
Több mint harmincféle állat kapott helyet a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert részeként létrehozott Hol-
nemvolt Parkban.  Az őzek, a flamingók és a tevék
mellett a volt Vidámpark műemléki védettséget
élvező játékai is méltó helyet kaptak. A látogatók
újra kipróbálhatják például a körhintát, a barlang-

vasutat, a mesecsónakot, az
elvarázsolt kastélyt és a

hullámvasutat. (6. oldal) 
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Az elkövetkezendő években a BVSC-Zugló mellett
a kerület másik nagy sportegyesülete, az MTK is
fejlesztés előtt áll. Ez érinti a Lantos Mihály Sport-
telepet is, ahová ezerfős, multifunkcionális
sportközpontot, atlétikai centrumot és küz-
dősport-termet terveznek. Itt kapna helyet
az idén létrehozandó Brüll Alfréd Akadé-
mia is, amely Magyarországon egyedülál-
ló létesítmény lenne, kilenc sportágban
nevelné a tehetségeket.  (3. oldal) 

A pincétől a padlásig bejárhatták az érdeklődők azt a három ke-
rületi épületet, amely idén lett száz éves. A Budapest 100 elne-
vezésű program keretében a Semsey utca 12. szám alatti házról
például megtudhattuk, hová lett a díszes homlokzat, de az is ki-
derült, hogyan alakult át sportközponttá egy jéggyár. (8.oldal)

Május 25-én tartják az Európai Unió minden
tagállamában az európai parlamenti választá-
sokat. Az elkövetkezendő öt évre 21 magyar EP
képviselőről kell döntenünk. (3.oldal) 

Idén, a május eleji hosszú hétvége miatt előrébb
hozták a középiskolai ballagásokat, így a diákok-
nak az ünnepség után négy napjuk volt arra, hogy
kipihenjék magukat az érettségik előtt. A kiemel-
kedően teljesítő végzősöket minden kerületi intéz-
ményben megjutalmazták. (10. oldal) 



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.

Június 02. 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

Június 02. 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.

Június 18. 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, Rá-
kosfalva park 1-3. Előzetes időpont
egyeztetés alapján. Tel.: 06-20-404-24-16

Szatmáry Kristóf (13. sz. OEVK) XVI.
kerületi Polgármesteri Hivatal. 1163 Bu-
dapest, Havashalom u. 43. Előzetes be-
jelentkezés alapján. Tel.: 06-20-214-48-
49 Soron következő fogadóóra: 2014.
május 14. 16:30-17:30 óra

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal

május 08. 18.00-20.00 óra között

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

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

Önkormányzati képviselők
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Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)

Telefon: 872-9000, 872-9100.
hétfõ: 13.30–18.00,

szerda: 8.15–16.30,

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 

hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 

kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 

csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Május 16. éntek

a: ázi vegyes rétesek vanília öntettel
: úsos parajos lasagne, paradicsommal

és reszelt sajttal

Május 19. étf

: ilézett hagymás tejfölös csirkecomb
összesütve tócsnival

b: olbászos sertésragu házi burgonyafánkkal

Május 20. edd

a: úsgombócok édes-savanyú mártással zsely
mes hordóburgonyával itromf ves málnaszelet

b: ejtett babf zelék, csirkeropógóssal
itromfüves málnaszelet

Május 21. zerda

a: ozmaringos sertéstarja saját sült szaftjával,
f szeres cikkburgonyával

b: ajon sült jércemellszalagok, barna csiperkével
és tavaszi zöldségekkel

ájus 22. sütörtök

a: ecskesajtos rizsfelfújt, bazsalikomos
paradicsommártással

b: avaszi spenóttal rakott rózsaburgonya snidlinges
tejszínnel és óvárisajttal egybesütve

Május 23. éntek

a: olbászos pepperonis makaroni, füstölt sajttal
b: orró túrógombóc diós bundával,  málnaraguval
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alócleves füstölthúsos galuskával

Zöldségkrémleves sajtos croutonnal

Póréhagymás csicseriborsókrémleves rop g s
lepényszelettel

árkonyos pulykaraguleves

aradicsomkrémleves friss bazsalikommal

ográcsgulyás csipetkével

Május 8. csütörtök

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

kolbászkarikákkal és friss tejföllel, céklával

Május 9. péntek

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

Május 10. szombat

a: Töltött dagadó vajas petrezselymes burgonyával,
roppanós zöldségekkel

b: Paradicsomos penne sajtforgácsokkal
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Hideg cseresznyekrémleves

Tárkonyos csirkegombócleves

Pikáncs lencseleves

Május 12. étf

: aconba göngyölt csirkemáj, petrezselymes urgonyával
: avaszi tárkonyos sertésragu, párolt rizzsel

Május 13. edd

: árgaborsó f zelék pulykapörkölttel
yümölcsös túrótorta

b: öltött paprika f tt burgonyával gyümölcsös túrótorta

Május 14. zerda

: igánypecsenye tepsis burgonyával, házi csalamádéval
b: penóttal, és sajttal töltött csirkemell vajas

petrezselymes burgonyával

Május 15. sütörtök

a: öltött tök és cukkini kapormártással
és fóliás burgonyával

b: ántott tengeri hal petrezselymes
burgonyával, tartármártással

Zelleres burgonyakrémleves csipetkével

Marhahúsleves friss zöldségekkel és eperlevéllel

Tejfölös karfiolleves

Málnakrémleves hablabdával

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 990 Ft / fő áron
HÁZIAS ÍZEK!

