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

A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság (BRFK) a lakosság és a rend-
őrök közötti kommunikáció
javítása érdekében a közelmúlt-
ban újabb technikai fejlesztést
hajtott végre: szolgálati mobil-
telefonnal látta el a főváros vala-
mennyi körzeti megbízottját.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság nagy hangsúlyt fektet a
rendőrség és a lakosság kapcso-
latának erősítésére. Az elmúlt
másfél évben újjászervezték és
megerősítették a körzeti megbí-
zott (KMB) szolgálatot. Problémát
jelentett viszont a lakosság részé-
ről a KMB-sek központi rendsze-
ren keresztüli elérhetősége, ennek
áthidalására több rendőr is a pri-
vát telefonszámát adta meg az
állampolgároknak. A szolgálati
mobiltelefonok bevezetésének
szükségességét a BRFK vezetése
is érezte. Próbaképpen négy zug-
lói KMB-s kapott ilyen készüléket,

a lakosságot pedig tájékoztatták
az elérhetőségükről. Mint a ta-
pasztalatok összegzésekor kide-
rült, a lakosság a korábbiaknál
nagyobb bizalommal fordult az
egyébként ismerős rendőrökhöz. 

(Részletek a 13. oldalon.)

XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. ÁPRILIS 24. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA
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Kedves Édesanyák!

Dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere

Zugló polgármestereként sok szeretettel
és tisztelettel köszöntöm Önöket

Anyák napja alkalmából!
Kívánok mindannyiuknak hosszú,

egészséges, boldog életet
és sok örömet gyermekeikben!

Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.

Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

Az édesanya

Hívhatóvá váltak 
a rendőrök

Verebélyi Tibor rendőr főtörzsőr-
mester 

Kilátó Zugló szívében

Dr. Révai Tamás, az új főigazga-
tó érkezése óta, hipertónia szak-
rendeléssel és a cukorbeteg-ellá-
tás fejlesztésével bővült a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat (ZESZ)
szolgáltatási köre. Májustól
indul az allergiás betegek ellá-
tása, ősztől pedig szájsebészetet
hoznak létre az Örs vezér terei
rendelőben. A Hermina úton a
pszichopedagógiai profil kezdte
meg a munkát. 

Amit az igazgatói pályázatom-
ban megígértem, azt  úgy érzem
hogy maradéktalanul sikerült tel-
jesítenem - mondta Dr. Révai
Tamás, aki január óta áll a ZESZ

élén. Az igazgató-főorvos kifejtette,
az Örs vezér terei és a Hermina
úti rendelőben is létrehozták az
igazgatói titkárságot, ezek egyen-
rangú szinten állnak. Ezzel azt
érték el, hogy mindkét intézetben
gyorsan és hatékonyan tudják
intézni az ügyeket. A főorvos a
saját munkarendje szerint min-
den hét kedden és szerdán reggel
is a Herminán kezdi a munkát.
Dr. Révai Tamás kiemelte, létre-
hozták azt az e-mail címet, ame-
lyen a zuglói polgárok kifejezhe-
tik véleményüket munkájukkal
kapcsolatban, panasszal, dicsé-
rettel élhetnek, és javaslatokat is
tehetnek. 

Mint folytatta, a panaszok
intézési határideje harminc
nap, de gyakran sokkal előbb
lezárják az ügyeket. – Nem egy
esetben, személyesen szoktam
intézkedni, a panasztévők meg-
elégedésére. 

A legfontosabb feladatunk,
hogy a zuglóiak érdekében dol-
gozzunk, hogy a kerületiek meg-
bízzanak bennünk. Minden,
panasszal kapcsolatos lépésein-
ket tudatjuk a fenntartóval, az
önkormányzattal, Rozgonyi Zol-
tán alpolgármesterrel és Pap-
csák Ferenc polgármesterrel. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Bővülő egészségügyi szolgáltatások Zuglóban

A közelmúltban hipertónia konferenciát rendeztek

167 lépcső, 34,7 méteres szintkülönbség, tágas lépcsőház, több pihenő és egy belső kiállító-
térnek köszönhetően sok látnivaló vár mindazokra, akik vállalják a Bosnyák téri templomtorony
megmászását (Folytatás a 3. 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.

Május 5. 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

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

Dr. Papcsák Ferenc 
Polgármesteri Hivatal. 
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Tel.: 06-1-872-94-88

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal

május 8. 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
yé

ni
vá

la
sz

tó
ke

rü
le

t

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.

Május 6. kedd

a: Szabolcsi mini töltöttkáposzta,
erdei gyümölcshab

b: Halpaprikás túrós csúszával,
erdei gyümölcshab

Május 7. szerda

a: Bőrös sertéskaraj párolt káposztával,
hagymás törtburgonyával

b: Zöldséges pulykanyársak, friss salátával
burgonyapürével

Május 8. csütörtök

a: Kelkáposzta főzelék, pulykapörkölttel
b: Kemencében sült rakott burgonya, fűszeres

kolbászkarikákkal és friss tejfölel, céklával

Május 9. péntek

a: Túrós csusza  szalonna pörccel
b: Almás rizsfelfújt, málna öntettel

Május 10. szombat

a: Töltött dagadó roppanós zöldségekkel,
vajas petrezselymes burgonyával

b: Bazsalikomos pardicsomos penne,
sajtforgácsokkal

Zellerkrémleves sajtchipsszel

Orjaleves gazdagon

Hideg cseresznyekrémleves

Tárkonyos csirkegombócleves

Pikáns lencseleves

Április 24. csütörtök

Paradicsomos káposzta mini fasírtgolyókkal
akott zöldbab friss tejföllel

Április 25. péntek

Tojásos nokedli fejes salátával
Bécsi császármorzsa vadmálnaöntettel

Április 28. hétfő

a: Malacpörkölt házi galuskával, kovászos uborkával
b: Pulykapecsenye friss lecsóval, tarhonyával

Április 29. kedd

a: Zsenge zöldborsófőzelék, mini debrecenivel
csokoládé torta

b: Zsenge töltött karalábé, füstöltsajt mártással,
párolt rizzsel, csokoládé torta

Április 30. szerda

a: Rozmaringos sertéstarja saját sült szaftjával,
tepsis burgonyával

b: Fetasajttal,  póréhagymával és füstölt tarjával
töltött pulykamell, petrezselymes burgonyával

Május 1-2. csütörtök-péntek

Május 5. hétfő

a: Brassói aprópecsenye, vecsési csalamádéval
b: Zöldfűszeres pulykaragu ceruzababbal,

pertezselymes jázminrizzsel

Magyaros karfiolleves

Kapros kolbászos káposztaleves

Csontleves májgaluskával és zöldséggel

sárgaborsó krémleves bacon chipsel

Lebbencsleves házi tésztával

Ünnep

Magyaros gombaleves tejföllel

a:
b: R

a:
b:

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.

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu



Folytatás az 1. oldalról.

Személyes tapasztalatból el-
mondhatom, megéri kitenni
magunkat ennyi „kényelmetlen-
ségnek”, mert a toronyépítők
valóban minden elismerést meg-
érdemelnek, mivel kényelmesen
megmászható tornyot építettek
Zuglóban. A látvány, ami fent vár
ránk, pedig egyenesen pazar, jó
időben egész Budapestet, sőt még
Pest megye egy részét is belátni.

Millisits Máté, a Zuglói Helytör-
téneti Műhely vezetője, a torony-
túrák kalauza felhívta arra a
figyelmet, hogy a Bosnyák téri
Páduai Szent Antal templom
nemcsak a kerület egyik legfor-
galmasabb csomópontjában,
hanem három városrész találko-
zásánál található. Ha egyik irány-
ba nézünk, Kis Zuglót, ha egy
kicsit arrébb fordulunk, akkor

már Herminamezőt, a másik
irányból pedig Alsórákost látjuk.
A templomtoronyból még a Bos-

nyák tér túloldalán levő Remíz
épülete is szebbnek tűnik. Az
épületről szintén Millisits Mátétól
tudtuk meg, hogy idén éppen
százéves, és Zuglóban helyi
védettséget élvez. 

A templomtorony számtalan
érdekességgel szolgál. Vegyük
mindjárt a toronyórát, mely az
ország negyedik legnagyobb
toronyórája – 3,2 méter átmérő-
jű, egy számlap súlya, amiből
négy van 82 kg, a nagymutatója
1,57 méter, a kicsi pedig 1,32
méter hosszú. Amenyiben a
működőképes eszközöket néz-
zük, akkor Debreceni Nagytemp-
lom és a Szegedi Dóm után a har-
madik legnagyobb ilyen időmérő,
ám GPS vezérlése az első ilyen
technológiával készített eszközzé
teszi. Azt is megtudtuk, hogy az
óra működtetésének költsége egy

évben a százezer forintot sem éri
majd el, ami egy ilyen látványos
(és hasznos) eszköz esetében ele-
nyésző. 

A torony a Zuglói tavaszváró
idején folyamatosan látogatható
volt, mely lehetőséggel sokan
éltek. Sem Bárány Béla atya, a
templom plébánosa, sem az
önkormányzat nem szeretné, ha
a létesítmény a jövőben zárva len-
ne az érdeklődők előtt. A torony
ugyanis nemcsak messziről lát-
szik, hanem fentről mindenki
messzire láthat el róla. Ezért hús-
vét után hetente legalább két alka-

lommal kinyitják majd azt a láto-
gatók előtt. (Érdeklődni a Bos-
nyák téri Plébánián és a Zuglói
Helytörténeti Műhelynél lehet)
Ősszel pedig újabb látványossá-
gokkal bővül a torony belseje.
Elkészül többek között a torony
építését bemutató kiállítás, mely-
nek részét képezi majd a csonka
toronyról leszerelt fakereszt is,
illetve akkorra már feltehetően
beemelik az 50 kg-os régi, a 150
kg-os felújított, illetve a 250 és
450 kg-os új harangokat is,
melyek a kerület látványosságai
közé tartoznak majd.      riersch
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Folytatás az 1. oldalról.

Ez megfelelő kontrollt
jelent számunkra, és azt is
kifejezi, hogy szoros a
ZESZ és a kerület vezetése
közötti kapcsolat – tette
hozzá Dr. Révai Tamás. Az
igazgató-főorvos arra is
kitért, a fenntartó segítségét
ezen kívül is minden eset-
ben megkapják. – Az ön-
kormányzat vállalta a
ZESZ finanszírozását, nagy
hangsúlyt fektetnek erre a
területre, az eddigi lépés-
eink mögött a fenntartó
egyértelmű támogatása áll
– hangsúlyozta. 

Elmondta, a hipertónia,
tehát a magas vérnyomás
és a diabétesz, a cukorbe-
tegség népbetegségnek szá-
mít hazánkban. – Mindkét
betegség elleni küzdelem
érdekében hatékonyan tud-
tuk fejleszteni az intéz-
ményt – fejtette ki. Az
ország szakrendelői közül
elsőként az Örs vezér terén,
a második emeleten nyílt meg
február 3-án a Hipertónia Szak-
rendelés Centrum. A központ
vezető főorvosa Dr. Ádám Ágnes,
aki korábban húsz évig házior-
vosként dolgozott az Öv utcában. 

– A ZESZ-nél eddig két főorvos
foglalkozott a cukorbetegekkel, a
szakembergárdát egy harmadik
főorvossal bővítettük. Mindhár-
man nagy tapasztalattal rendel-
keznek a területen – folytatta Dr.
Révai Tamás. A ZESZ célja az,

hogy a betegségről minél több
ismerettel rendelkezzenek a zug-
lóiak. A főigazgató hangsúlyozta,
fontos, hogy a szűréseken minél
többen vegyenek részt, de a beteg-
ség megelőzésére is nagy figyelmet
fordítanak.

Dr. Révai Tamás elmondta azt
is, az önkormányzat szándék-
nyilatkozatot írt alá a leendő,
szájsebészeti rendelést végző
szakorvossal. Ősztől el is indul-
hat a szájsebészeti rendelés az

Örs vezér terén. Ezt a
zuglói polgárok mellett
az intézményben mű-
ködő fogorvosok is
igényelték.  

