilá-
got, de színházban még nem mutatták
be. A Walt Whitman-verseket szavaló
angol irodalomtanár és diákjainak tör-
ténete számos olyan gondolatot tartal-
maz, amely ma is időszerű. 

Görgényi Levente a zuglói gimnázium
egyik végzős diákja. Társaival együtt már
az érettségire készül, illetve a magyar iro-
dalmi OKTV döntőjében szeretne még
nagyot alkotni. Elfoglaltságai ellenére még-
is úgy gondolta, valami csattanóssal kelle-
ne búcsút intenie az alma maternek, egy
olyan nagy durranással, melyről még évek
múlva is beszélnek. Peter Weir filmje az

egyik nagy kedvence volt, ennek élményét
szerette volna diáktársaival is megosztani.
Így született az ötlet, hogy a film jeleneteit
színpadivá alakítsa, majd, miután társait
is sikerült az ügynek megnyernie, novem-
berben megkezdődhettek az új diákdarab
próbái. A bemutatóra való készülődés nem
volt zökkenőmentes, néhányan lemorzso-

lódtak, és volt olyan pillanat, mikor az elő-
adás is veszélybe került. Végül két külsős
fiatal segítségével összeállt a darab, melyet
március 27-én és 28-án mutattak be a gim-
názium színpadán. A szövegkönyv írója és
az előadás rendezője a történet legellen-
szenvesebb szereplőjének, Nolan igazgató-
nak a szerepében tűnt fel a darabban.                   

riersch

Holt költők társasága



Sorozatrablókat fogtak

Három férfi állított meg március 27-én,
délután egy kerékpározó gyereket a Bony-
hádi utcában. Az egyikük lerángatta a fiút a
járműről, és a biciklivel elhajtott a helyszín-
ről. A három férfi nem sokkal korábban a
Vezér út–Tihamér utca sarkán is elkövetett
egy rablást, akkor egy gyerektől a mobilte-
lefonját tulajdonították el. Ez a fiatal édes-
apjának elmesélte az esetet, aki fiával autó-
ba ült és visszament a bűncselekmény hely-
színére. Az apa és a fia akkor érkezett a
környékre, amikor a három rabló a kerék-
párt megkaparintotta. A fiú azonnal felis-
merte azt, aki elvette a telefonját. Az apa
megállította, beültette az autóba, és bevitte
a kerületi rendőrkapitányságra. 

A rendőrök még aznap elfogták a rabló
két társát is. A háromfős bandára két
másik bűncselekményt is sikerült rábi-
zonyítani. Az elkövetők közül kettő még
fiatalkorú, ennek ellenére a büntetést
nem ússzák meg.

Kinél volt a kés?

Három hajléktalan keveredett szóvál-
tásba március 27-én délután a Szépmű-
vészeti Múzeumnál egy 22 éves fiatalem-
berrel, miután cigarettát kértek tőle. A
rendőrök állampolgári bejelentés alapján
érkeztek a helyszínre.

A fiatalember szerint az egyik hajlékta-
lan késsel megfenyegette, a másik kettő
pedig többször megütötte. A hajléktala-
nok viszont azt állították, hogy a fiatal-
ember akarta őket késsel elzavarni.

A rendőrök mind a négy személyt elő-
állították, az ügyben vizsgálatot folytat-
nak. 

Verekedő orvostanhallgatók

Több egyetemről érkeztek orvostanhall-
gatók Budapestre, egy sporteseményre. Az
éjszakát az egyik zuglói kollégiumban töl-
tötték. Közülük ketten, március 28-án éjjel,
valamiről összevitatkoztak, ami tettleges-
ségig fajult. Egyikük a verekedés következ-
tében elvesztette az eszméletét. Miután a
helyszínre érkező mentők a sérültet ellát-
ták a verekedő diákokat a rendőrök előál-
lították. Az ügyben súlyos testi sértés kísér-
lete miatt indítottak vizsgálatot.

Részegen rabolt

Március 28-án este, a Gödöllői utcában
egy 46 éves, erősen ittas férfi úgy össze-
vert egy vele egykorú férfit, hogy azt arc-
csont-töréssel kellett kórházba szállítani.
A támadó a magatehetetlen sértettől elvet-
te a pénztárcájában talált tízezer forintot.
Az ittas férfi minderről telefonon beszá-
molt az egyik ismerősének, aki értesítette
a rendőrséget. 