,
kétféle menüsor közül választat, egy pohár limonádéval! Előfizetés esetén csak 890 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



Az elkövetkezendő években a
BVSC-Zugló mellett a kerület
másik nagy sportegyesülete, az
MTK is fejlesztés előtt áll. Ez
érinti a Lantos Mihály Sport-
telepet is, ahová ezerfős, mul-
tifunkcionális sportközpontot,
atlétikai centrumot és küz-
dősport-termet terveznek. 

Deutsch Tamás, a klub elnöke
a várható változásokról április
24-én tartott sajtótájékoztatót.
Elmondta, a fejlesztések az inf-
rastruktúrát, a szakmai színvo-
nalat és valamennyi szakosztályt
érintik majd. Megújul többek
között a Hidegkúti Nándor Sta-
dion, amely mellett megépülne
a klub új székháza, egy kisebb
sportcsarnok, illetve egy múze-
umot is magába foglaló intéz-
mény. A beruházás érintené a
szomszédos BKV Előre-pályát
is, ahol a jövőben labdarúgó
utánpótlásközpont működne. A

munkálatok már megkezdődtek
az MTK városmajori létesítmé-
nyében, ahol a sportcsarnokot
újítják fel. A tervek szerint a
klub két vizessport-telepét, a
népszigeti kajak-kenu és a pes-
terzsébeti evezős bázist is fej-
lesztik. A beruházás az MTK
zuglói telephelyét is érinti. A
Lantos Mihály Sporttelepre egy
új, ezerfős, multifunkcionális
sportközpontot, egy nemzetközi
versenyek megrendezésére is
alkalmas, villanyvilágítással ellá-
tott atlétikai centrumot és egy
küzdősportoknak helyet adó ter-
met építenének. A létesítmény
egyik gazdája a Szőcs Bertalan
Vívóközpont, a másik pedig az
idén létrehozandó Brüll Alfréd
Akadémia lenne. Ez utóbbi egye-
dülálló létesítmény lesz Magyar-
országon: a meglévő futballaka-
démiák mintája alapján olyan,
nem bentlakásos képzést bizto-
sítana, amely nemcsak egy,

hanem kilenc sportágban nevel-
né a tehetségeket. Az akadémia
szervezése folyamatban van,
hamarosan kijelölik az elnökét,
akiről Deutsch Tamás csak
annyit árult el, hogy sokéves kül-
földi tapasztalatokkal rendelke-
zik. A növendékeket ezen a nyá-
ron választják ki. A zuglói beru-
házás várhatóan 2016-17-re
készül el. Az önkormányzat
nemrég együttműködést kötött
az idén 125 esztendős MTK-val,
amely szerint az ingatlan tulaj-
donosa továbbra is Zugló

marad, a területet azonban a
sportegyesület használhatja.
Deutsch Tamás főleg a multi-
funkcionális sportcsarnoktól
reméli, hogy nemcsak sport,
hanem kulturális eseményeknek
is otthont ad majd. A klub elnö-
ke az április végi sajtótájékozta-
tón elmondta, szeretné az MTK
jelenlegi, 1600 fős tagságát
három éven belül megduplázni,
illetve a klubot a 2020-as olim-
piáig a legeredményesebb
magyar sportegyesületek közé
visszavezetni. Riersch Tamás
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Európai parlamenti választás - 2014

Tisztelt Választópolgárok!

2014. május 25. napján európai parlamenti (EP) vá-
lasztásokat tartanak az Európai Unió (EU) minden
tagállamában, az elkövetkező öt évre 751 EP-képvise-
lőt választanak. A választópolgárok 21 magyar euró-
pai parlamenti képviselő megválasztásáról döntenek.

A választás során a magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
történt felvételükről értesítőt kapnak.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyaror-
szágon lakóhellyel rendelkezik –május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vé-
telt a helyi választási iroda vezetőjétől.

Szavazni egy listára lehet.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a választópolgárok  mozgóurna iránti kérelmet, vala-
mint átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújtsanak be.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. május 23. napján
16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amely-
nek szavazóköri névjegyzékében szerepel a választópolgár, illetve a sza-
vazatszámláló bizottsághoz történő benyújtás esetén legkésőbb  2014.
május 25. napján 15.00 óráig kell megérkeznie a kérelemnek.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet a választópolgár 2014. május 23.
napján 16.00 óráig juttathatja el a helyi választási irodához, illetve ko-
rábban beadott kérelmét is eddig az időpontig módosíthatja, vagy von-
hatja vissza.

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, illetve elektroniku-
san, a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

Zuglóban a szavazás helyszínéül ugyanaz a 100 szavazókör kerül ki-
jelölésre, mely az országgyűlési képviselők választásánál is.

Lomtalanítás
Kerületünkben május 5. és
15. között zajlik a lomok
gyűjtése. A lomtalanítás kere-
tében ne tegyenek ki veszé-
lyes hulladékot, építési tör-
meléket, autógumit, autóron-
csot, zöldhulladékot vagy ipa-
ri, mezőgazdasági tevékeny-
ség következtében keletkezett
hulladékot! 

Nyitnak a strandok
Az idei strandszezont megkezd-
ve, múlt hét csütörtökön kinyi-
tott a Dagály és a Palatinus. A
Paskál Strandfürdő május 24-
től várja a látogatókat. A stran-
dok változatlan jegyárakkal,
számos kedvezménnyel várják
a víz szerelmeseit. 