A Hermina úti szak-
rendelőben, a gyer-
mekpszichiátrián ka-
pott helyet a pszichope-
dagógiai profil , amely-
ben hátrányos helyze-
tű, fejlődési és beillesz-
kedési problémákkal
küzdő gyermekeket lát-
nak el. 

A főorvos arról is
szólt, hogy az Örsön
allergológiai profilt is
létrehoztak. Zuglóban
mintegy 30-40 ezren
küzdenek ezzel a
betegséggel. A fül-orr-
gégészeti rendelésen
belül májustól a főor-
vos asszony fogadja
majd az allergiás páci-
enseket. Ezen kívül a
radiológiai osztály fej-
lesztését is tervbe vet-
ték, az előzetes tárgya-

lások most zajlanak az ügyben.
Dr. Révai Tamás, aki PhD

tudományos fokozattal rendel-
kezik és egyetemi docens, kie-
melte, hogy fontosnak tartja a
ZESZ orvosainak tudományos
továbbképzését. A főorvos az
intézmény első tudományos
konferenciáját februárban szer-
vezte meg. – A kerekasztal-
beszélgetés tárgya az volt, hogy
a Magyar Hipertónia Társaság
akkreditálta a zuglói Hipertónia

Szakrendelés Centrumot. Ez azt
jelenti, hogy a centrum orvos-
képzőhelyként is fog működni.
A konferencián a hipertónia
társszakmáinak - diabetológia,
neurológia, audiológia - szakor-
vosai vettek részt, és a diabétesz
megelőzéséről, szövődményei-
ről, kezelési lehetőségeiről tar-
tottak előadásokat – fejtette ki a
főorvos.

Dr. Révai Tamás, Dr. Németh
Attilát, az Országos Pszichiátriai
és Addiktológiai Intézet főigazga-
tóját is meghívta egy közös elő-

adás-sorozat megtartására a Her-
mina úti rendelőbe. A előadást
nagy sikerrel rendezték meg. A
két főorvos megállapodott az álta-
luk vezetett intézményeik együtt-
működéséről is.  

– Az Amerikai úti, Országos Kli-
nikai Idegtudományi Intézettel is
bővíteni kívánjuk a megállapodá-
sunkat. A tárgyalások folyamatban
vannak. Ezzel az együttműködés-
sel fel tudjuk gyorsítani az agyi
megbetegedésben szenvedő páci-
enseink ellátását – mondta el a
ZESZ főorvosa. Pindroch Tamás

Bővülő egészségügyi szolgáltatások Zuglóban

Kilátó Zugló szívében
Dr. Ádám Ágnes hipertónia rendelést tart

Dr. Révai Tamás



A Magyar Vöröskereszt XIV. Kerületi Szervezete 
2014. május 1-jén (csütörtök) 

10.00 – 17.00 között 
VÉRADÓ-NAPOT TART 

a SZÉCHENYI FÜRDŐ MÁRVÁNYTERMÉBEN
Amit fontos tudni a véradásról: 

• minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév,
• a regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcím- és TAJ- 

kártya kötelező,
• véradás előtt étkezni kell, és sok folyadékot 

kell fogyasztani,
• a gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, 

a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről 
(gyógyszertől, betegségtől függően.)

Ha Ön első véradó, 
akkor csak eredeti TAJ-kártyával tud vért adni!
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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.

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nyílt-licittárgya-
lás útján értékesítésre meghirdeti a Budapest XIV. kerület Kövér Lajos
tér 14. szám alatti, 31870/4 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, valamint a Budapest XIV. kerület Rákospatak u. 77. szám alatti,
30303 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanjait.
A Hirdetmény megtekinthető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17) és Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad
u. 2.) hirdetőtábláján, valamint a www.zugloizrt.hu és a www.zuglo.hu
internetes oldalakon”

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata hirdetmény út-
ján értékesítésre meghirdeti a Budapest XIV. kerület Szugló u. 105.
szám alatti, 31313/1/A/2 hrsz.-ú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlant.
A Hirdetmény megtekinthető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17) és Budapest Főváros
XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad
u. 2.) hirdetőtábláján, valamint a www.zugloizrt.hu internetes oldalon”

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.

Május 30.

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

T Á J É K O Z T A T Á S

LEZÁRULT 
A ZÖLDHULLADÉK-

GYŰJTŐ ZSÁK AKCIÓ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2014
évi tavaszi időszakra meghirdetett ingyenes zöld-
hulladék-gyűjtő zsák akciónk lezárult. Az akció
sikeres volt, közel húszezer darab zsák került ki-
osztásra. Az akciót várhatóan az őszi lombhullás
kezdetekor megismételjük, ezzel kapcsolatosan
honlapunkon, és a helyi médiában a lakosságot
tájékoztatjuk.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
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Kreisz Lajosné Lili néni április 14-én
ünnepelte 104. születésnapját. Az egyéb-
ként zuglói lakosnak számító, jelenleg a
Bethesda utcai Napköziotthon és Nyug-
díjasházban élő hölgy izgalommal várta
a nagy eseményt. 

Lili néni rendkívül jó szellemi állapotban
van, sokat olvas, tévézik és rádiózik. Szinte
minden érdekli, és általában naprakész a
külvilág eseményeiből is. Az otthont azonban
csak elvétve hagyja el, 104 évesen nehezen
közlekedik, és a külvilág nyüzsgése is meg-
ijesztené őt. A Bethesda utca nyugdíjasház
egy nyugodt sziget a Városliget pezsgő életé-
ben. Az épület ráadásul úgy helyezkedik el,
hogy a lakók nyugalmát még a szemben levő
gyermekkórház ügyfélforgalma sem nagyon
zavarja. Minden a legnagyobb rendben volna,
ha nem lenne nagyon magas az épület rezsije,
egyrészt az elavult közüzemi rendszer, más-
részt az épület kihasználatlansága miatt.
Ezen a helyzeten szeretne javítani a zuglói
önkormányzat, de ehhez előbb az kellene,

hogy a fővárostól megkapja az ingatlant. A
nyugdíjasház jelenleg fővárosi tulajdonú,
ezért az önkormányzat minden jószándéka
ellenére tehetetlen. Papcsák Ferenc polgár-
mester, aki április 14-én személyesen köszön-
tötte az otthon legidősebb lakóját, elmondta,
az egyik legfontosabb terve, hogy a május 15-
i testületi ülésen felhatalmazást kapjon a gré-
miumtól az ingatlan megszerzésére.

A nyugdíjasház átvétele már egy régóta
húzódó probléma, a kerület ugyanis nem
rendelkezik átmeneti otthonnal, pedig erre
már 1993 óta a szociális törvény is kötelezi.
Ha az otthon Zugló tulajdona  lesz, akkor a
105. születésnapját már, mint zuglói nyug-
díjas ünnepelheti majd Lili néni, aki szüle-
tésnapi tortáját a polgármesterrel, a ház
lakóival, illetve a lányával, unokájával és
dédunokájával közösen fogyasztotta el. A
Bethesda utcai Napköziotthon és Nyugdí-
jasház első lakóját a közeli Liszt Ferenc Álta-
lános Iskola diákjai és Baranyi László szín-
művész, Zugló Díszpolgára köszöntötték. 

Riersch Tamás

Lili néni születésnapja

Kreisz Lajosné Lili néni

Zuglóban hagyomány az idősek szü-
letésnapi köszöntése. Ezúttal Gyügyei
Attila és Bátki László képviselő lepett
meg két idős hölgyet ajándékcsomag-
gal, virággal és emléklappal. Vastagh
István Zoltánné Irénke néni 90. szü-
letésnapját ünnepelte a Liget Idősek
Klubjában, míg egy másik zuglói
szépkorút a 103. évfordulóján kö-
szöntöttek.

Irénke néni
1924-ben szüle-
tett Szegeden,
Zuglóban az
1960-as évek óta
él, könyvelőként
dolgozott. Szíve-
sen ír verseket,
novellákat. Vas-
tagh István Zol-
tánné elmondá-
sa szerint már
több mint 100
műve készült el,
amelyeket egy
csokorba szedve
adott át Gyügyei
Attilának és Bát-
ki Lászlónak,
akik virággal, a-
jándékcsomag-
gal és emléklap-
pal köszöntötték
fel a kilencvene-
dik születésnap-
ját ünneplő asz-
szonyt.

Zugló önkormányzati képviselői egy
103 éves kerületi lakosról is megemlé-
keztek, akinek családja kérésére nem
írjuk le a nevét. 

Amikor Gyügyei Attila megkérdezte az
idős hölgyeket, hogy szerintük mi a hosz-
szú élet titka, mindketten azt a bölcses-
séget válaszolták: a szeretet, amit nagyon
jó adni és kapni is. 

Bb-Fk

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

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

Novellákat és verseket 
ír a 90 éves Irénke néni

Vastagh István Zoltánné

A cikkhez kapcsolódó
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon



1/2 kg liszt, 4 dkg cukor,
1/2  kávéskanál só, 3 dl
tej és 4 dkg vaj – sorolta
a nagymamája receptje
alapján készített hagyo-
mányos kelt kalács hoz-
závalóit Mohácsi József-
né, Zugló Erzsike néni-
je, aki 93 esztendős,
tehát a receptje közel
150 esztendős lehet.
Április 11-én a Bosnyák
téren, a Zuglói tavaszvá-
rón Zugló Kalácsát
ünnepelték.

A kalács egy igazi hús-
véti csemege, amely a
hagyományok ellenére
számtalan elkészítési
lehetőséget jelent a házi-
asszonyok számára. Van,
aki az édesre, azon belül
a fonottra, a töltöttre vagy
a simára, más viszont
inkább a sósra esküszik.
Ezek az ízlések csaptak össze a
Zugló Kalácsa versenyen is, ahol
egyrészt a háromtagú zsűrinek –
Klausmann Viktor műsorvezető-
nek, Balogné Kalina Zsuzsanna
civil koordinátornak és Lakatos
Tímeának, a Zuglói Önkormány-
zati Rendezvényiroda vezetőjének
–, másrészt az érdeklődőknek
kellett eldönteniük, hogy 2014-
ben melyik házi sütésű kalács a
legfinomabb. A zsűrinél az édes
felé billent a mérleg nyelve, így
ők Kiss Istvánné Etelka mazsolás
napraforgó mintával díszített
kalácsát választották a legjobb-
nak, de a már említett Mohácsi

Józsefné Erzsike néni hagyomá-
nyos keltje, illetve Szász Gizella
görög klasszikusai (mindkettő
sós kalács volt) is nagy elismerést
kapott. A másik döntnök, a
közönség már kevésbé volt szigo-
rú, nekik mindhárom kalács
nagyon ízlett, így az idei Zugló
Kalácsa, illetve „udvarhölgyei" is
az utolsó morzsáig elfogytak. Még
jó, hogy a Zalaegerszegről érke-
zett turistáknak jutott néhány
falat belőlük!

Riersch Tamás
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A Vakok Állami Intézetében
április 16-án Környezetvédelmi
napot tartottak a lakók és a gon-
dozottak számára. Szabóné
Berta Irén intézményvezető
szerint a vakok és látássérültek
számára ugyanolyan fontos a
környezetük, mint az egészsé-
ges embereknek, csak őket apró
lépésenként kell megtanítani
arra, hogy szeressék és óvják a
környezetüket. 

A Vakok Állami Intézetében a
hétköznapokon is odafigyelnek a
környezettudatos magatartás
elsajátíttatására. Az energiataka-
rékosság mellett a szelektív hul-
ladékgyűjtés is kiemelt figyelmet
kap. Van olyan gondozott, aki

terápiás célból a PET palackok
begyűjtésével és kidobásával van
megbízva. Az intézményvezető
szerint az április 16-i Környezet-
védelmi nap is ennek a program-
nak a részét képezte. Ezen a
napon azonban szerették volna
olyan dolgokkal is megismertetni
az intézmény lakóit, amellyel ők
nem, vagy csak elvétve találkoz-
hatnak. A legnépszerűbb ese-
mény az állatsimogató volt, ahol
olyan egzotikus állatokkal ismer-
kedhettek meg, mint a tigristek-
nős vagy a szakállas agáma, de
ezen kívül simogathattak még
kacsát, tyúkot és egy törpekecs-
két is. A lakók egy része eközben
hasznos hulladékokból különbö-
ző tárgyakat készített. A program

végül faültetéssel zárult. Safru
Kertészet és Virágüzlet részéről
Kissné Szabó Fruzsina igazgatónő
egy nyírfacsemetét ajánlott fel a
zuglói intézménynek, melyet az
április 16-i Környezetvédelmi
napon ültettek el. 