A járőrök még a helyszín közelében
elfogták a feltételezett elkövetőt, aki tagad-
ta a bűncselekmény elkövetését. A férfit
előállították. Amennyiben beigazolódik a
gyanú, a férfinak rablásért és súlyos testi
sértésért is felelnie kell.

Riersch Tamás
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Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Április 16. éntek

ogyorókrémes palacsinta meggyzselével
uhtúróval töltött derelye,

fokhagymás tejföllel

Április 21. étf

Április 22. edd

zalonnával t zdelt pulykacomb f szeres
burgonyával

zabolcsi almatorta
aradicsomos bazsalikomos penne füstölt

tarjával egybesütve, sajttal megszorva
szabolcsi almatorta

Április 23. zerda

adasmarha  zsemlegombóccal
ézes sültoldalas almás pároltkáposztával,

hagymás törtburgonyával

prilis 24. sütörtö

aradicsomos káposzta mini fasírtgolyókkal
akott zöldbab, friss tejföllel

Április 25. éntek

ojásos nokedli fejes salátával
écsi császármorzsa vadmálna öntettel

p

h ő

k

ű ű
.

S

s

Á c k

P

p

Alföldi zöldségleves

Ünnep

ukorica krémleves pirított sonkakockával

Tyúkhúsleves gyufatésztával és zöldségekkel

Magyaros karfiolleves

Kapros kolbászos káposztaleves

• M
• J

• S

• P

• V
• M

•
• R

• T
• B

K

Április 10. csütörtök

• Spenót pulykaropogóssal
Rakott kelkáposzta friss tejföllel

Április 11. péntek

Káposztás cvekkedli
Máglyarakás

Á h ő

k

ő
k ő

ő

s

c

Erdei gyümölcsleves

Jókai bableves

•

•
•

• L
• V

• Z

• Z

• K
• B

• K

• P

prilis 14. étf

askagombás aprópecsenye, tócsniágyon
örös boros marhapörkölt  házi tarhonyával,

kovászos uborkával

Április 15. edd

öldbabf zelék , sült mini virslivel
épvisel fánk kávékrémmel töltve
uzapörkölt házi galuskával, almapaprikával

képvisel fánk kávékrémmel töltve

Április 16. zerda

árpáti borzaska tepsis burgonyával
aconszalonnás májjal töltött csirkecomb vegyes

körettel, friss salátával

Április 17. sütörtök

alácstésztában sült füstölt tarja és tojás,
friss tormával

arasztsonka tojásos sajttortával, friss snidlinggel

Medvehagyma krémleves sajtos pirítóssal

Tavaszi zöldségleves

Marhahúsleves friss zöldségekkel

Húsvéti gombócleves

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Napi menü:

A Hotel Amadeus étterme, sörözője és a tavasz
beköszöntével hangulatos kerthelyisége továbbra

is változatlan áron várja kedves vendégeit!
Fogyassza el ebédjét , vacsoráját hangulatos környezetben!

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

hétfőn 30% kedvezményt

Keddenként cigányzenével, bogrács partyval várjuk kedves vendégeinket!

Szerdánként grill est,  ahol kellemes, lágy zongoraszó kíséretében
kínáljuk grill specialitásainkat.

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

Hétköznaponként kétfogásos menü mindennap 12.00 és 15.00 között csak 950 FT / fő áron
HÁZIAS ÍZEK!

,
kétféle menüsor közül választat, egy pohár limonádéval! Előfizetés esetén csak 850 FT / fő-nap.