Változik a közlekedés
A 3-as villamos felújítása
során átépítik az Örs vezér
tere M+H csomópontban
található négy (két zuglói és
két kőbányai oldali) villamos-
megállót, ezért megváltozott a
3-as és 62-es villamos pótlása. 

Megbokrosodott 
rendőrló
Elpusztult egy megbokroso-
dott rendőrló a Városligetben
megrendezett IV. Rendőr- és
tűzoltónapon. Az állat meg-
csúszott, elszakadt a kengye-
le, ezért megbokrosodott,
majd levetette lovasát, és
kivágtatott a Dózsa György
útra, ahol nekivágódott egy
személygépkocsinak. 

H Í R E KMegújul, és multifunkciós sportközpont
lesz a Lantos Mihály Sporttelep

Sikeres uniós pályázatok Zuglóban 
Háromszor annyi uniós és hazai pályá-
zati pénzhez jutott hozzá Zugló a mos-
tani ciklusban, mint 2006 és 2010
között – mondta lapunknak Rozgonyi
Zoltán alpolgármester.  

A jelenlegi városvezetés felismerte, hogy
a nehéz gazdasági helyzetben a pályázati
forrásoknak kiemelt szerepe van, és haté-
konyabb, koordináltabb pályáztatásra van
szükség. Éppen ezért, közvetlenül a 2010-
es választások után a Polgármesteri Kabi-
neten belül létrehozták a Pályázati Cso-
portot, amely a kerület vezetése által meg-
határozott stratégiai célokhoz igazodik. A
legfontosabb, hogy azokra a meglévő hiá-
nyosságokra, szükségletekre az önkor-
mányzat választ találjon, amelyek a zugló-
iakat közvetlenül érintik. 

– Az előző önkormányzati ciklusban az
összes támogatás csupán közel 447 millió
forint volt, ezt 2010 és 2014 között 1 mil-
liárd 136 millió forintra tornáztuk fel.
Ehhez még hozzászámíthatjuk a Mogyo-
ródi úti pálya sportcélú fejlesztésére, a köz-
ponti költségvetésből származó 200 millió
forintot is – hangsúlyozta Rozgonyi Zoltán,
majd hozzátette azt is, az önkormányzaton
kívül a patinás zuglói egyesület, a BVSC is
sikeresen pályázott, és közel egymilliárd
forintot nyert el az uszoda fejlesztésére és
új tanuszoda építésére.

- Vagy nem pályázott, vagy csak kisebb
értékben sikerült fejlesztési támogatások-
hoz jutnia a korábbi városvezetésnek. Ez
azért érintette hátrányosan a kerületet,
mert az első két uniós fejlesztési időszak
elején állt rendelkezésre a legtöbb infra-
struktúrafejlesztési forrás Budapesten –
mondta az alpolgármester. Mint folytatta,
például humánerőforrás-fejlesztésre az elő-
ző időszakban mindössze 766 ezer forint,
a jelenlegi vezetés alatt viszont több mint
286 millió forint érkezett. 

-Mindez durván 373-szoros növekedést
jelent – fűzte hozzá az alpolgármester. 

Új bölcsőde és óvoda építésre, óvodák,
iskolák felújítására, sportpályák építésére
és akadálymentesítésre a jelenlegi város-
vezetésnek köszönhetően - az önkormány-
zati önrésszel együtt - több mint 1,6 milli-
árd forintot fordíthattak az intézmények. -
2010-re Zugló tartalékai kiürültek, a
korábban sportcsarnok és uszoda fejlesz-
tésre szánt nettó 3,2 milliárd forintot a
pazarló működésre elköltötték. Épp azo-
kat az éveket tékozolták el, amikor óriási
mértékben lehetett volna Zuglót fejleszteni.
Mi letornáztuk Zugló többmilliárdos adós-
ságát, és sikeresen pályáztunk. Ez a
különbség a két városvezetés eredményes-
sége között – fogalmazott Rozgonyi Zoltán. 

Pindroch Tamás  

Ráfér a felújítás: nagy esőzés idején víz áztatja a sporttelep területét

A jelenlegi városvezetésnek köszönhetően több mint 
1,6 milliárd forintot fordíthattak felújításra az intézmények 

A tervek szerint 2017-re így néz majd ki a sportközpont
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

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

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

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

a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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

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

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

Dátum

Június 11.

Június 5.

Május 30.

Május 9.
Június 6.

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

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Zugló Önkormányzata
május 31-ig meghosszabbította
az egyszeri, húsvéti Erzsébet-
utalványok átvételének lehető-
ségét. 

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szó-
ló 11/2010.(IV. 23) önkormány-
zati rendeletét, mely szerint a pol-
gármester a tárgyévben a 62.
életévüket betöltött vagy 62. év
alatti személyek részére, akik a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által folyósított öregségi nyug-
díjban továbbá egyéb ellátásban
– pl. rokkantsági és rehabilitá-
ciós ellátásban, özvegyi és szü-
lői nyugdíjban, árvaellátásban,

stb. – vagy időskorúak járadé-
kában részesülnek és zuglói
lakóhellyel (állandó lakcím-
mel) rendelkeznek, rendkívüli
természetbeni juttatást nyújt,
amennyiben az ellátást kérő sze-
mély jövedelme nem haladja
meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének
700%-át (199 500 Ft-ot).

A rendkívüli természetbeni jut-
tatás összege 4.000 Ft, amelyet
Erzsébet-utalvány formájában
kap meg a jogosult személy.