A Vakok Állami Intézetének
fenntartójának, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság-
nak nemrégiben kinevezett új
vezetője, dr. Thuma Róbert a ren-
dezvény előtt személyesen is meg-
ismerkedett az intézményben
folyó magas szintű szakmai mun-
kával. A Vakok Állami Intézetét
az állam közel egymilliárd forint-
ból újítja fel. A munkálatok jelen-
leg a Hermina úti telephelyen zaj-
lanak, ősszel pedig a Hungária

Állatsimogató - vak embereknek

A nap legnépszerűbb eseménye az állatsimogatás volt

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!

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

Édes lett Zugló Kalácsa

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

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Kiss Istvánné Etelka



Negyedik helyezést ért el a
„Diákra hangolva” című tehet-
ségkutató versenyen Varga
Levente, a Neumann János Szá-
mítástechnikai Szakközépisko-
la diákja és Hubai Márton, a
Gundel Károly Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakképző-
iskola növendéke a Bajnok
című közös zenélésükből szü-
letett reppszámukkal. 

A Főpolgármesteri Hivatal Köz-
nevelési és Ifjúsági Feladatokat
Koordináló Főosztálya az „Isko-
lakapun Kívüli Program” elneve-
zésű rendezvénysorozat kereté-
ben 2012 után harmadszor is
„Diákra hangolva” címmel tehet-
ségkutató versenyt hirdetett a 14-
19 éves fővárosi középiskolás diá-
kok számára. A jelentkező tanu-
lók négy kategóriában - tánc,
ének-zene, vers- és prózamondás,
illetve egyéb – mérhették össze a
tudásukat. A szervezők a kategó-
riák első helyezettjeit és a közön-
ség által legjobbnak választott
produkciót jutalmazták. Persze
előtte még több fordulón kellett
túljutniuk a versenyzőknek. Varga
Levente, a Neumann János Szá-
mítástechnikai Szakközépiskola
10. évfolyamos diákjának a tanu-
lás mellett a kedvenc időtöltése a
rappelés.  Az egyik közösségi por-
tálon ismerkedett össze Hubai
Mártonnal, a Gundel Károly Ven-
déglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzőiskola ugyancsak 10.
évfolyamos növendékével, akivel
aztán közösen folytatták a zené-
lést. Ebből a közös munkából

született meg a Bajnok című
szám is, mellyel a két fiú beneve-
zett a fővárosi tehetségkutató ver-
senybe. Az idei „Diákra hangolva”
rendezvényen minden kategóriá-
ban sok volt a jelentkező, de rap-
pelőből nem sok akadt. Leventé-
ék tehát unikumnak számítottak
a mezőnyben, amit a zűri is érté-
kelt, így a két diák a március 28-
i döntőbe is bejutott. A finálé a

főváros egyik népszerű zenei köz-
pontjában, a Budapest Jazz Club-
ban volt. Az eseményen a Bajnok
ismét nagy sikert aratott, s bár a
zsűri végül „csak” a negyedik
helyre rangsorolta, a közönség
kárpótolta Leviéket. A különdíjas
duó egy 25 ezer forint értékű kul-
túra utalványt kapott.

– Nagyon jól esett a közönség
elismerése – mondta Varga Leven-

te, - ami meghozta a kedvünket
ahhoz, hogy komolyabban is fog-
lalkozzunk a rappeléssel.

A komolyságot ezúttal egy
lemez jelentené, mely a tervek
szerint 16+2 számot tartalmaz-
na. Azért ennyit, mert mindkét
előadó 16 éves – ezért a lemez
címe is Tizenhat lesz –, a plusz
két dalt meg azért, mert mindkét
előadó szólózna is egyet. A Diákra

hangolva közönségdíjas dalából,
a Bajnokból már klip is készült,
amit az interneten több mint ötez-
ren megtekintettek már. A Varga
Levente – Hubai Márton duó
eddig nagyrészt iskolai rendezvé-
nyeken lépett fel, ám a közelmúlt-
ban egy 30 perces koncertet
adhattak a Szilvuplé nevű belvá-
rosi szórakozóhelyen is.

riersch 
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Ezerkilencszázhetvenkilenc
áprilisában Észak-Korea főváro-
sában, Phenjanban rendezték
az asztalitenisz-világbajnoksá-
got. Az esélyesek természetesen
a kínaiak voltak, de mindenki
tudta, hogy az Európa-bajnok
magyarokkal is számolni kell. 

A verseny rosszul indult, hiszen
a Jónyer-Klampár-Gergely triót
már a csoportkörben összesor-
solták a házigazda koreaiakkal és
a favorit kínaiakkal. Ettől min-
denki megijedt, csak Berczik Zol-
tán csapata nem.

– Tudtuk, hogy rengeteget edzet-
tünk, és jó formában vagyunk –
idézte fel a 35 évvel ezelőtti ese-
ményeket a BVSC-ből beváloga-
tott Gergely Gábor. – A koreaiak-
kal együtt készültünk Tatán,
többször is játszottunk ellenük
edzőmeccset, de edzőnk kérésére
minden meccsünkön szándéko-
san alibiztünk.

Phenjanban a vébére épített
sportcsarnokban a nyitómeccs
30 ezer fanatikus néző előtt
Észak-Korea – Magyarország volt.
Gergelyék ezt a meccset már
komolyan vették, és az 5-0-s
lehengerlő diadallal a nézőket is
elhallgattatták. Aztán a legerő-
sebb felállásban játszó kínaiakat
is alaposan elpáholták (5-2),
pedig Berczik Zoltán azt kérte a
fiúktól, hogy ezen a meccsen
„csak” tapasztalják ki az ellenfél
gyengéit, és inkább a döntőre
koncentráljanak. Akkor már sejt-
hető volt, hogy ez a két csapat jut
majd a fináléba. Így is történt. A

döntőben aztán a kínaiak változ-
tattak a felállásukon, mert azt
tanácsolták nekik, hogy védőjá-
tékost ne játszassanak a magya-
rok ellen. Hiába, mert Gergely
vezetésével 5-1-re nyert a csapat,
és ezzel világbajnok lett.

- Nemcsak azért volt történelmi
ez a győzelem, mert ilyen fölény-
nyel kétszer egymás után senki
sem verte meg a kínaiakat,
hanem, mert ez a siker az aszta-
litenisz sportot is alaposan meg-
változtatta.

A kínaiak ugyanis revánsra
készültek, és ennek érdekében
mindent bevetettek. Így történt,
hogy 1979 után megjelentek azok
a cseles ütőborítások, melyekről
nem lehetett tudni, miként pattan
a labda. Ennek hatását már
1981-ben megtapasztalhatták
Gergelyék, akik a szabadkai dön-
tőben az egyszínű borítás miatt
szenvedtek 5-3-as vereséget a
kínaiaktól. Az anyagháborúnak
végül az eltérő színű borítások
kötelezővé tétele vetett véget, mely
szabály mind a mai napig érvény-
ben van.

A phenjani hőst – a kínaiak
ellen a legfontosabb meccseket
Gergely Gábor játszotta – minden
szál Zuglóhoz kötötte. Ez annak
ellenére is így van, hogy a kőbá-
nyai Pongrác-telepen nőtt fel.
Focistának készült, az MTK-ban
nevelkedett, majd az édesapja a
KSI-be vitte le pingpongozni.
1970-ben került át a BVSC-be,
melynek az edzései akkoriban az
Újvidék téri (ma Arany János)
általános iskolában voltak. Gábor

már a zuglói klub színeiben lett
Európa-bajnoki ezüstérmes
1974-ben Újvidéken, Jónyerrel
párosban világbajnok az 1975-ös
calcuttai világbajnokságon, majd
az 1978-as duisburgi Európa-baj-
nokság abszolút hőse, ahol egyé-
niben, és a csehszlovák Milan
Orlowskival párban és csapatban
is aranyérmes lett. Mind a mai

napig ő az utolsó magyar felnőtt
férfi Európa-bajnok. Gergely
Gábor tehetségének és Berczik
Zoltán jó szemének köszönhető-
en lett válogatott. A fiatal BVSC-s
srác még csak a 37. helyen állt a
ranglistán, amikor a szövetségi
kapitány már felfigyelt rá. Berczik
Jónyer és Klampár mellé kereste
a harmadik embert, akit aztán

Gergely személyében meg is
talált.

Gergely Gábor ötször nyert
Vásárvárosok kupáját és egyszer
BEK-et a BVSC-vel, kilencszer
volt magyar bajnok, négyszer az
év játékosa. Nyert Európa TOP
12-t, és edzőként is bajnoki címre
vezette a vasutas csapatot. 

Riersch Tamás

Közönségdíjas zuglói rapper

Gergely Gábor

Gergely Gábor a magyar csodáról

Varga Levente és Hubai Márton
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A Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskola 11.
évfolyamos tanulója, Mérő
Bálint,  diáktársával egy iskolai
tanulást segítő keretrendszert
dolgozott ki, amellyel harmadik
helyezést értek el 22. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen.

A zuglói középiskolás a világ-
hálón megismert salgótarjáni
diáktársával közösen olyan új
iskolai tanulást segítő keretrend-
szert dolgozott ki, amely a tech-
nika nyújtotta lehetőségek mellett
a tanítást és tanulást segítő szoft-
vereket is egy rendszerré alakítja.
A zsűri értékelése szerint a két
fiatalember által kidolgozott prog-
ram nemcsak hatékony, hanem
felhasználóbarát is, azaz könnyen
kezelhető, ennek ellenére sok
funkciót tartalmaz.

– Ez az első nagyobb szabású
fejlesztésem – mondta el lapunk-
nak az ifjú zuglói feltaláló. A prog-
ramon társammal már hosszabb
ideje dolgozunk. A szoftver alap-
jával már tavaly is neveztünk
ugyanerre az innovációs verseny-
re, de akkor csak a második for-
dulóig jutottunk. Most viszont leg-
nagyobb örömünkre a zsűri  érté-
kelte a munkánkat. 

A Lienamenta névre keresztelt
programot táblagépen, okos tele-
fonon, számítógépen és interaktív
táblán is lehet használni. A taná-
rok és a diákok számára egyaránt

számtalan lehetőséget tartalmaz.
A keretrendszert a Neumann-

ban már ki is próbálták, a taná-
rok és a diákok is kedvezően
nyilatkoztak róla. Bálint pedig

máris újabb ötletén dolgozik,
ezúttal a Lineamenta iskolai
keretrendszerben szereplő házi
feladat modult szeretné tovább-
fejleszteni. Riersch Tamás

Keretprogram tanároknak
és diákoknak

A budapesti Larus Étterem és
Rendezvényközpont adott ott-
hont a dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia országos döntőjé-
nek. A március 23-i eseményen
a III-IV. korcsoportban szereplő
Zuglói Hajós Alfréd Magyar –
Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola négyfős csapata,
sorozatban harmadszor végzett
az első helyen.

Új szisztéma szerint zajlott az
idei dr. Mező Ferenc Szellemi Diák-
olimpia. A résztvevő csapatoknak
először egy tízfordulós internetes
versenyben kellett bizonyítaniuk
felkészültségüket. A Zuglói Hajós
Alfréd Magyar – Német Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola csa-
pata már ekkor kiválóan teljesí-
tett, és nagy fölénnyel nyerte ezt a
fordulót. A többi fővárosi csapat-
nak azonban ez nem sikerült, így
az Ungvár utcai iskola egyedül

képviselte Budapestet a 2×12
csapatos (III-IV és az V-VI. korcso-
portos) elődöntőben. A Hajóst ez
sem zavarta, és elsőként kvalifi-
kálta magát a március 23-i dön-
tőbe. A fináléban három nagy
téma várt a résztvevőkre: az olim-
piai pontszerző magyar vívókból,
az 1964-es tokiói olimpia magyar
pontszerzőiből és a 2010-es van-
couveri téli olimpia magyar részt-
vevőiből, illetve a nemzetközi
érmeseiből kellett felkészülniük.
A négyfős zuglói csapat – Fischer
Panna, Tremmel Flóra, Budai
Mátyás és Kunszt Benedek – fel-
készítését már sokadik alkalom-
mal Tóth Attila, a zuglói Csanádi
Árpád Olimpiai Baráti Kör tagja
segítette.  A közös munka har-
madszor is gyümölcsözőnek bizo-
nyult, hisz a Hajós nagy csatában
és szoros küzdelemben ugyan, de
ismét megnyerte a szellemi diák-
olimpiát.    R.T.