Szájsebészeti rendelő létrehozásá-
val kapcsolatos szándéknyilatkoza-
tot írt alá dr. Révay Tamás, a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat főigazga-
tója és Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester.
– Szeretnénk bevezetni a teleradio-
lógiai szolgáltatást is, amely a zuglói
önkormányzat számára kiadáscsök-
kentést jelent, és a betegek gyor-
sabban juthatnak majd röntgen-
vizsgálathoz, és kaphatják meg a
leletet. – Hozzánk tartozik majd az
összes betört foggyökér, áttörésben
visszamaradt bölcsességfogak, szemfogak, megnyílt arcüreg, gennyzacskók, ciszták eltá-
volítása – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Rita, aki vezetője lesz a szájsebészetnek, amely
várhatóan még idén megnyílik. ZL

Egy független szakmai
bizottság javaslata alapján
Oktató kórház címet ado-
mányozott a Semmelweis
Egyetem az Uzsoki Utcai
Kórháznak. Az in-doklás
szerint az intézmény a
magas színvonalú beteg-
ellátás és tudományos
munka mellett évtizedek
óta részt vesz az orvos-
tanhallgatók, orvosok és
szakorvosok, valamint az
egészségügyi szakdolgo-
zók graduális és posztgra-
duális képzésében, to-
vábbképzésében. Dr. Ficzere Andrea (képünkön), az intézmény főigazgatója elmondta: a
cím nagy megtiszteltetés a számukra, ami azt támasztja alá, hogy az Uzsoki Utcai Kór-
házban van szellemi potenciál, az intézmény fejlődőképes. ZL

Sikeres rendőri 
akciók Zuglóban

Oktató kórház lett az Uzsoki

Hamarosan szájsebészet 
is lesz Zuglóban

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zugloirendeszet.hu

2 11 22 33

ÜGYELET

Zugló Biztonsága

ZUGLÓI RENDÉSZETI KÖZPONT

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

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



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

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

POLGÁR MÓNIKA KÉSZPÉN-
ZÉRT vásárol kiemelt áron min-
dennemű lakberendezési tárgyakat
(színházak részére is) gyűjteménye-
ket, ritkaságokat, bútorokat, zon-
gorát, hanglemezeket, könyveket,
bőröndöket, csipkéket, csillárt,
szőnyegeket, játékokat, ruhanemű-
ket, kitüntetéseket, bizsukat, üve-
geket, dísztárgyakat. Kiszállás,
szakbecslés díjtalan. Tel: 06-30-
419-2713

KÉSZPÉNZÉRT VESZEK HAGYA-
TÉKOT, régiségeket, értékbecsléssel,
bútorokat, tálalókat, dísztárgyakat,
hangszereket, bundákat, írógépet,
varrógépet, televíziót, rádiót, bizsu-
kat. Díjtalan kiszállással. Tel: 06-
20-544-0027

KOSSUTH GALÉRIA VÁSÁROL
magas áron antik bútorokat, fest-
ményeket, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni..stb., porcelánokat, bronz és
ezüsttárgyakat, háború előtti kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, képesla-
pokat, hagyatékokat, tört és fog
aranyat. XV.ker. Páskomliget u.8.
(Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-
1-708-2878, 06-20-358-8217, 

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

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

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

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

NE DOBJA KI, érték! Megunt,
használt, elromlott játékvasútját
megvásárolom. Tel: 06-20-444-8560

MUNKÁT KÍNÁL

EGYÉB

JÁRMŰ

RÉGISÉG

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
GÁZ-, központi fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése.
Mosdók, WC tartályok cseréje.
Ingyenes kiszállás. Tel: 402-4330,
06-20-491-5089

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

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítá-
sát garanciával, rövid határidővel
vállalom zuglói műhellyel. Marton
Tamás technikus. Tel:221-1691 üze-
netrögzítővel,Mobil:06-20-342-7898

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel,
garanciával, referenciával. Tel:06-
30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap
Gábor kisiparos, www.festes-tape-
tazas.hu

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

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE, javítása víz-fűtés-és
lefolyóvezetéken. Lakásban és udva-
ron is. Tel: 06-30-914-3588

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

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

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

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, új
szerkezetek készítése, régiek felújí-
tása, lapos tetők szigetelése. Eresz-
csatornák javítása, cseréje. Tel: 06-
1-257-5762, 06-70-224-9326 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZÁMÍTHAT RÁNK, lakását szeb-
bé varázsoljuk! Szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, burkolást, parket-
tázást, gipszkarton szerelést, kőmű-
ves munkát, teljes lakásfelújítást
olcsón, gyorsan, minőséggel válla-
lunk. Tel: 06-30-859-7425