Az egyszeri utalvány átvételé-
hez szükséges irat minden
kérelmező esetében:

• kérelmező személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája,

• amennyiben egyéb jövedelem-
mel (bevétellel) rendelkezik, an-
nak igazolása, 

– munkáltató vagy 
– vállalkozásból származó jöve-

delem esetén a kérelem benyúj-
tását közvetlenül megelőző év
Nemzeti Adó és Vámhivatal általi
igazolása,

• amennyiben meghatalmazott
útján veszi át az utalványt, abban
az esetben kérjük a képviseletre
való jogosultságot igazoló okiratot
(gondnok kirendelő határozat
vagy két tanúval ellátott alakszerű
meghatalmazás), illetve a megha-
talmazott személyi igazolványát.

• 62. év alatti ellátásban
részesülő személy esetén Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság által
megküldött 2014. évi éves
értesítő, amelyből kitűnik a
folyósított ellátás típusa (a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság az érte-
sítőt tárgyév január hónapban
küldte meg).

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Még átvehetők az Erzsébet-utalványok

Tisztelt Zuglói Polgárok! Lezárult a Zugló fejlődéséről, valamint
az Örs vezér tere és a Kék Óvoda megújításáról szóló konzul-
táció. Ezúton köszönjük, hogy ennyien válaszoltak a fejleszté-
sekkel, beruházásokkal kapcsolatos kérdéseinkre, és ötlete-
ikkel, javaslataikkal segítették munkánkat. A kitöltött kérdő-
ívek feldolgozása már megkezdődött, a válaszok összesítése
és kiértékelése folyamatban van. A konzultációk eredményéről
- a feldolgozás sorrendjében - mielőbb tájékoztatjuk Önöket.   

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

Üdvözlettel: dr. Papcsák Ferenc polgármester    

Köszönjük, hogy részt 
vettek a konzultációban!

Az utalványok 
átadásának helyszínei:
– Sugár Üzletközpont

(Önkormányzati Pont, II. emelet)
– Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálata
– Zuglói Egészségügyi 

Szolgálat Hermina úti 
rendelőintézete 
(II. emelet)

Az utalványok átvételére
2014. március 3. és 2014.
május 30. között van lehető-
ség az alábbiak szerint:

hétfőtől-csütörtökig
9-17 óráig, valamint

pénteken 9-13 óráig, 
az összes helyszínen. 



Százötvenhárom évvel ezelőtt,
1861. április 22-én született
gróf Tisza István. Egykori
miniszterelnökünkről a róla
elevezett téren emlékeztek meg
a zuglói önkormányzat tisztség-
viselői és ma is élő rokonai.
Patay Tibor és Patay Béla, a gróf
két dédunokája meghatottan
hallgatta végig a műsort.  

A tragikus körülmények között
elhunyt államférfi születésnapja
idén mindössze egyetlen nappal

húsvét, a feltámadás ünnepe után
következett, ami egy meggyilkolt
és meghurcolt politikus esetében
akár szimbolikus jelentőségű is
lehet. Zugló önkormányzata a cik-
lus elején a Tisza Istvánról elne-
vezett tér felújításával kezdte meg
a közterületek rekonstrukcióját.
Később hasonló módon megújult
a Reiner Frigyes park, illetve a
Bosnyák tér, és várhatóan idén
vagy a következő ciklusban újabb
közterek következnek, mint pél-
dául a Csertő park, illetve a

Rákosfalva park. Gróf Tisza Ist-
ván születésének évfordulója min-
den évben egybe esik a Föld Nap-
jával, amikor az átlagosnál is
nagyobb figyelem jut a környezet-
re. Ennek alkalmából a megújí-
tott közteret virágokkal, fákkal és
bokrokkal ültették tele. 

- 2011-ben avattuk fel a meg-
újult parkot Tisza István szobrá-
val – tudtuk meg Borbély Ádám
önkormányzati képviselőtől. 

– Akkor az volt a célunk, hogy
az újjászülető polgári Magyaror-
szág alapjait lerakjuk Zuglóban.

A megemlékezésen dr. Tőkéczki
László történész, az ELTE BTK
Művelődéstörténeti Tanszékének
vezetője - Tisza István korának
szakértője - elsősorban abból az
aspektusból világította meg a gróf
emlékét, hogy idén századik
évfordulóját ünnepeljük az első
világháború kitörésének. A törté-
nész elmondta, Tisza István már
a XIX. század végén is többször
felhívta a figyelmet arra, hogy a
világ egy nagy, nemzetközi háború
felé sodródik. 

– Magyarország hadba lépése
nem egy ember döntése, hanem
a kor történéseinek következmé-
nye volt - mondta a tanszékveze-
tő, aki a pártok és civil szerve-
zetek képviselőivel együtt maga
is megkoszorúzta a gróf egész-
alakos szobrát, amely Harmath
István alkotása.

Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester mellett Tisza István

leszármazottai is részt vettek az
ünnepségen. Patay Tibor és Patay
Béla, a gróf két dédunokája meg-
hatottan hallgatta végig a beszé-
deket. Azt mondták, mióta Pap-
csák Ferenc kezdeményezésére
ide került a szobor, és Zugló itt
tartja a megemlékezéseket, még

színvonalasabbak az ünnepségek.
Ezúttal Körtvélyessy Zsolt, Jászai
Mari-díjas művész szavalat, és az
ex Kormorános duó - Géczy Eri-
ka, valamint Tóth Renáta, az
Örökség zenekar tagjai – énekel-
tek a színpadon. 