A Hajós csapata harmadszor is megnyerte a szellemi diákolimpiát

Mérő Bálint

Harmadszor is 
nyert a Hajós

Az allergia szempontjából nyugalmas
hónapok véget értek. Újra elővehetik a
gyógyszereiket és a zsebkendőjüket a
szénanáthások.  Az okokról, a megelő-
zésről és a kezelésről beszélgettünk Dr.
Egerszegi Sándorral az Uzsoki Utcai
Kórház tüdőgyógyász főorvosával.

– Jelenleg a platán, nyír, tölgy, eperfa
szórja a virágporát a levegőbe. Aki ezek
közül valamelyikre allergiás, jobb, ha már
a tünetek megjelenése előtt elkezdi az előző
években számára bevált kezelést – figyel-
meztet Egerszegi doktor.  – Ha akkor kezdi
szedni a gyógyszert, használni az orrcsep-
pet, amikor már belobbant a nyálkahártya,
sokkal nehezebb lesz helyreállítani az
egészséget.  A legjobb, ha figyeljük a pol-
lenjelentést, és felidézzük, hogy nagyjából
mikor szoktak jelentkezni az első tünetek.
Ha az előző években március végén táma-
dott a szénanátha, akkor érdemes március
közepétől elindítani a kezelést. Ekkor még
lehet, hogy elég egy helyett, fél tabletta az
allergiaellenes gyógyszerből. 

– A gyógyszereken kívül életmódválto-
zásra is szükség lehet?

– Mivel a pollenek szinte mindenhol meg-
tapadnak, ruhánkon, hajunkon, bőrün-
kön, érdemes naponta többször kezet és
arcot mosni, és esténként átöblíteni a
hajunkat. Pollenszezonban reggel és este
szellőztessünk, hiszen a virágok a nappali
melegebb időszakban nyílnak. Ha még
nem használunk allergiaellenes orr-
spray-t, jó ötlet sós vizet tartalmazó orr-
permettel átöblíteni az orrnyálkahártyát. 

– Várható-e, hogy az allergiás tünetek
az életkorral eltűnnek, vagy éppen fel-
lángolnak?

– Az allergia nem életkorhoz kötött.
Van, aki szinte születésétől mutat jeleket
rá, de akár hetven évesen is elindulhat
a folyamat. A korai jelek jellegzetesek.
Szakemberek közt ismert az úgynevezett
„allergiás menetelés” (allergic mars)
jelensége – vagyis a kisgyerek különböző
fázisokon megy keresztül. Csecsemőko-
rában hasfájós, utána bőrtüneteket
mutat, viszkető ekcémás területek jelen-
nek meg a hajlatokban, vagy test szerte.
A következő lépés a szénanátha, majd
az allergiás asztma.  Nem véletlenül
indul hasfájással, ugyanis a bél az egyik
legnagyobb méretű immunszervünk,
melynek gyulladása fokozza az allergén
anyagok felszívódását, ezzel együtt a
gyulladás hatására allergiakiváltó anya-
gok kerülnek a vérkeringésbe. 

– Ha először tapasztaljuk az allergia
tüneteit, hová forduljunk?

– Az első lépés a háziorvos, vele konzul-
táljunk. Ő elirányít az allergológiai szak-
rendelésre, ahol pontosan megállapítják,
melyik növényre, ételre, gombára, állat-
szőrre allergiás a beteg. Ennek függvényé-
ben gyógyszert és életmódbeli tanácsokat
kaphat. UK

Pollenszezon
kezdődik 



Évszázados, sőt, évezredes
hagyománya van az ünnepélyes
körmenetnek, mely a hétvégi,
nagyszombati húsvéti szertar-
tást is zárta. A hívek Zuglóban
is ünnepeltek.

A hétvégén ünnepelték a hívő
emberek a keresztény világ leg-
nagyobb ünnepét, a húsvétot.
Nagyszombat este a templomok-
ban, így a Kassai téri Szentlélek
templomban is vigília kezdődött,
melyet hagyományosan a feltáma-
dási körmenet követett. Ez a
„műfaj” évezredes múltra tekint-
het vissza. Fedeles Tamás egyete-
mi docens, a középkori ünnepi
processziók szakértője 2011-es
tanulmányában rámutatott:
annak idején sokkal több körme-
netet tartottak, mint ma, s ezek
bizony igen szigorú szabályok
mentén zajlottak. Sőt, a késő
középkor szinte valamennyi nagy
ünnepének elmaradhatatlan
részét képezték e „vonulások”.

A kiinduló állomásnál a részt-
vevők meghatározott hierarchi-
kus rendben álltak fel, és ezt
mindvégig megőrizték. A körme-
neteket általában összekapcsol-
ták a szentmisével, ám ettől füg-
getlenül is megtarthatták. Voltak
könyörgő, engesztelésért fohász-
kodó menetek, de a győztes csata
feletti öröm is egységbe forraszt-
hatta a közösséget.

A szakértő szerint a történelmi
körmeneteknél több típust lehet
elkülöníteni. Ilyen az introitus,
ami tulajdonképpen bevonulás
volt, amikor a misét ünnepélye-
sen megnyitották. A klérus álta-
lában a mellékhajón vonult végig,
majd a főhajón át érkezett az
oltárhoz. Az asperges szokása
pedig még a Karoling-korban ala-
kult ki: a vasár-, és ünnepnapi
nagymise előtt a pap szenteltvíz-
zel megáldotta a híveket, majd
végigjárták a templomot, a teme-
tőt, a székesegyházak és a kolos-
tortemplomok kerengőit.

Időnként az ereklyéket is kör-
behordozták, sőt, előfordult az is,
hogy az elhunyt mártírok testét
sírjukból felemelték, majd a püs-
pök vezetésével ünnepélyesen
átvitték a bazilikába. A körmene-
teken klerikusok és laikusok
egyaránt részt vettek, nem számí-
tott a nem, a kor és a társadalmi
helyzet. Az úrnapi és az ereklyés
processziók szinte népünnepély-
nek illettek be. Ami a résztvevők
számát illeti: ma már talán elkép-
zelhetetlen, de egy XV. századi fel-
jegyzés szerint akadt olyan év,
hogy 142 ezer zarándok érkezett
Aachen tízezer fős városába.

Mindazonáltal a föltámadási
körmenet, a húsvét nem szoro-

san vett liturgikus ünneplése
Közép-Európában csak a XVII.
századtól eredeztethető, Magyar-
országon ugyanakkor már az
1625-ös esztergomi rituáléban
megtalálható. A tömegeket moz-
gató évszázados hagyományt is
megakasztotta a második világ-
háborút követő, az egyházak hité-
letét ellehetetlenítenő szándékozó
szovjet megszállás. Hazánkban
1948 után hatósági engedélyhez
kötötték a megtartását, s ahogy
lehetett, akadályozták. A Rákosi-
éra „fénykorában”, 1951-ben pél-
dául, mivel nagyszombat április
4-ére esett, elrendelték, hogy a
szertartásokat reggel 8-ig, a kör-
menetet délután 3-ig vagy legké-

sőbb a felszabadulási ünnepély
előtt egy órával be kell fejezni. A
rendszerváltozás óta a körmenet
útvonalát csak a rendőri biztosí-
tás miatt kell bejelenteni.

A katolikus lexikon szerint a
körmeneten való részvételnek
korábban megvoltak az öltözkö-
désben is megnyilvánuló szoká-
sai. Egyes településeken például
még a legidősebb asszonyok is
fehér ruhában, kendőben vettek
részt, ám akadt olyan helység,
ahol a leányok derekukra fehér
szalagot kötöttek, hajukat kie-
resztették. Napjainkban minden
résztvevő lehetőleg égő gyertyát
visz a kezében.  

Kacsoh Dániel
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Együtt a húsvéti körmenetben

A Virágzó Zugló Program keretén
belül ismét ültetés volt a kerületben.
Ezúttal a kerület zöldüléséért tenni
vágyó zuglóiak, kicsik és nagyok a
Róna köznél segítkeztek egy cserjesor
ültetésében.

Cserjesorültetés  
a Róna
köznél



Befejeződött az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola
Kántorné sétányon található
kisépületének udvarán a felújí-
tás. A Zuglói Városgazdálkodá-
si Közszolgáltató Zrt. koordi-
nálta munkálatok tavaly ősszel
kezdődtek.

A terület megújítása során a
szakemberek az öreg fákat
legallyazták, majd felújították a
homokozót, a régi játékokat, sőt
újakat is elhelyeztek az udvaron.
Ezt követően a focipályát is újra-
aszfaltozták, és két vadonatúj
kaput helyeztek ki. Legvégül a
közel 3000 négyzetméteres
udvart füvesítették be. Ez utóbbi

művelet pedig alaposan behatá-
rolta a mozgási lehetőségeket. A
fűre ugyanis addig, amíg az meg
nem erősödött, tilos volt rálépni,
ezért az udvart sem használhat-
ták a gyerekek. A pedagógusok
az enyhe telet kihasználva a kör-
nyékbeli játszóterekre vitték
levegőzni a gyerekeket, ám ez a
program folyamatos szervezést
igényelt. Nem csoda, hogy min-
den tanító és minden gyerek azt
leste, nő-e már a fű az udvaron.
Az első zöld foltok megjelenését
nagy örömmel fogadták, de
innentől kezdve még türelmetle-
nebbé váltak. Szerencsére az
enyhe időnek, illetve a beszerelt
öntözőrendszernek köszönhető-

en a fű gyorsan nőtt, és erősö-
dött. Olyannyira, hogy április
első hetében már nyírni kellett.
A megszépült udvart jelképesen
a tavaszi – húsvéti – szünet előtti
utolsó tanítási napon adták át,
a gyerekek pedig nagy örömmel
vették birtokba a régi új udva-
rukat. Rényi Péter igazgató-
helyettes azonban elmondta, a
szünetet követően az udvar
használatának szigorú rendje
lesz, annak érdekében, hogy ez
az udvar még sokáig oázis
maradhasson a lakótelepen.
Vagyis minden pedagógusnak és
gyereknek óvnia és vigyáznia kell
majd a  az eszközöket és termé-
szetesen a füvet is.              R.T.
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A Magyar Sportok Házában ren-
dezték a Sportiskolák Országos
Szövetségének (SIOSZ) hagyo-
mányos díjátadó gáláját. Az ese-
ményen a 2013-ban legjobbnak
választott sportiskolákat és
sportiskolás diákokat díjazták.
A Csanádi és Liu Shaolin Sán-
dor is nyert.

Bár úgynevezett olimpiai iskola
négy is van, közoktatási típusú
sportiskola mindössze egy van
Zuglóban. A Csanádi Árpád Álta-
lános Iskola és Gimnázium az
ország legjobb sportiskolái közé
tartozik. A zuglói intézmény ezt
tavaly is bizonyítani tudta, amit a
SIOSZ vezetői is értékeltek. A
Csanádi ugyanis általános iskola
kategóriában a harmadik helyen
végzett, a középiskolák mezőnyé-
ben pedig az ország legjobb sport-
iskolája címet érdemelte ki. Az
intézmény vezetése ezt az elisme-
rést 2010-ben már átvehette, és
azóta is rendre az élmezőnyben
végzett az iskola. A 2010-es esz-
tendővel az is hasonlóságot
mutat, hogy akkor és idén is az
iskola mellett egy, az Őrnagy utcá-
ban tanuló sportiskolás diákot is
értékeltek a szervezők. 2010-ben
Dénes Mercédeszt választották az
ország legjobb sportiskolás bir-
kózójának, 2013-ban pedig az Év
sportiskolása elismerést a gyors-
korcsolya kategóriában a Csanádi
11. évfolyamos diákja, Liu Shao-
lin Sándor érdemelte ki. A zuglói
diák annak köszönhette a díjat,
hogy résztvevője volt a Szocsiban
rendezett téli olimpiának. A fia-
talember várhatóan idén is

pályázhat erre a díjra, hiszen
néhány hete sporttörténelmi tettet
végrehajtva, a magyar rövidpályás
gyorskorcsolyázás történetében
először junior világbajnoki címet
szerzett.