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

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

ÉRETTSÉGIZETT NYUGDÍJAS
CSALÁDNÁL háztartási munkát vál-
lal heti egy alkalommal. Tel: 06-20-
223-0637

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FEL-
ÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempebur-
kolás, kőművesmunkák, vízszere-
lés! Anyagbeszerzéssel, garanciá-
val!Tel: 06-20-961-6153

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

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

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

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

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVE-
ZŐ áron vállalunk: víz-, fűtéssze-
relést, szobafestést, mázolást,
tapétázást, kőműves burkoló
munkákat, parkettázást. ZUGLÓI
MEGRENDELŐKNEK KEDVEZ-
MÉNY! Tel: 405-3305, 06-30-
9524-725

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

ÚSZÁSOKTATÁS, AQUAFITNESS,
AQUANATÁL a Pólus Hotelben. Első
alkalom ingyenes, feltétele a telefo-
nos bejelentkezés. Pichlerné Durucz
Gabriella Tel: 06-30-468-8408

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

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

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

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

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

IDŐSOTTHONI ELHELYEZÉSE-
KET KÍNÁLUNK Budapesten és kör-
nyékén számos színvonalas szolgál-
tatással, esetleges ingatlanbeszámí-
tással. Tel: 06-30-330-7784

ZUGLÓI PARKBAN TÉGLA építé-
sű, első emeleti, jó állapotú, külön-
bejáratú, másfélszobás lakás eladó,
vagy hasonló két és fél szobás lakás-
ra cserélhető. Csereként nagyobb
családi ház is lehet, ha a fenti lakást
és 120 m3 budai családi házat
beszámít. Tel: 06-30-270-3747

EGYSZOBÁS, FELÚJÍTOTT, GALÉ-
RIÁS önkormányzati lakásomat
nagyobbra cserélném (szintén önkor-
mányzatira). Tel: 06-70-775-5412

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

S.O.S. PC DOKI Ingyenes kiszállás-
sal, számítógép javítás, hálózat építés,
karbantartás, bővítés, telepítés, hét-
végén is! Tel: 06-30-828-2689

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

INGATLAN

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉP

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

április 24.

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 22.*

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

április 16.

április 30.

május 14.

május 28.

június 11.

június 25.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

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

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

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

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

felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta:

2014. április 16.
Megjelenés: április 24.

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

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész területén 
állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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

FELHÍVÁS
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormány-
zata ingyenesen igényelhető zöldhulladék-gyűjtő
zsákokat biztosít a zuglói lakóhellyel rendelkező
személyeknek.

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

A zöldhulladék-gyűjtő zsákok korlátozott számban állnak ren-
delkezésre, átvételük a készlet erejéig biztosított! Társasházi lakó-
közösségenként, és családi házanként 10 db igényelhető. Kérjük,
a zsákok átvételéhez minden esetben hozzák magukkal érvényes
személyi igazolványukat, és lakcímkártyájukat! Társasházak ese-
tében zsákokat kizárólag a közös képviselők vehetnek át, a képvi-
seletre jogosító igazolás felmutatásával. 

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizárólag zöldhulladék
(szükséges méretre aprított lomb, fa és bokornyesedék, nyírt fű,
gyom) kerüljön! A közszolgáltató kizárólag az FKF Zrt. logójával
ellátott zsákokat szállítja el!

Köszönjük, hogy a zsákok használatával Ön is hozzájárul kör-
nyezetünk védelmének, tisztaságának megteremtéséhez és meg-
őrzéséhez!



Az egyik kereskedelmi tévécsa-
torna Az akaraterő diadala cím-
mel készítet összeállítást Kerri
Strug-ról, az amerikai tornász-
lányról, aki az 1996-os, atlantai
olimpián szakadt bokaszalaggal
is 9.8-at ugrott a tornaverseny
utolsó számában. Eredményével
az amerikai női tornászcsapatot
– története során első ízben –
olimpiai bajnoki címhez segítet-
te. Ezt a címet adhatnánk
annak az el nem készült film-
nek is, amelyet Joó Abigél, zug-
lói cselgáncsozóról készíthettek
volna a londoni olimpián. 