Riersch Tamás – Vida Rózsa
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Fókuszban a bölcsődék
Tíz férőhelyes anyaszállást szeret-
ne kialakítani a Bethesda Gyer-
mekkórház a református egyház-
tól átvett épületben, hogy a szülők
a kor követelményeinek megfelelő
körülmények között várhassák
gyermekük gyógyulását.

A Bethesda Gyermekkórházban
tizenkét éve működik az Országos
Gyermekégés-központ, mely az
ország egész területéről fogadja a
betegeket. Az országban az égési
balesetekben érintettek száma
67000 fő évente, amelynek két-
harmada gyermek. A balesetek egy
kis odafigyeléssel megelőzhetőek.
A Bethesda Gyermekkórház
Anyák napja alkalmából szerette
volna felhívni az édesanyák, szülők
figyelmét a prevencióra: bemuta-
tókkal, előadásokkal gyermekeket,
szülőket készítenek fel a balesetek
elkerülésére, illetve arra, mi a teen-
dő, ha már bekövetkezett a baj.

– Eddig közel kilencszáz bemu-
tatót tartottunk különböző intézmé-
nyekben, iskolákban, kismama klu-
bokban – mondta lapunknak Boros
Zsuzsanna, a Bethesda Gyermek-
kórház prevenciós csapatának tagja.
– Megközelítőleg húszezer gyermek-
et értünk már el a programmal.

Sok esetben a kórház égési osz-
tályára kerülő gyerekek hozzátar-
tozói messziről érkeznek, a szülők
kényelmetlen körülmények között
várják gyermekük gyógyulását.
Ennek kiküszöbölésére az intéz-
mény és annak alapítványa egy tíz
férőhelyes anyaszállás kialakítására
szervezett gyűjtést.  A Bethesda Kór-
ház Alapítvány javára ( adószám:
180 425 39 - 1 – 42) május 20-ig
lehet feladni az adó egy százalékát.

Berta-Papp

Anyaszállás létesülhet 
a Bethesdában

Útfelújítási munkálatokat végez a Budapesti Közlekedési Központ a
Füredi úton. Ehhez kapcsolódóan a Vezér utca és a Szentmihályi út
közötti szakaszon csatornaépítés kezdődött a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. beruházásában, amely legkésőbb 2014. július 18-ig tart.
Ennek során a Füredi út egyik szakaszát lezárták, a szembe jövő sza-
kaszon pedig kétirányúsították a forgalmat. Jelenleg a Cserepesház
előtt kezdődő tereléshez szükséges úttestek építése folyik 

Ellentmondásos pályafutás
Gróf Tisza István a magyar politikatörténet egyik, ha nem a legvita-
tottabb szereplője volt. Olyan korban volt döntéshozó szerepkörben,
amikor szinte az egész világ forrongott, és amely forrongás olyan
következményekkel- világháború, szocialista forradalmak -járt,
mely azelőtt ismeretlen volt az emberiség számára. Tisza István két-
szer volt Magyarország miniszterelnöke. Először 1903 és 1905 kö-
zött, majd 1913-tól 1917-ig. Az Osztrák – Magyar
Monarchia híveként tartották számon, akit politi-
kai ellenfelei emiatt a dualizmussal azonosítot-
tak, és egy személyben tettek felelőssé Magyar-
ország első világháborús hadba lépéséért, majd
az azt követő megtorlásért, illetve a trianoni bé-
kéért. Tisza Istvánt négyszer akarták
meggyilkolni. Három sikertelen
merényletet után 1918. októ-
ber 31-én - az egyébként vérte-
len őszirózsás forradalom
napján -, a jelek szerint elő-
re kitervelt módon, saját
otthonában, Zuglóban, a
Hermina úti Roheim villá-
ban agyonlőtték.

Magyarország egykori miniszterelnökének két dédunokája is részt vett az ünnepségen

A kerület idei, Bölcsődék napi
ünnepségén számos díjat osz-
tottak ki a zuglói intézmények
dolgozóinak. A rendezvényen
az is kiderült, hogy a Csibe Böl-
csőde munkaközössége Család-
háló-díjat érdemelt ki, míg az
országos rendezvényen Kiss
Lászlóné, a Móka-kacagás böl-
csi vezetője miniszteri elisme-
rést vehetett át.

A tavasz általában a különböző
szakterületek ünnepléséről szól.
A sort a bölcsődei dolgozók nyi-
tották meg, majd a rendőrök, a
pedagógusok, az egészségügyi és
szociális területen dolgozók, illetve
a köztisztviselők következnek. 

2010 óta hivatalosan április 21.
a Bölcsődék napja. Az első böl-
csőde ugyanis 1852. április 21-én
nyílt meg Pesten. Zuglóban jelen-
leg 11 telephelyen 945 gyereket
gondoznak. Gyügyei Attila, család-
ügyi tanácsnok szerint a bölcső-
dék azért is igen fontos intézmé-
nyek, mert – a családok mellett -
itt kezdődik a gyermekek társa-
dalomba való szocializálása. 