Rabi Ferencné, a Csanádi igaz-
gatónője elmondta, nagyon büszke
erre az elismerésre, mert azt bizo-

nyítja, hogy a zuglói iskola az
elmúlt 25 esztendőben, amióta
Csanádi Árpád egykori neves
sportvezetőnk nevét viseli, folya-
matosan egy olyan bázisa tudott
lenni a magyar közoktatásnak,
ahol a diákok a tanulás mellett a
sportolást is magas szinten űzhetik.

Riersch Tamás

A Csanádi a legjobb

Az iskolai szabadidős progra-
mok általában tanárfüggőek.
Ha van olyan pedagógus, ame-
lyik felvállalja az adott tevé-
kenységet, akkor azok garan-
táltan népszerűvé válnak a diá-
kok körében is. Valahogy így
történt ez a Teleki Blanka Gim-
náziumban is, ahol Mózes
Ambrus érkezésével vált köz-
kedveltté a túrázás. 

Az angol és történelem szakos
tanár nem titkoltan rajong a
kirándulásokért, és a természet
iránti szeretetét igyekszik átplán-
tálni a tanítványaiba. Ennek
eredményei lettek a Teleki túrák,
melyek egyre több zuglói diákot
mozgatnak meg. Ősszel a csapat
a Börzsönyben, Drégely váránál
járt, majd a Leányfalu és Viseg-
rád közti távolságot tették meg
gyalog. Télen a budai hegyeket
mászták meg, március 22-én

pedig már egy komolyabb túrán
is részt vettek Bélapátfalva, Istál-
lós-kő és Szilvásvárad érintésé-
vel. Május közepén  egy éjszakai
túrázást terveznek a budai
hegyekben, nyáron pedig egy
nagy útra készülnek. Mózes
Ambrus tanár úr ugyanis a leg-
lelkesebb túrázókkal Szlovákiá-
ba, a Magas-Tátrába készül.
Mint tapasztalt határon túli túrá-
zó elmondta, kizárólag olyan
útvonalakat járnak majd be,
amelyek a turisták számára tel-
jesen veszélytelenek. A Teleki
túrákon átlagosan 8-13 diák
szokott részt venni (az éjszakai
túrán garantáltan többen lesz-
nek), és eddig 25 olyan diák
akad, aki már legalább egyszer
kirándult a telekis csapattal,
tehát esélyes arra, hogy augusz-
tusban a Magas-Tátra túrán is
részt vehessen majd.

riersch

Teleki túra a Magas-Tátrába

Liu Shaolin Sándor lett a legjobb sportiskolás

A Teleki túrázói a drégelyi várat is felkeresték 

Felbolydult méhkasra emlékeztetett a Szent István Gimnázium múlt hét-
végén. Az István-nap alkalmából ugyanis volt lézerharc, horror elemekkel
tűzdelt szabadulós játék és sütievő verseny is az intézményben, míg a
SZIGet fesztivál keretében a díszteremben egymást követték a koncertek 

A tavaszi szünet előtti napon április 16-án rendezték a Neumann János
Számítástechnikai Szakközépiskolában az intézmény napját. A rendez-
vénynek a hagyományoknak megfelelően most is volt egy központi té-
mája. Az idei Neumann-napon a startup, vagyis egy találmánnyal való
piacra betörés köré csoportosultak a programok. RT

Oázis a lakótelepen

Iskolanap a tudomány jegyében

Mozgalmas volt az idei István-nap



Zöldsarok
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A tavaszi időszak egyik ked-
venc slágernövénye a levendu-
la. Nem csoda, hiszen illatos,
dísznövényként is helytáll, rá-
adásul virágait a lakásban is
jól lehet hasznosítani, például
természetes molyűzőként. Jó
hír, hogy a levendula telepítése
és gondozása egyáltalán nem
nehéz feladat, így érdemes be-
levágni az ültetésébe. 

Levendulából alapvetően két
fajtát vásárolhatunk, a francia
levendula ( Lavandula angustifo-
lia) az elterjedtebb, és a közvéle-
kedés szerint az értékesebb faj-
ta, a híres tihanyi ültetvényeken
is ezt találjuk. A francia levendu-
la a telet jól bírja, évelőként ta-
vasszal újra kihajt, élettartama
pedig akár 40-50 év is lehet. Kö-
rülbelül négy-ötéves korára de-
rékig érő, és fél-egy méter átmé-
rőjű bokorrá válik. A másik vál-
tozat az angol levendula (Lavan-
dula intermedia), amit inkább
ipari felhasználásra termeszte-
nek, illata szintén erős, de a
franciával összehasonlítva tartá-
sa nehézkesebb, érzékenyebb a
talaj minőségére, több öntözést
kíván, és a télállósága sem kie-
melkedő. Kertészetekben, áru-
házakban találkozhatunk más
elnevezésekkel is, például ma-
gyar, vagy spanyol levendulával,
ilyenkor mindig a latin név alap-
ján azonosítsuk be a növényt.  

Tipp: a levendula a táp-
anyagban szegényebb talajt
kedveli, így trágyázás helyett
levendulának való szerves táp-
anyag kihelyezése is megfelelő 

A tavaszi ültetéshez előnevelt
palántára, vagy tőosztásból szár-
mazó növényre lesz szükségünk.

A kertben napos, meleg helyet
jelöljünk ki a töveknek. Trágyá-
zásra csak akkor lesz szükség,
ha az adott területen előző évben
ez nem történt meg. A levendula
legjobban a meszes, agyagos kö-
zegben fog növekedni. Kerülni
kell a pangóvizes területeket, és
akár köves részre, vagy szikla-
kertbe is telepíthetjük. Ameny-
nyiben sövényszerű, összefüggő
levendulasort szeretnénk, akkor
a tőtávolság fél méter legyen,
ritkásabban ültetve különálló
bokrokat kapunk. A szabadgyö-
kerű levendulát ültetéskor be
kell iszapolni, tehát a szokásos
vízmennyiség többszörösét kell
kijuttatni, a földlabdás példá-
nyokat pedig a szokott módon
kell kihelyezni. Az első hetekben
hetente egyszer-kétszer öntöz-
zük a növényeket, később, mi-
korra a növény kifejlesztette mé-
lyebb gyökereit, az öntözés szin-
te teljesen elhagyható. A leven-
dulának jó eséllyel nem lesznek
kártevői, gombásodásra csak
túlöntözés esetén hajlamos. A
levendula kiváló balkonnövény
is, de nagyméretű edényre, és a
kerti társainál több öntözésre
lesz szükség erkélyen tartáskor.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Húsvét után jelentősen megnő
a háziállatként tartott nyulak
száma. A tapasztalat szerint
sok gazdi úgy vásárolja meg
állatát, hogy nincs tisztában
annak tartási és táplálkozási
igényeivel. Mostani cikkemben
nekik szeretnék segítséget
nyújtani. 

A lakásban tartott nyulak
részére a legmegfelelőbb lakhely
egy jól berendezett, nagyméretű
ketrec. Aljzatként pormentes
faforgácsot válasszunk, melyet 2-
3 naponta cseréljünk. A ketrec
legalább akkora legyen, hogy
nyulunk kényelmesen el tudjon
feküdni benne, és emellett legyen
helye az etetőnek, az önitatónak
és egyéb berendezési tárgyaknak
is. Bármekkora is a ketrec, állat-
unkat rendszeresen engedjük ki,
hogy a lakásban kedvére mozog-
hasson. A táplálással kapcsolat-
ban fontos szem előtt tartanunk,
hogy a nyulak úgynevezett vak-
bélemésztők, vagyis a bevitt táp-
lálék megemésztésének nagy
része a vakbélben történik, bak-
tériumok által. Ha ez a flóra
sérül, az emésztési folyamatok
zavart szenvednek, és az állat el
is pusztulhat. A nyulak táplálá-
sával kapcsolatban a legfonto-
sabb szabály, hogy mindig legyen
előttük friss ivóvíz és jó minősé-
gű széna, mely táplálékuk 80%-
át teszi ki. Emellett naponta
adjunk nekik minőségi, pelletált
nyúltápot és kis mennyiségben
friss zöldségeket, így például sár-
garépát, reteklevelet, vagy gyűjt-

hetünk pásztortáskát, lucernát,
melyet etetés előtt fonnyasszunk
meg. Minden növényt mossunk
meg alaposan, mielőtt feltálaljuk
nyulunknak, ugyanis ezeken
gyakran lehet E. coli baktérium,
mely nem része a nyulak bélfló-
rájának, így nagyon súlyos meg-
betegedést okozhat. Szigorúan
kerüljük a magvak, a kenyér és
a saláta etetését.  A nyulakat
rendszeresen kell oltatni myxo-
matózis és nyulak vérzéses
betegsége ellen. A vakcina védő
hatása myxomatózis ellen fél év,
így egy évben kétszer szükséges
beadatni. Ha nyulunk még nem
kapott védőoltást, nagyon fontos,
hogy az aktív immunitás kiala-

kulásáig mindenképpen óvjuk őt
a szúnyogoktól. Ha állatunk
étvágytalan, gubbaszt, nem
bogyózik, felpuffad vagy váladé-
kozik a szeme, rögtön vigyük
állatorvoshoz, mert a tünetek
hátterében sokszor komoly
probléma áll, melynél sorsdöntő
lehet a mihamarabbi kezelés
megkezdése. Végül szeretnék
megkérni minden új gazdit, hogy
ne úgy tekintsenek nyuszijukra,
mint egy húsvéti slágerállatra,
hanem úgy, mint egy kedves,
barátságos háziállatra, aki figyel-
met, törődést igényel, és akiért
bizony felelősséggel tartozunk.

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos - Ha akadályokba ütköz-
nek, ne csodálkozzanak! A
túlzások, a szenvedélyek, az

akarat, a türelmetlenség még mindig
olyan erős hatással lehet erre a jegy-
re, melyre nehéz megfontoltan rea-
gálni. Társukkal különösen nehéz
próbák érkezhetnek. A barátaik, elő-
ző életből jövő ismerőseik segítségük-
re vannak. Pénzügyi vonalon bőség,
stabilizálódás várható.

Bika – Nagyon jól érezhetik
magukat. Tele vannak hittel,
elfogadással. Pontosan érzik,

tudják, hol vannak a határaik. A
hagyományok, a gyökerekkel való
kapcsolódásuk most még inkább fel-
erősödhet. Barátaikkal összejövetele-
ket, akár utazásokat is szervezhetnek,
ahol a társuk is örömmel vesz részt.
A munkájukban, munkatársaikkal
lehetnek nehézségek, akadályok. 

Ikrek – Titkokkal kapcsolód-
hatnak, titkos iratokra buk-
kanhatnak. A pénzügyekben

egyik végletből a másikba eshetnek, -
vagy túl költekeznek, vagy túl spórol-
hatnak. Munkájukban stabilizálódás
várható, mely által céljaikat is egyre
inkább megközelítik. Most tudnak
nyugodtan, lépésről-lépésre haladni
afelé, amit szeretnének megvalósítani.
Az angyalok is segítenek itt. 

Rák – Nincsenek most könnyű
helyzetben, oly nagy hatással
lehet rájuk a külvilág szélső-

ségessége – ezt érzékenységükkel
könnyen átvehetik. Szabadságvágyuk
is nehézséget okozhat, hisz egyszerre
szeretnének a családban is lenni, de
szabadon szárnyalni is. Egy tengeren-
túli utazás segítségükre jöhet, ám egy
szellemi utazás is megoldás lehet. 

Oroszlán - Higgadtak, nyu-
godtak, végtelen szeretettel,
együttérzéssel vannak a világ

felé. Szükség is van rá, hisz egy jó
vezetőnek ezek a tulajdonságok fon-
tos ismérvei. Több kisebb utazásra,
tárgyalásokra számíthatnak, ahol a
jó megérzéseikre nyugodtan hallgat-
hatnak. A közlekedésben különösen
legyenek nagyon türelmesek, ha siet-
nek, megállíthatják őket!