A KSI SE kétszeres junior-,
négyszeres U23-as-, és kétszeres
felnőtt Európa-bajnok, Universi-
ade-győztes, Junior Pírma-díjas
cselgáncsozója a 2012-es olimpia
6. napján éremesélyesként lépett
szőnyegre a 78 kg-os súlycsoport-
ban. Az első fordulóban erőnyerő
volt, a másodikban 38 mp alatt
ipponnal vert egy gaboni verseny-
zőt, majd a negyeddöntőben a
2010-es világbajnok, amerikai
Kayla Harrisson várt rá. Abigél
uralta a mérkőzést, egy vazarival
vezetett is, úgy tűnt, megvan az
újabb lépés az áhított cél felé.
Aztán egy rossz mozdulat, majd
egy csúnya térdsérülés követke-

zett. Abigél lábában egy közel
négy centiméteres porcdarab
levált, melynek következtében a
zuglói lány lábra se tudott állni.
Innentől kezdve egy másik mér-
kőzés kezdődött, melyben Abigél
fél lábon ugrálva már csak arra
törekedett, hogy távol tartsa
magától az ellenfelet. Ez nem
sikerült neki, így az amerikai
jutott tovább, aki meg sem állt az
olimpiai bajnoki címig. Reálisnak
az tűnt, hogy Abigél visszalép a
versenytől, de ő sérülten is vál-
lalta a küzdelmet, és egy – rend-
kívül taktikus mérkőzésen 20
mp-cel a vége előtt – a sérült lábá-
val, egy ipponértékű látványos
mozdulattal eldobta a lengyel
Pogorzelec-et.

Erről és sok másról is szó esett
a Zuglói Ötkarikás Esték legutób-
bi rendezvényén, melynek a lon-
doni hős cselgáncsozó, Joó Abigél
volt a vendége. A rendezvényen
azonban nem csak a sportra fóku-
száltak a résztvevők. Beszéltek
arról, hogy miért tanul infrastruk-
túra mérnöknek egy küzdőspor-
tos, illetve, miért lehet népmesei
hős egy sportolóból, aki egy
ötgyermekes család legkisebb tag-
jaként ért el nagy dicsőségeket. A
szervezők jóvoltából a közönség
Abigél gyerekkorával is megismer-

kedhetett, melyről egykori tanárai
meséltek a színpadon, illetve egy
meglepetés osztálytalálkozót is
szerveztek a számára. A zuglói
Városligeti Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

jelenlegi diákjai a rendezvény
végén büszkén mutogatták egy-
másnak  autogramos fényképét

A Zuglói Ötkarikás Esték követ-
kező rendezvénye április 29-én,
17 órakor lesz a szokott helyen,

a Lipták Villában. Az esemény
vendége egy újabb neves zuglói
olimpikon, az olimpiai- és világ-
bajnoki harmadik helyezett bir-
kózó, Módos Péter lesz.

Riersch Tamás

Ünnepélyes külsőségek között
tették le április 5-én, a BVSC-
Zugló Szőnyi úti sporttelepén az
egyesület új uszodaszárnyának
alapkövét. Az eseményen többek
között jelen volt Papcsák Ferenc
polgármester, Rozgonyi Zoltán
alpolgármester és Szatmáry
Kristóf, az egyesület elnöke. 

Nagy a felfordulás mostanában
a BVSC-Zugló Szőnyi úti sportte-
lepén. Amerre néz az ember, csak
munkagépeket, földkupacokat,
sittet és építőanyagot lát. Az elmúlt
napokban gyakorlatilag párhuza-
mosan kezdődött meg a két új
medence és a három új műfüves
futballpálya építése. Ez pedig még
egy akkora sportegyesületnél,
mint az idén 103 éves BVSC-Zugló
is komoly felfordulásokat okoz. 

A zuglói egyesület létesítménye-
inek rekonstrukciója olyan nagy-
mértékű, hogy arról időnként
tájékoztatni kell a közvéleményt
is. Ilyen tájékoztatás történt ápri-
lis 5-én is, mely eseményt össze-
kötötték a fent említett építési
területek bejárásával, illetve az új
medencék alapkövének letételé-
vel. A rendezvényen a klubot Szat-
máry Kristóf elnök, Szentpáli
Gábor ügyvezető elnök, Horkai
György és Märcz Tamás olimpiai
bajnok vízilabdázók, illetve a klub
edzői képviselték. A sporttelep
tulajdonosa, az önkormányzat
részéről Papcsák Ferenc polgár-
mester és Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester volt jelen az esemé-
nyen, amelyen a Magyar Vízilabda
Szövetség is képviseltette magát. 