A bölcsődékben dolgozó gondo-
zók, dadusok, technikai és élel-
mezési munkatársak április 25-
én kivételesen nem megszokott
munkahelyükre, hanem a Colum-
bus utcai Zeneházba mentek. Itt

rendezték meg ugyanis a kerület
Bölcsődék napi ünnepségét. Az
önkormányzat nevében Rozgonyi
Zoltán alpolgármester köszöntötte
a dolgozókat, majd a legjobban
teljesítőknek jutalmakat adott át.
Gondozási munkáért elismerést
kapott Garzó Istvánné, Lakatosné
Berczik Marianna, Ördögh Lász-
lóné és Takács Miklós, Zugló
lakosságáért elismerést pedig
Baranyi Ferencné, Kaló Erzsébet,
Pásztor Lászlóné, Szelesné Lőrik
Éva, Vékony Ferencné és Mándity
Zsivkóné vehetett át. Emellett
Kissné Kalló Györgyi, a Zuglói
Egyesített Bölcsődék vezetője a
különböző munkaköri csoportok
legjobbjait is elismerésben része-
sítette. Ugyancsak az április 25-i
zuglói ünnepségen hangzott el,
hogy az Utász utcai, Csibe Bölcső-
de munkaközössége - szülői kez-
deményezésre - 2013-ban Család-
háló-díjat érdemelt ki. 

A bölcsődei dolgozók országos
ünnepségét április 23-án, Egerben
tartották. Ezen a rendezvényen
Kiss Lászlóné, a Móka-kacagás
Bölcsőde vezetője miniszteri elis-
merést vehetett át.          Riersch

Rozgonyi Zoltán alpolgármester és a gróf dédunokái is lerótták 
tiszteletüket Tisza István zuglói szobra előtt

Kissné Kaló Györgyi a legjobb munkatársakat díjazta a műsor után

Rendben lesz a fű,
mire jönnek a futók

Barabás Ferenc, Zugló Kerületgondnokának kérésére idén a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. előrébb hozta a Rákos-patak partjának rend-
betételét. Erre azért volt szükség, hogy a május 17-i rendezvényen, a
Patak Parti Futáson már megfelelő körülmények várják az indulókat.
A Rákos-patak ötméteres körzete a FCSM-hez tartozik, évente egyszer,
szükség szerint kétszer kaszálják le a megnőtt növényeket. A zuglói
önkormányzat Városüzemeltetési osztálya közel egymillió négyzet-
méternyi füves területet tart rendbe a kerületben, ezeken a helyeken
évente átlagosan hatszor végeznek ilyen jellegű munkálatokat

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



Április 29-én megnyitotta
kapuit a Fővárosi Állat- és
Növénykert részeként az egy-
kori Vidámpark területén lét-
rehozott Holnemvolt Park. Az
új, családi szabadidőparkban
több mint harmincféle állattal
találkozhatnak a látogatók,
emellett a volt Vidámpark
műemléki védettséget élvező
játékaira is újra felülhetnek. 

Flamingók, őzek és tevék. Csak
néhány állat abból a csoportból,
amely nemrég foglalta el a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert felújított
részét. A Holnemvolt Parkban az
egykori Vidámpark műemléki
védettséget élvező játékainak is
találtak méltó helyet, így az új csa-
ládi szabadidőparkban újra láto-
gathatóvá vált a körhinta, a bar-
langvasút, a mesecsónak, az elva-
rázsolt kastély és a hullámvasút,
de újjáépítik az egykori céllövöl-
dét is. Egyes épületek is megma-
radnak. Így például a dodzsem-
csarnok, amely azonban mostan-
tól papagáj-parádénak nyújt ott-
hont. A park megnyitóján Tarlós
István főpolgármester elmondta,
a Vidámpark látogatottsága az

elmúlt húsz évben folyamatosan
csökkent, 2010-re gyakorlatilag
csődbe jutott a játékváros. 

– Az állatkert azonban képes
élni a jövőben rejlő fejlesztési lehe-
tőségekkel, ez Magyarország egyik
leglátogatottabb kulturális intéz-
ménye, évente több mint egymillió

vendéggel – tájékoztatott Tarlós
István, és hozzátette az intézményt
nemrég országos jelentőségű
védett területté nyilvánították. 

Persányi Miklós, az intézmény
főigazgatója a megnyitón bölcs
döntésnek nevezte, hogy a Fővá-
ros nem egy bevásárlóközpontot
épít a területen, hanem átadta azt
az a Fővárosi Állat- és Növénykert-
nek. Hangsúlyozta, olyan élmé-
nyeket akarnak nyújtani a látoga-
tóknak, amelyeket a legjobban
szeretnek. Ezzel együtt igyekeznek
megőrizni a régi Vurstli és Angol
Park értékeit. Elsősorban a gye-
rekes családokat szeretnék meg-
célozni, alacsony áron tartva a
belépőket. A belépőjegy ötszáz
forint lesz, a játékok és egyéb szol-
gáltatások külön díjért, zsetonos
rendszerben vehetők igénybe.

Baán László miniszteri biztos
hangsúlyozta, az állatkert a Liget-
projekt zászlóshajója lesz, amely-
re méltán büszke lehet minden
ide látogató.

- Nem vész el semmi abból a
hangulatból, amit egy élménypark
jelent – tette hozzá Baán. 

Baranya Róbert
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Egyszer volt, Holnemvolt az Állatkertben

Diákok tervezhetik
a Liget padjait
Középiskolásoknak szóló öt-
let-pályázatot hirdetett a Vá-
rosliget megújításáért és fej-
lesztéséért felelős Városliget
Zrt. Baán László miniszteri
biztos elmondta: miLigetünk -
Van helyed a Ligetben címmel
a VI., VII. és a XIV. kerületi kö-
zépiskolások számára hirdet-
tek pályázatot a Liget 85 felújí-
tandó padjának grafikai terve-
zésére, míg a másikban – miP-
laccunk címmel - arra kérik a
fiatalokat, álmodják meg a Vá-
rosligeten belül azt a helyet,
közösségi teret, ahol a legtöbb
időt szeretnék eltölteni, milyen
funkciója legyen, mivel ren-
dezzék be. Pályázni egyedül és
csapatban is lehet. A nyerte-
sek vásárlási utalványokat, il-
letve múzeumi belépőket kap-
nak. További információk a
miLigetünk Facebook oldalán
található. A pályaműveket má-
jus 23-ig várják. 