Szűz – Az anyagi nehézségek
miatt, a pénzért való küzde-
lemben érezhetnek fásultsá-

got, ám újra és újra kapnak erőt és
hitet, hogy meg tudják teremteni biz-
tonságukat. Társuk nagy segítségük-
re lehet türelmével, szeretetével. A
külvilágban is mind olyan emberek-
kel találkozhatnak, akik az ő „tükör-
képeik”– hisz ők is minden bajbaju-
tottnál készek segíteni. 

Mérleg – Egyik oldalról
nagyon jól vannak, tele hittel,
szeretettel, mély bölcsesség-

gel, mely mutatja, hogy hol vannak a
határaik. Ez főleg a munka területén
várható.  A másik oldalról viszont
megjelenik a türelmetlenség, szabad-
ságvágy. Ne fojtsák el a megfelelési
vágy miatt a bennük levő teremtő
erőt! Diplomáciai képességüket hasz-
nálják, ebben úgyis nagyon jók! 

Skorpió - A szerelem, társuk,
gyerekeik, a sport – ezek melyek
segítségükre lehetnek, hogy a

most bennük levő türelmetlenség, túlzott
szabadságvágy ne teremtsenek leküzd-
hetetlen akadályokat. Bölcsességükre,
jó kommunikáció képességükre is szá-
míthatnak. Munkájukban, munkatár-
saikkal összefeszülések, kiselejteződé-
sek előfordulhatnak. Kicsit lassabban!

Nyilas – Az anyagi és a szerel-
mi nehézségek miatt lehetnek
türelmetlenek, akaratosak,

melyek hatással lehetnek a barátaik-
kal való kapcsolataikra. Családjuk
szeretettel próbálhat segíteni, de nem
lehet visszaélni az ő türelmükkel
sem! Mindezek ellenére, álmaikat,
vágyaikat az angyalok segítik. Jó meg-
érzéseikre is hallgathatnak, ha letud-
nak csendesedni.

Bak – Újjászületésük még
mindig folyamatban van – ahol
az akarat és türelmetlenség

elengedése az egyik legfőbb feladat.
Tudni kell, hogy a hatalommal nem
szabad visszaélni, aki vezető, annak
bölcsnek kell lenni! Barátaikkal fon-
tos beszélgetések lehetnek, egymást
segítve igyekeznek a másik oldalt is
meglátni. Munkájukban, párkapcso-
latukban is jöhetnek feladatok.

Vízöntő – Feladatuk a túlzá-
sokból, erős akaratukból
kilépni, melyek elsősorban

a beszédben, az utakon mutathat-
ják meg magukat. A bőséggel érke-
zett anyagiakkal jó befektetéseket,
új célokat, munkalehetőségeket
igyekezzenek teremteni, akár
maguknak, akár másoknak. Az
utakon különösen vigyázzanak, ne
rohanjanak!

Halak – Itt a szerelem, a belső
béke, boldogság lehetősége.
Ezáltal valóban mindenkinek

tudnak segíteni,  megnyugtatni..
Barátaikkal komoly konfliktusba
kerülhetnek, melyet  a végtelen sze-
retettel lehet csak megoldani, hisz oly
mélyről fakadhat a köztük levő nézet-
eltérés, harag.

Termék megnevezése

Saláta

Retek

Fürtös uborka

Karalábé

Spenót

Kelkáposzta

Mangalica tepertő

Füstölt csemegeszalonna

Nyári virágpalánták

Mértékegység

fej

csomó

kg

db

kg

kg

kg

kg

tő

Ár (Ft)

100-150

90-110

600-700

120-130

300-400

200-250

2.100

1.650

120
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Levendula kertbe, balkonra

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
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Hogyan tartsunk nyulat?



Szeretetből szavaltak

A Széchenyi István Általános
Iskolában hagyománya van a
költészet napi vers- és próza-
mondásnak, illetve az ahhoz
kapcsolódó rajzpályázatnak.
Április 11-én az iskola hetedi-
kes diákjai felkeresték József
Attila Korong utcai lakhelyét
és megkoszorúzták a költő
emléktábláját.

A szavalóversenyt április 10-én
a Telepes utcai iskola tornatermé-
ben rendezték, melyre kilenc
intézmény 19 diákja nevezett.
Mielőtt azonban a versenyzők
színpadra léphettek volna kihir-
dették az ovis és általános iskolás
rajzverseny végeredményét is. A
Lencsés Ernő középiskolai rajz-
tanár, Gyenes Katalin nyugalma-
zott óvodapedagógus, illetve Lubai
Zsolt, a Széchenyi rajztanára
alkotta zsűri 90 pályamunkából
választotta ki a legjobbakat. A raj-
zok témája a szülőföld és a haza
voltak, a verseny mottója pedig a
híres Radnóti-vers, a Nem tudha-
tom első két sora volt. A rajzpá-
lyázat győztesei Orbán Valéria
(Tündérkert Óvoda), Szőllősi Klá-
ra (Munkácsy Mihály Általános
Iskola), Czérna Patrícia (Széchenyi
István Általános Iskola), Horváth
Zóra (Liszt Ferenc Általános Isko-
la) és Lengyel Melinda (Arany
János Általános Iskola) voltak. Az
április 10-i költészet napi szavaló-
verseny zsűrije illusztris szemé-

lyekből állt. A háromfős szakmai
grémiumot Majzik Edit Jászai
Mari-díjas és Seszták Szidónia szí-
nésznők, valamint Baley Endre
költő alkották. A szavalóverseny
témája szintén a szülőföld és a
haza szeretete volt. A legkisebbek-
nél a versenyt Csurgai Máté (Szé-
chenyi) nyerte Szász Gábor
(Álmos) és Zsiga Manossé Tamás
(Heltai) előtt. Az 5-6-7. osztályosok
között Parrag Levente (Arany),

Moksony Milla (Liszt) és Danko-
vics Dorina (dr. Mező) volt a sor-
rend, míg a nyolcadikosok verse-
nyét Erbst Anna (Városligeti) nyer-
te Jankura Lenke (Városligeti) és
Ákontz Nóra (dr. Mező) előtt. Az
abszolút győztes Parrag Levente
lett, akit a szavalata alapján Sesz-
ták Szidónia meghívott a Thália Szí-
nitanodába, ahol a János vitéz cí-
mű most készülő darabban fősze-
replőként léphet majd fel.      R.T.
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Sokan voltak kíváncsiak a nyugdíjas szavalókra

A költészet napja alkalmából a
zuglói önkormányzat és a Zuglói
Cserepes Kulturális Non-profit
Kft. második alkalommal ren-
dezte meg a szépkorúak sza-
valóversenyét. Az esemény iránt
nagy volt az érdeklődés, a közel
húsz fellépő előadására kíván-
csiak megtöltötték a Cserepes-
ház nagytermét. 

Balogné Kalina Zsuzsanna civil
koordinátor, a rendezvény szerve-
zője lapunknak elmondta: örül,
hogy ilyen sok érdeklődő jött el a
szavalóversenyre. A rendezvény
népszerűsítésében sokat segítet-
tek a civil egyesületek, de a Silver
City program is kellett ahhoz,
hogy a szervezők meghívása min-
denkihez eljuthasson. A szavaló-
versenyen most is az derült ki,
hogy idősebb embertársainknak
is rengeteg mondanivalója lenne,
ám kevesen hallgatják meg őket. 

Az április 11-i rendezvényen
háromtagú zsűri – Baranyi László
színművész, Zugló díszpolgára,

Gyügyeiné Tamás Viktória, a Zug-
lói Szociális Gondozó Szolgálat
vezetője, és Csaniga Andrea, a
Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft. képviseletében – érté-
kelte a fellépők teljesítményét.

A nyugdíjasok örömmel, szere-
tettel és nagy átéléssel szavaltak,
amivel fel is adták a zsűrinek a
leckét. A grémium Balogh József-
né előadását találta a legjobbnak,
aki József Attila Kései sirató című
versét mondta el. Díjazta továbbá
Mach András (Ady Endre: A
Hadak útja) és Kissné Szörfi Kata-
lin (Szabó Lőrinc Nyitnikék) elő-
adását is. A zsűri különdíjjal jutal-
mazta Lengyel Jánosnénak (Jó-
zsef Attila Magad emésztő), Kom-
lósi Juditnak (Radnóti Miklós
Nem tudhatom) és Strich László-
nénak (Szabó Lőrinc Ima a gyer-
mekekért) szavalatát. A díjakról a
Zuglói tavaszváró árusai gondos-
kodtak. A rendezvény része volt a
kéthetes tavaszváró fesztivál prog-
ramsorozatának. 

riersch

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

– Gábor bohóc vagyok, egy kis ember,
hatalmas szakértelemmel. A műsoraim-
ban a világon egyedülálló dolgokat tudok
profi szinten a porondra varázsolni. –
így jellemzi magát Hrisafis Gábor Ale-
kosz, alias Gábor bohóc a weboldalán.
Egy dolgot tegyünk hozzá, ő a mi művé-
szünk, itt született, Zuglóban, s bár már
a fél világot bejárta, mind a mai napig a
kerületet tekinti az otthonának.

Gábor bohóc 1970-ben magyar anya és
görög apa gyermekeként született. A balkáni
forrongások elől menekülők közül sokakat
Zuglóban telepítettek le. Hrisafis Kosztasz
a Május 1 (ma Hermina) úti bőrfeldolgozó-
ban dolgozott, ott ismerkedett meg későbbi
feleségével. A kis Gábor az achondroplázia
kromoszóma-rendellenesség következtében
kis növésűnek született. Felnőtt korára is
csak 138 cm-re nőtt. Ő azonban mindig is
teljes értékűnek érezte és vallotta magát.
Gyerekként is nagyon mozgékony volt, ezért
a szülei sportolni vitték. Egy darabig a KSI-
ben birkózott, majd súlyt emelt, legvégül
édesanyja javaslatára az artistaképzőbe
jelentkezett. Gábort harmadmagával 30
jelentkező közül vették fel, ami rendkívül
nagy szó volt. Még nagyobb eredményként
könyvelhető el, hogy a hét esztendőt a szi-
gorú elvárások ellenére is végig tudta csi-
nálni. Mint mondta, a konokságot és a kitar-
tást a szüleitől örökölte. Az ő évfolyamuk
volt az első, mely a vizsgaelőadását a Fővá-
rosi Nagycirkuszban tarthatta, ami ma már
teljesen természetes. Végzett artistabohóc-
ként előbb Bulgáriában, majd Svájcban,
Angliában, Ausztriában és Franciaországban
turnézott, és mindenhol nagy sikere volt.

– Sosem szerettem hátrányként megélni
a méretemet – mondta. – Én mindent meg-
tanultam, amit a normál méretű ember-
társaim tudnak, tudok úszni, autót vezetni,
főzni és ezen kívül még nagyon sok min-
dent. Űgy vélem, ha már ilyennek szület-
tem, akkor maximálisan ki akarom hasz-
nálni az adottságaimat.

Gábor bohócra ez a pozitív életszemlélet
jellemző. Emiatt szerették őt az amerikai
Ringling Cirkuszban, ahol éveken át fellé-
pett, és ahova ma is visszavárják, de emiatt
szeretik őt a színészek, a művészek, akik-
kel sokszor együtt szerepelt. Pozitív szem-
léletét leginkább a gyerekek értékelik, akik
mindig őszinték, és Gábor bohócot is
nagyon őszintén szeretik.

– Volt, hogy leukémiás kislányt sikerült
megnevettetnem a kórházban, aki a ked-
venc plüssét adta nekem. Ma is őrzöm,
egyik legbecsesebb kincsem. De máshol a
gyerekek egyszerűen haza akartak vinni a
produkció helyszínéről.

Gábor bohóc az utóbbi időben az egyik
hirdetési portál arca lett. Naponta többször
látható a televízióban, így, ma már min-
denhol felismerik őt. A hírnév azonban
nem változtatta meg, ugyanolyan szerény
és közvetlen maradt, mint korábban.