Kemény Dénes elnök, a három-
szoros olimpiai bajnok férfi
pólócsapat korábbi kapitánya
elmondta: ő is sok szállal kötődik
a zuglói klubhoz. Gyerekként itt
tanult meg úszni, itt lett vízilab-
dázó, itt lőtte élete első gólját, még
arra is emlékszik, hogy melyik

kapu, melyik sarkába. Edzőként
számos jó játékost kapott a Sző-
nyi úti vízlabda-bázisról. Szat-
máry Kristóf azt emelte ki, hogy
ezúttal valóban új vágányra áll a
zuglói sportegyesület, ahol lassan
már féléve zajlanak a beruházá-
sok, ám eddig elsősorban az

elmaradások pótlására került sor,
az igazi építő munka még csak
most kezdődik. 

Papcsák Ferenc polgármester is
elégedetten nyugtázta, hogy jól
halad a beruházás, amelyet az
általa vezetett önkormányzat
közel 300 millió forinttal támogat.
Elmondása szerint most kezd
beérni annak a munkának a gyü-
mölcse, amely még a ciklus elején
kezdődött, s amelynek következ-
tében ma már nem a BVSC meg-
mentéséről, hanem modern, XXI.
századi feltételek megteremtésé-
ről beszélhetünk. 

Az április 5-i alapkő-letételt
követően megkezdődik a tanme-
dence és egy 25 méteres úszóme-
dence építése, melyet befednek,
és összekötnek a jelenlegi fedett
uszodával. Az így megnövelt léte-
sítmény télen-nyáron 15 ezer

ember úszását biztosítja majd.
Papcsák Ferenc polgármester
emlékeztetett rá, hogy Zugló
korábbi tanmedencéjét 2010-ben,
az önkormányzati választás nap-
ján dózerolták le. Akár szimboli-
kus értékű is lehet, hogy az akkor
megválasztott testület idén ősszel
úgy adja majd át a stafétabotot,
hogy sikerül a lebontott tanuszo-
dát pótolni. A medencéket a ter-
vek szerint szeptemberben adják
át. Az uszodákkal párhuzamosan
már megkezdődött a műfüves fut-
ballpályák építése is. A tervek sze-
rint két 20×40 méteres (kézilab-
dapálya méretű) és egy 40×60
méteres (fél nagypálya méretű)
műfüves létesítménnyel gazdago-
dik a sporttelep. Megújulnak az
öltözők, és a nagy füves pályát is
újjávarázsolják.

riersch

Az akaraterő diadala
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Szatmáry Kristóf (balról), Kemény Dénes, Horkai György, Papcsák Ferenc

Már építik a medencéket

Joó Abigél és az est moderátora Riersch Tamás

Az építkezés várhatóan még idén befejeződik



férfiját köszöntötték
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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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Hallókészülék-elem

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

*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a hirdetést. 
Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós 
áron. Az akció 2014. május 15-ig vagy a készlet erejéig tart.
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A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

AKCIÓ!
Érszűkület-

vizsgálat

áprilisban

11.000 Ft

csak 3.000 Ft
helyett

SONOTERÁPIA
CENTRUM

XIV. ker. Örs vezér tere 16.

Tel.: 220-4641
06-20/349-4277

Vakok Állami Intézete

Látássérültek által készített
kézműves termékek vására

Szeretettel várjuk

2014. április 15. kedd

a Hungária körút 146-148. szám alatt,

ahol az Intézet lakói által készített egyedi
és minőségi kézműves gyertyák,

szőttesek és kerámia termékek közül válogathat.

10.00-19.00 óra között

Termékeink megvásárlásával a Vakok Állami Intézetét támogatja.

• 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

Nagy izgalommal várta a 101 éves
Fejős Mátyás április 5-én Papcsák
Ferenc polgármester látogatását.
Mint mondta, az elmúlt években
többször találkozott a kerület
vezetőjével, akimindig nagyon jó
benyomást tett rá.