Kovács Balázs városképvédelmi
és Városliget fejlesztéséért fele-
lős tanácsnok nyitotta meg
április 26-án az idei városligeti
szezont. A rendezvény a Bet-
hesda kórház udvarán, Zugló
első polgára, Bartl János emlék-
táblájánál kezdődött, majd a
Fuit sírkőnél folytatódott. 

Az ünnepélyes Ligeti Szezonnyi-
tó a Bethesda Gyermekkórház-
hoz tartozó Bartl háznál kezdő-

dött. A megjelenteket dr. Velkey
György, az intézmény főigazgatója
köszöntötte, aki elmondta: a kór-
ház, amelynek részét képezi Zug-
ló első épülete, Bartl János egy-
kori gyógyszállója, belülről telje-
sen megújult, már csak a külső
renoválás van hátra, amelyhez
igyekszik forrást találni.

Millisits Máté, a Zuglói Helytör-
téneti Műhely vezetője felelevení-
tette a Bartl ház történetét, majd
reményét fejezte ki, hogy a kórház

nyugalmas kertjét a Városliget
nyüzsgésétől elválasztó, korábban
lebontott téglakerítés egyszer újra
megépül. 

A Fuit sírnál megtartott beszé-
dében Kovács Balázs hangsúlyoz-
ta: a kormány kiemelt fejlesztési
célnak tekinti a Városliget meg-
újítását. A Liget Budapest Projekt
részeként az öt új múzeum mel-
lett világszínvonalú cirkusz épül,
növekszik az állatkert területe,
megvalósul a tórendszer rehabi-
litációja, a zöldfelület rekonstruk-
ciója, ifjúsági tudás- és élmény-
központ létesül, megújul a Köz-

lekedési Múzeum, az autópálya
forgalmának elterelésével javul a
terület levegője, a mélygarázsok
pedig megoldják a parkolási
problémákat. A projekt megvaló-
sítása során a zöldterület növek-
szik, a Liget a korábbiaknál sok-
kal zöldebb lesz.

A szezonnyitón a Szent István
Zeneiskola növendékei, illetve a
Zuglói Filharmónia Rézfúvós
Kvintettje működött közre.

Papp Dezső

Samodai József nevét vette fel 
a Zuglói Helytörténeti Műhely
A Ligeti Szezonnyitó programjának keretében névadó ünnepséget
szerveztek. A Zuglói Helytörténeti Műhely Samodai József nevét vet-
te fel. A Lipták Villában tartott ünnepségen az önkormányzat nevé-
ben Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Mint elmondta, a Samodai Józseffel folytatott beszélgetések nagy ha-
tással voltak rá. Számára egyértelmű volt, hogy a helytörténeti gyűj-
temény kezelésével megbízott Zuglói Helytörténeti Műhelynek –
munkássága elismeréséül – Samodai József nevét kell viselnie.

Rozgonyi Zoltán az eseményen megjelent Samodai családnak át-
adta a névfelvételről szóló emléklapot, majd levetítették azt a két port-
réfilmet, amelyet a Zuglói
Médiaszolgáltató Kft. készí-
tett Hajnal György atyáról és
Lett Miklós, nyugalmazott
levéltárosról helytörténeti
munkásságuk bemutatásá-
ra. A rendezvény pódiumbe-
szélgetéssel zárult, amelyen
a zuglói helytörténeti kuta-
tások legjelentősebb szemé-
lyiségeinek tevékenységét
elevenítették fel. 

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

Megkérdeztük
A Ligeti Szezonnyitó, vala-
mint a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert részeként átadott
Holnemvolt Park kapcsán ar-
ról kérdeztük a kilátogatókat,
miért szeretnek a Városliget-
be járni, vagy mit változtatná-
nak meg a közparkban?  

Forgács 
Anna

– Már nagyon
kíváncsiak
voltunk, mi

lesz ezen a te-
rületen. Ami-
kor bezárt a
Vidámpark, igazán sajnáltuk,
de ez kárpótol minket. Örü-

lünk, hogy néhány játék meg-
maradt. Az állatokkal együtt ez

egy szuper családi program.  

Merczel 
Vilmos

– Igazán barát-
ságos és tet-
szik az új
park. Még

nem jártam
végig mindent,
de az állatok és a régi műemlé-
ki védelem alá tartozó játékok
együttes jelenléte nagyszerűen

fest. 

Kovács 
Péter 

–  Nagyon tet-
szik, amit ed-
dig láttam. Azt
hittem, a hul-
lámvasutat el-

bontják, de
úgy látom, hogy mégsem. En-
nek nagyon örülök. Minden-
képpen kipróbáljuk, csakúgy,

mint a régi körhintát. 

Dr. Fehér
György

– Mindig itt él-
tem a közel-
ben. Ide jár-
tam focizni
gyermekko-

romban. Sze-
retem a Városligetet, de rend-
be kell tenni, mert sok a gaz.

Az unokáimat szívesen viszem
az Állatkertbe, jó lenne, ha

még nagyobb lenne.

Varga 
Zoltán

– Olyan par-
kosításra len-
ne szükség,

ahol az embe-
rek nem csak
a fák között

tudnak sétálni, hanem külön-
böző rendezvényeken, koncer-
teken is részt tudnak venni.