- A cirkusz az életem, de a mai világban
lehetetlenség megélni egy dologból. Ezért
vállalok televíziós, színházi szerepeket,
játszom bohócként, és vagyok reklám-
arc. Mindezzel szeretnék példát mutatni
a kis növésű és egészséges embertársa-
imnak is, akiknek üzenem, minden
rossz dolog jóra fordítható. Mindez csak
akarat kérdése.

Riersch Tamás Hrisafis Gábor Alekosz

A zuglói kis 
nagy ember

A szülőföld és a haza
szeretetére nevelnek

A szavalóversenyre 19 diák nevezett be

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



Újabb mérföldkövéhez érkezett
a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság (BRFK) szervezeti átalakí-
tása, fejlesztése, a lakossággal
való kapcsolattartás erősítése.
Az elmúlt időszakban újjászer-
vezték a körzeti megbízotti
rendszert, most pedig a fővá-
rosban valamennyi körzeti
megbízott (KMB) szolgálati
mobiltelefont kapott. 

A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság az elmúlt másfél esztendőben
nagy hangsúlyt helyezett a rend-
őrség és a lakosság kapcsolatá-
nak megerősítésére. Előbb vala-
mennyi kerületben újjászervezték
és megerősítették a körzeti meg-
bízotti szolgálatot, akiket aztán
megpróbáltak a lehetőséghez
képest az egyéb feladatok alól
tehermenetesíteni. Ennek köszön-
hetően a KMB-sek valóban a terü-
letükön tartózkodhatnak, így
lehetőségük van a kapcsolatok
kiépítésére, és a lakosság is elé-
gedetten nyugtázhatja az ismert
rendőr jelenlétét. A következő
lépés az volt, hogy a körzeti meg-
bízottak minél könnyebben elér-
hetővé váljanak. A korábbi rend-
szerben a központi ügyeleten
keresztül nehéz volt őket utolérni,
ami sokakat visszatarthatott a
telefonálástól. Néhány KMB-s ezt
a helyzetet azzal próbálta meg
áthidalni, hogy a privát telefon-
számát adta meg az állampolgá-
roknak, de ez a rendszer hosszú
távon nem működhetett. A szol-
gálati mobiltelefon hasznossága
pedig éppen Zuglóban bizonyoso-
dott be. Tomis Károly, a plakát-

zsaru volt az első fővárosi KMB-
s, aki ilyen eszközt kapott, majd
a példáját követve még három
zuglói körzeti megbízottat sikerült
ilyen telefonnal is felszerelni. A
négy rendőr a mobilszámát a kör-
zetén belül kiplakátozta, melynek
hamar meg lett az eredménye. Az
emberek ugyanis érezhetően
nagyobb bizalommal hívták a
problémáikkal és az észrevétele-
ikkel az ismerős rendőrt, mint az
ügyeleti számokat. Mostantól
kezdve azonban erre nemcsak
Zugló egyes területein, hanem a
kerület valamennyi pontján lehe-
tősége nyílik a lakosoknak,
köszönhetően annak, hogy a
BRFK elképzelését a Fővárosi
Önkormányzat is támogatta. Így
valamennyi KMB-st sikerült egy
Nokia típusú szolgálati mobiltele-
fonnal felszerelni, a szolgáltató
pedig a Vodafone lett.

Oláh Marcell főtörzsőrmester, a
zuglói KMB alosztály vezetője
elmondta, hogy a XIV. kerületben,
nyolc körzetben 35 körzeti meg-
bízott teljesít szolgálatot. Ebből a
35 státuszból jelenleg egy még
betöltetlen, de várhatóan rövid
időn belül megtalálják a megfelelő

embert. A 34 zuglói KMB-sből
négynek már korábban is volt
mobiltelefonja – nekik még más
volt a szolgáltató, ezért 20-szal
kezdődött a számuk –, a többi 30
rendőr pedig a napokban kapta
meg a készülékét (az ő számuk
már 70-sel kezdődik). A zuglói

KMB-sek elérhetőségét megpró-
bálják minél több fórumon meg-
hirdetni. A helyi média mellett a
plakátok és szórólapok elkészíté-
sét is támogatnák, mindezt azért,
hogy minél szélesebb körben
ismertté váljon a körzeti megbí-
zottak telefonszáma. riersch
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Mentő üldözte az ámokfutót

Április 16-án, délután három óra környékén,
egy férfi gyakorlatilag elrabolta saját feleségét.
Az asszonyt betuszkolta az autójába, majd vadul
száguldani kezdett vele. A nagy rohanás vége az
lett, hogy az Egressy út – Róna utca keresztező-
désénél belehajtott egy, a piros lámpánál vára-
kozó, Seat típusú kocsiba. Az ütközés után egy
mentőautó ért a kereszteződésbe, és a benne
ülők - látva a balesetet - kiszálltak, hogy segít-
senek az esetleges sérülteken. A kárt okozó
Renault vezetője azonban fogta magát, és
továbbszáguldott. A mentősök sietve visszaültek
autójukba, és a Renault nyomába eredtek. Köz-
ben értesítették a rendőröket, illetve a fedélzeti
kamerájukat is bekapcsolták. A száguldás
néhány sarkon keresztül zajlott, a Renault az
Egressy út – Nagy Lajos király útja keresztező-
désében a mentőautónak is nekiütközött. Ekkor
az autó vezetője kiszállt, egy bottal megfenye-
gette a mentősöket, leköpte a mentőautót, majd
ismét visszaült kocsijába, és folytatta az őrült
száguldást. Ezúttal visszafelé tartott a Róna utca
irányába, ahol még ott állt az elsőként összetört
Seat. A Renault sofőrje ezúttal szemből rohant
bele az említett autóba. Addigra több rendőr-
autó is a helyszínre ért, amelyeknek sikerült
megállásra kényszeríteniük a Renault-ot. Az
autó vezetőjét előállították, és több rendbeli
bűncselekmény miatt indítottak eljárást ellene.
Az elrabolt feleséget kiszabadították. Az asszo-
nyon verés nyomai látszódtak, illetve a szágul-
dástól sokkos állapotban volt, ezért kórházba
szállították.

Hívhatóvá váltak a rendőrök

ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT

ÜGYELET

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
2 11 22 33

Zuglói Önkormányzati Rendészet 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 

vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 

észrevételek bejelentése. 

1. Körzet

Vágány utca – Hajcsár utca – Francia út – Thököly út - Dózsa
György út által határolt terület 

Németh Ferenc rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-73 
Kiszi István rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-51
Nagy Attila rendőr törzszászlós +36-70-489-36-55

2. Körzet

Thököly út – Francia út – Kerepesi út – Dózsa György út által
határolt terület

Szekeres Gábor rendőr főtörzszászlós +36-20-266-62-04
Jusztinger Szilárd rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-48 
Juhász György rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-36-46  
Sebőkné Barad Márta rendőr zászlós +36-70-489-37-14

3. Körzet

Nagy Lajos király útja – Fogarasi út – Szuglói körvasút sor –
Kerepesi út által határolt terület

Varga György rendőr főtörzszászlós +36-70-489-37-01 
Oláh László rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-36-78 
Kiss Zsolt rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-36-50 
Németh Ákos rendőr zászlós +36-70-489-36-71
Szedlák Norbert rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-37-05 

4. Körzet

Mexikói út – Szugló utca – Nagy Lajos király útja – Kerepesi út
által határolt terület

Szabó Róbert Andrei rendőr törzsőrmester+36-70-489-37-07
Csukay Gábor rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-61 
Udvari Sándor rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-37-03
Süvöltős István rendőr törzszászlós +36-70-489-37-09
Erdész Judit rendőr zászlós +36-70-489-36-38
Nagy István rendőr zászlós +36-70-489-36-57

5. Körzet

Nagy Lajos király útja – Szugló utca – Szuglói körvasút sor –
Vezseny utca – Szuglói körvasút sor – Fogarasi út által határolt
terület

Tomis Károly rendőr főtörzszászlós +36-20-407-97-78
Gulyás József rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-44
Simon István rendőr zászlós +36-70-489-37-12 
Ökrös László rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-80

6. Körzet

Rákospatak utca – Tahi utca – Tatai utca – Szuglói körvasútsor
– Szugló utca által határolt terület

Verebélyi Tibor rendőr főtörzsőrmester +36-70-489-36-99 
Görög Péter rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-42
Mitercsák Péter rendőr zászlós +36-70-489-36-54
Fajth Ferenc rendőr főtörzszászlós +36-70-489-36-40

7. Körzet

Nagy Lajos király útja – Teleki Blanka utca – Tatai út – Tahi út –
Rákospatak utca – Szugló utca által határolt terület

Vasvári János rendőr zászlós +36-20-312-14-56
Mezei Tamás rendőr főtörzsőrmester  +36-70-489-36-52
Nagy Levente rendőr főtörzsőrmester  +36-70-489-36-59
Sütő László rendőr zászlós  +36-20-324-40-14

8. Területe

Mexikói út – Hajcsár utca Dévényi utca – Teleki Blanka utca –
Nagy Lajos király útja – Szugló utca által határolt terület

Orosz János rendőr főtörzsőrmester  +36-70-489-36-79
Dobos Nándor rendőr zászlós  +36-70-489-36-36
Sivadó János rendőr törzsőrmester  +36-70-489-37-10
Aikler László rendőr főtörzszászlós  +36-70-489-36-77

Budapest XIV. kerület Rendőrkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak szolgálati
mobiltelefonjának számai:

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

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

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

MAGYAR ÉPÍTÉSZ GÉNIUSZOK

DOKUMENTUM FILMKLUB

MÁJUSI KERTI KONCERTEK

GYERMEKNAPI ELŐZETES

–

100 éve hunyt el Lechner Ödön -
Millisits Máté művészettörténész,
művelődéstörténész előadása
Részvételi díj: 500 Ft / fő

Május 23. 18.00 óra

Május 9.  18.00 óra

Május 8.  18.00 óra

Május 15.  18.00 óra

A részvétel díjtalan!

Május 24. 10.00-14.00 óráig

A részvétel díjtalan!

A HÓPÁRDUC TALPRA ÁLL
dokumentumfilm 2011
Belépő: 500 Ft / fő

(helyszín: Cserepesház melletti park)

SZARKALÁB EGYÜTTES

GREENFIELDS EGYÜTTES

KALAND A PARKBAN
(helyszín: a Cserepesház
melletti park)

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ :
Április 30.  14.30 órától

A részvétel ingyenes!

Vendég: Mátyás Lara író
és Dusik Móni illusztrátor

Előzetes jelentkezés:
zic.posta@gmail.com,
06/70-673-88-98

A belépés ingyenes!
Megtekinthető: május 16-ig,
nyitva tartási időben.

LIPTÁK GALÉRIA
„AZ ATLANTISZI ÉKSZEREK
VARÁZSLATOS VILÁGA” és
az „ÁLMAIM KÉPEKBEN”-KIÁLLÍTÁSOK

ZUGLÓI OLIMPIAI ESTÉK
Április 29.  17.00 óra

A részvétel ingyenes!