Papcsák Ferenc is emlékezett a
találkozókra, még azt is fejben tar-
totta, hogy Mátyás bácsi az erdélyi
Micskén született. Zugló első
embere meglepetést akart szerez-
ni az ünnepeltnek, ezért felvette a
kapcsolatot a határon túli telepü-
lés polgármesterével, Tripó Ist-
vánnal, hogy a 101. születésnapi
köszöntésre Zuglóba csábítsa. A
terv végül az erdélyi polgármester

elfoglaltsága miatt nem valósult
meg, pontosabban májusra toló-
dott, de azért Papcsák Ferenc fel-
köszöntötte az ünnepeltet.

Zugló legidősebb férfija, Fejős
Mátyás 1913-ban még magyar
területen, a már említett Micskén
született. Kisgyermekként azon-
ban már Románia állampolgára
volt. Megélte az elcsatolt ország-
részek vissza- majd újra elcsato-
lását. 1947-ben aztán úgy döntött,
Magyarországra költözik. Később
a családját is sikerült átszöktet-
nie. Csepelen, Budaörsön, Tolna
megyében, majd Érden volt asz-
talos. Felesége halálát és fia beteg-
ségét követően 2007-ben költö-
zött Zuglóba a lányához. A száza-
dik születésnapját már a Mexikói
úti ház földszinti lakásában fia,
lánya, két unokája, két déduno-
kája és Papcsák Ferenc társasá-
gában töltötte.

A 101 éves Mátyás bácsi ma is
jó egészségnek örvend, bár sok-
szor gyengének érzi magát. A leg-
kedvesebb szórakozása, hogy az
utcán sétálva beszélget az embe-
rekkel, s mint mondta, a polgár-
mesterben kitűnő beszélgető-
partnerre lelt.      Riersch Tamás

Az atlétika ünnepe
Budapesten járt a sportok
királynője. Igaz, nem a megszo-
kott fiatalos, izmos és robbané-
kony külsőben, de ennek elle-
nére példamutatóan debütált a
sportág a magyar fővárosban a
Veterán Fedettpályás Atlétikai
Világbajnokság. 

Aki csak legyintene a veterán
szó hallatán, annak néhány ada-
tot elárulnánk. A versenyen 70
országból közel 4000 atléta vett
részt, akik 13 korcsoportban áll-
tak rajthoz. A legfiatalabb ver-
senyzők 35, míg a legidősebbek
jóval 90 év felett voltak. Az olasz
Giuseppe Ottaviani például 98, a
kanadai Olga Kotelko pedig 95
éves. A legtöbben, 516-an Német-
országból érkeztek. A verseny
során 320 magyar atléta állt rajt-
hoz, akik 19 arany-, 21 ezüst- és
16 bronzérmet szereztek.

Annak ellenére, hogy a verseny
fedettpályás rendezvényként lett

meghirdetve, a nagy létszám
miatt a dobó számokat a Puskás
Ferenc Stadion edzőpályáján, a
gyalogló és futószámokat pedig a
Városligetben rendezték meg. 

Március 27-én, 17 órakor, a
vébé keretében egy Guiness-
rekordkísérletre került sor. A
Magyar Honvédség 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezredé-
ben szolgáló Mészáros Zoltán
főtörzsőrmester tűzszerész-védő-
ruhában (bombaruha) és sisak-
ban 8 perc 29 másodperc alatt
futotta le az egy mérföldes távot,
ezzel megdöntötte az amerikai
rekordot. 

Több korábbi, magyar olimpi-
kon is indult a versenyen. Közü-
lük Ajkler Zita távol- és hármas-
ugrásban, Juhász Staicu Simona
mezei futásban, Földingné Nagy
Judit félmaratonban, Molnár
Krisztina pedig rúdugrásban lett
veterán világbajnok.

riersch

A versenyen 70 országból közel 4000 atléta indult

kéthetente minden kerületi 
lakásba ingyenesen jár.

A terjesztéssel kapcsolatos 
észrevételeiket, reklamációikat

zlterjesztes@gmail.com
e-mail címre várjuk.

A

Fejős Mátyás

Zugló legidősebb 