Vendégünk MÓDOS PÉTER kétszeres Junior
Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki
bronzérmes, a londoni olimpián bronzérmet
szerzett birkózó.
Előzetes regisztráció: 220-6777, 70/675-8393

BABA-MAMA KLUB
Április 30.  10.15-12.15-ig
Téma: Védőoltásokról őszintén
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom

BŰNÜGYI
KRÓNIKA



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

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

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, képes-
lapokat, hagyatékokat, tört és fog
aranyat. XV.ker. Páskomliget u.8.
(Vásárcsarnokkal szemben) Tel:
06-1-708-2878, 06-20-358-8217

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI
szerződéssel. (roncs autót is) Ház-
hoz megyünk, hétvégén is! Tel: 06-
30-253-2248

LACI SZERELMEMNEK ÜZE-
NEM, hogy hívj fel! S.O.S. Zsóka 

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

EGYEDITŐL A SZTENDERDIG.
Minőségi bútorok kedvező áron.
Konyhától a nappaliig. Minden, ami
bútor. Gombos Gardrób Kft. Tel:
06-30-756-0602 Bemutatóterem
1148 Bp. Lengyel u.16. www.gom-
bosgardrob.hu

TÁRSKERESŐ

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.
kerületi gyorsszolgálat. Csatornák,
lefolyók minden típusának falbon-
tás 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, vízkőte-
lenítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRA-
SZERELÉS, vízóracsere. Tel: 260-
48-70, 06-20-979-0624. Pungor

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS,
PARKETTALERAKÁS, parkettaja-
vítás, parkettacsiszolás, vízszere-
lés, csempézés, villanyszerelés,
ajtó-ablakcsere, illesztés, kőműves-
és asztalosmunkák, takarítás
garanciával. Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés és –fel-
újítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER
javítás, vízkőtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel:
06-30-440-1586, 252-0813

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

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

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

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

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
valamint épületi műkövezést válla-
lok kedvezményes áron. Tel: 363-
0402, 06-30-293-2210. www.
juhaszburkolas.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, keríté-
sek, galériák, egyéb lakatosmun-
kák. Tel.:06-30-299-12-11

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kőműves, burkoló, festő, asz-
talos, vízszerelő szakemberek áll-
nak rendelkezésre. Társasházak
felújítását, karbantartását, kony-
hák, fürdőszobák felújítását vállal-
juk. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-
514-7876

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

KÁRPITOS javítást, áthúzást vál-
lal. 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

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

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

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

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

VÁLLALJUK IRODÁK, LAKÁSOK,
társasházak takarítását A-Z-ig! Tel-
jes körű nagytakarítást is válla-
lunk! Tel: 06-70-341-9490

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS.
Ács, tetőfedés, bádogos, kőműves,
burkoló, víz, gáz, villanyszerelés.
Minden munka egy kézben! Tel: 06-
30-479-2776

SZÁMÍTHAT RÁNK, lakását szeb-
bé varázsoljuk! Szobafestést,
mázolást, tapétázást, burkolást,
parkettázást, gipszkarton szere-
lést, kőműves munkát, teljes
lakásfelújítást olcsón, gyorsan,
minőséggel vállalunk. 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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása,
csapok, szifonok, WC-csészék, WC-
tartályok cseréje javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel: 06-
30-447-3603

TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Heti,
kétheti, havi rendszerességgel.
Ablaktisztítást, kisebb munkát is!
Megbízható fiatalember vagyok.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel:
06-30-295-8319

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

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni
csere, rövid határidővel! Redőny,
reluxa, harmonika ajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, javí-
tás. Tel: 410-7924, 06-20-934-
57-28

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

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

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

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

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

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

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

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

IZOMLETAPADÁSOK, FEJ-,
NYAK-, hátfájdalmak kezelése, tel-
jes testmasszázs. Szakrendelőkben
(Csengery u.25.), vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasz-
szőrtől. Tel: 06-20-595-3057

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

EGYSZOBÁS, FELÚJÍTOTT,
GALÉRIÁS önkormányzati laká-
somat nagyobbra cserélném (szin-
tén önkormányzatira). Tel: 06-70-
775-5412

MAGÁNSZEMÉLYTŐL ZUGLÓ-
BAN, a Szugló utcában, téglaépíté-
sű, 2.emeleti, 72 nm-es, 2 és fél
szobás lakás eladó. A lakás teljesen
körbejárható, a falak bonthatóak,
nagyon jól alakítható. Irányár: 14
M Ft. Érdeklődni: 06-30-655-6912
Ingatlanközvetítők kérem, ne hív-
janak!

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI
szerződéssel. (roncs autót is) Ház-
hoz megyünk, hétvégén is! Tel: 06-
30-253-2248

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

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

INGATLAN

JÁRMŰ

SZÁMÍTÓGÉP
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10.
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14.
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16.
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18.

19.

20.

21.

22. 

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 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 30.
Megjelenés: május 8.

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



A Plovdivban rendezett
kadet és junior vívó-világ-
bajnokságon Hamar Ba-
lázs, a BVSC-Zugló pár-
bajtőrözője a junior csa-
pat tagjaként világbajno-
ki címet szerzett. A spor-
toló a március eleji jeru-
zsálemi korosztályos
Európa-bajnokságon
egyéniben bronz, csapat-
tal aranyérmes lett,
ennek ellenére Plovdiv-
ban csak a csapatverse-
nyeken léphetett pástra.

A magyar párbajtőrvívás
erejét jelzi, hogy Andrásfi
Tibor tanítványa Plovdiv-
ban csak csapatban indul-
hatott. Az igazsághoz
azonban az is hozzátarto-
zik, hogy a zuglói vívó,
gerincsérv miatt sok ver-
senyt kihagyott, ezért a
magyar ranglistán a
negyedik helyre csúszott
vissza. Hamar Balázst sze-
rencsére nem kedvetlení-
tette el, hogy a világbaj-
nokságon az egyéni verse-
nyeket a lelátóról kellett
végignéznie, a csapatver-
senyben ugyanis rengete-
get jelentett az ő jelenléte,

főleg úgy, hogy ő volt a
befejezőember. A nyolcad-
döntőben könnyedén 45-
34-re nyert a Hamar
Balázs, Berta Dániel,
Bányai Zsombor és Cho
Taeun Gergely összeállí-
tású csapat, amelyre a
legjobb nyolc között az
egyéni világbajnok Jama-
da-val felálló japánok vár-
tak. A mérkőzés az erővi-
szonyoknak megfelelően
szoros volt, ám Balázs az
utolsó asszóban 15-8-ra
verte az aktuális világbaj-
nokot, így a találkozót 45-
37-re mi nyertük. A dön-
tőbe jutásért a koreaiak
vártak ránk, akik ellen
szintén nagy meccset kel-
lett vívniuk Balázséknak.
A pontot az i-re ezúttal is
a BVSC-s vívó tette fel, és
a csapat máris készülhe-
tett a döntőre. A spanyo-
lok elleni fináléban aztán
a magyar válogatott elsö-
pörte az ellenfelét. A 45-
23-as végeredmény pedig
azt jelentette, hogy a
magyar junior párbaj-
tőrcsapat 2014-ben világ-
bajnok lett.

riersch

Újabb két személy kapott
helyet a városligeti Híressé-
gek Csarnokában. Ezúttal dr.
Bikár Péter és Kertész József
jégkorongozók tábláját avat-
ták fel. Mindkét legendás játé-
kos a BVSC-ben kezdte sport-
pályafutását.

Az április eleji felkészülési jég-
korongtornán újabb tagokkal
bővült a jeges sportok halhatat-
lanjainak névsora. Ezúttal dr.
Bikár Péter és Kertész József jég-
korongozók tábláját avatták fel a
városligeti Hírességek Csarnoká-
ban. A két legenda egyaránt a
BVSC-ben kezdte a pályafutását,
és dr. Bikár Péter később a
Ferencváros, a Volán SC és a Szé-
kesfehérvári Volán játékosa is
volt. A sokszoros magyar váloga-
tott játékosnak az édesapja,
Bikár Deján is tagja a halhatatla-
noknak, melyre a hazai hokiélet-
ben nem, a nemzetköziben pedig
csak elvétve találni példát. Dr.
Bikár Péter pályafutását befejezve
edzőként dolgozott tovább. Tagja
volt többek között annak a szak-
mai teamnek is, mely a magyar
jégkorong-válogatottat az 1982-
es budapesti C csoportos világ-
bajnokságon ezüstéremre és a B
csoportba vezette.

A másik híresség, Kertész
József is BVSC-s hokis volt, aki
a vasutas csapat színeiben lett
válogatott és olimpikon. Pálya-
futását abbahagyva a Budapesti
Volán SC, majd a Székesfehér-
vári Volán (a mai Alba Volán) SC
edzője lett, és egy darabig a válo-

gatott mellett is dolgozhatott.
Kertész József ma is Zuglóban
él, ahol  sokáig díjbeszedőként
dolgozott. 

A Műjégpályán található jeges
sportok Halhatatlanok Csarno-
kában 15 jégkorongozó emlék-
táblája található már. Közülük

heten a BVSC sportolói voltak.
A már említett dr. Bikár Péter és
Kertész József mellett Zsitva
Viktor, Palla Antal, Balogh

József, Babán József és Rozgo-
nyi György rendelkezik még
vasutas múlttal.
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Már hét halhatatlan van

Hamar Balázs világbajnok



A ONELIFE egy bűnmegelőzési
és drogprevenciós program,
mely nagy figyelmet fordít az
iskolai erőszak kezelésére. Az
Európai Unió által is támogatott
(TÁMOP 5-6.1/B) program szak-
maiságát a Nemzetközi Kábító-
szer és Terrorellenes Tisztek és
Civilek Egyesülete (NATEA) biz-
tosítja.

Az ONLIFE idén négy középis-
kolát érintett, de a szervezők sze-
retnék jövőre minél több intéz-
ményre kiterjeszteni. Az Álmos
Vezér Gimnázium és Általános
Iskolában – a négy intézmény egyi-
kében – október óta zajlik már a

komplex bűnmegelőzés. Az évközi
programokat nyugállományú
rendőrök vezényelték, de előadást
tartott többek között dr. Zacher
Gábor toxikológus is. A rendez-
vény záróeseménye április 16-án
volt, ekkor a zuglói diákok talál-
kozhattak Pálinkás András
őrnaggyal, a NAB Bevetési Főigaz-
gatóságának munkatársával és
csodakutyájával, Cappy-vel, akit
arra idomítottak be, hogy kiszi-
matolja a táskákba rejtett egzoti-
kus állatokat. Rajtuk kívül a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Karának növen-
dékei látványos tonfabemutatót
tartottak, illetve a Terrorelhárító

Központ munkatársai is bemutat-
ták azokat az eszközöket, ame-
lyeket akciók közben használni
szoktak. A program ezzel azon-
ban még nem zárult be. A délután
folyamán fellépett Oglizán András
(Ogli G), a neves rapper is, aki
korábban többször összetűzések-
be került a törvénnyel, emiatt bör-
tönbe is került, ám szabadulása
óta jó útra tért. Csak érdekesség-
képpen az Álmosban rendezett
program egyik szervezője az a
Feró Attila nyugalmazott rendőr
volt, aki korábban Ogli G-t letar-
tóztatta. Azóta viszont barátok let-
tek a neves rapperrel. A nap

másik sztárvendége a hazai hip-
hop és elektronikus zene kiemel-
kedő egyénisége, BassLime volt,
akiért a diákok közül is sokan
rajonganak. Pásztor Attila, a
NATEA Egyesület képviselője
elmondta, az ONELIFE-program
nem a tiltásra épül, mindössze
azt mutatják meg a diákoknak,
hogy a cselekedeteik milyen
következményekkel járnak. S
mivel ily módon mindenhol és
mindenkivel szót tudnak érteni,
a program zárása mindig a zug-
lóihoz hasonló baráti és kötetlen
hangulatban történik. 
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

kéthetente minden kerületi lakásba 
ingyenesen jár.

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

e-mail címre várjuk.

goldwaldon2014@gmail.com
Tel.: 06 70 3969101

Zuglóban a Stefániához közel
3 szoba összkomfortos, erkélyes,

felújításra szoruló ingatlan,
négylakásos villaházban,

gépkocsi beállási lehetőséggel
19,5 MFt készpénzért ELADÓ!

Tel.: 06 70 3969101

GOLDWALDON BEFEKTETŐI KFT.
VÁSÁROL FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ,

TARTOZÁSSAL TERHELT
INGATLANOKAT.

– ingyenes felmérés
– ingyenes ügyvédi háttér
– ingyenes költöztetés
– csereingatlan biztosítás

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. zuglói TeleSales csapatába  

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT  
keres 6 órás, alkalmazotti munkaviszonyban.

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

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

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

Kismamák, pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

Az iskolai erőszak kezelése

Pálinkás András őrnagy és Cappy a csodakutya 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának növen-
dékei látványos tonfabemutatót tartottak

Köszönjük ha adója 1%- val támogatja 

az ERDÉLYI GYÜLEKEZET
szolgálatát, építkezéseit.

Örs vezér tere melletti központunkban

templom épül emlékkerttel, 
urnatemetővel, gyűjteményekkel.
Csend várja, hogy befelé és fölfelé tekintsen,

értékek, hogy gazdagodjon,

lehetőség, hogy másokon segítsen.

Technikai szám: 0334

www.erdelyigyulekezet-budapest.hu