Szokoly Anna

– A Király
domb mögött
van a kedvenc
helyem, szere-
tek ott kutyát
sétáltatni. Az
Állatkertbe is

szívesen járok. Rollerrel is
egész jó a közlekedés. 

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

Szezonnyitó 
a Városligetben

Tarlós István főpolgármester is részt vett a megújult park megnyitóján

Az Állatkert új részére többek között a flamingók kerültek



Zuglói egyenruhások mentették
a lakókat abban a tűzben,
amely még április közepén volt
egy Róbert Károly körúti panel-
ház negyedik emeletén. A kiér-
kező lánglovagokat ablakon
kicsapó láng és hatalmas füst
fogadta. Veres Klaudia, a zuglói
17-es járőregység őrmestere egy
percig sem gondolkodott, az
elsők között rohant a házba,
hogy kihozza a bent rekedt
embereket.

Április 14-én, hajnali fél ötkor
érkezett a riasztás a zuglói 17-es
járőregység rádiójára. A tűzoltó-
kon kívül minden szabad rendőrt
azonnal a Róbert Károly körút tíz-
emeletes panelházához irányítot-
tak. Veres Klaudia őrmester és a
többi zuglói járőr – Boros Attila
őrnagy, Csukay Gábor főtörz-
szászlós, Filo Zsanett törzsőr-
mester, Szabó Balázs őrmester,
Michnai Szilvia őrmester, Jekkel
János őrmester, Becze Csaba

őrmester, illetve a parancsnokuk,
Kiss Kálmán alezredes, a zuglói
kapitányság Rendészeti Osztályá-
nak vezetője – az angyalföldi kol-
légákkal együtt érkeztek a hely-
színre. A látvány, ami fogadta
őket, döbbenetes volt. Az egyik
negyedik emeleti lakás lángokban
állt. Félő volt, hogy a tűz átterjed
a többi emeletre is, ezért a tűzol-
tók minden erejükkel a tűz meg-
fékezésén dolgoztak. Veres Klau-
dia tudta, hogy a bent rekedt
embereket még ki kell menteni.
Társaival együtt gondolkodás nél-
kül rohant be a házba. Az első
három emeleten még könnyen
ment át, ám a hetediktől fölfelé -
a nagy füstben - már életveszé-
lyessé vált a helyzet. A zuglói
rendőrök számára azonban ez
sem jelentett akadályt. Sapkáju-
kat a szájuk elé szorították, és
úgy rohantak fel a tizedikre, hogy
segítsenek az ott lakóknak. Az
őrmesternő az elsők között ért
fel. Mint azt lapunknak felidézte,
futás közben végig hallotta az
emberek kiabálását. Kollégáival
minden lakásba bedörömböltek,
majd sorra vitték ki a lakókat.
Veres Klaudia lassabban haladt
társainál. Ő ugyanis nem elége-
dett meg azzal, ha egy lakásból
nem jött válasz. Két ajtót is feltört,
és jól döntött. Mindkét helyen
mélyen alvó embereket talált. Az
egyik ingatlanból egy idős bácsit
és a kutyáját mentette ki, a

másikból pedig egy egész csalá-
dot. Ha nem ébreszti fel őket, a
legrosszabb is megtörténhetett
volna.

- Ilyen helyzetben nem sokat
gondolkodik az ember – mondta
a Zuglói Lapoknak Veres Klaudia.
- Nem foglalkozunk a veszéllyel,
csak az a fontos, hogy segítsünk
a bajban lévőkön.

Már majdnem üres volt a ház,
amikor a kifele tartó őrmester és
egy XIII. kerületi rendőr, Orbán
Krisztián törzsőrmester még
rábukkant egy házaspárra. Ők
voltak az utolsók, akiket ki kellett
hozni az épületből. A XIII. kerületi
törzsőrmester ezután még a hely-
színen rosszul lett, füstmérgezést
kapott, ezért azonnal kórházba
vitték. Veres Klaudia ugyan visz-
szatért a zuglói kapitányságra,
ám addigra neki is megfájdult a

feje, ezért kollégái őt is bevitették
a Honvéd Kórházba. Végül nem
kellett bennmaradnia, otthon
pihente ki magát. 

A XIII. kerületi lakástűznek –
az ott szolgálatot teljesítő hősök-
nek köszönhetően - nem volt
halálos áldozata. A mentősök két
csecsemőt és egy középkorú férfit
vittek megfigyelésre kórházba,
őket is csak megfigyelésre. Az
már csak a véletlen műve volt,
hogy az egyik csecsemő, egy ötna-
pos kisbaba épp az egyik zuglói
járőr gyermeke volt.  A nagyobb
tragédia elkerülése nemcsak a
katasztrófavédőkön, hanem a
zuglói – és persze a XIII. kerületi
– rendőrökön is múlott, akik tet-
tükkel kiérdemelték, hogy név
szerint is megemlékezzünk róluk.

riersch 
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Gedó György április 23-án
ünnepelte 65. születésnapját és
a jubileum alkalmából múltidé-
zésre invitáltuk. Olimpiai baj-
nok ökölvívónk elmesélte pél-
dául, miért pucolta turisták
cipőjét a Hősök terén, és azt is,
hol volt, amikor 1973-ban
eltűntnek nyilvánították.

Gedó György Újpesten született,
ötgyermekes polgári családban.
Gyermekkorát Békéscsabán töl-
tötte, itt ismerkedett meg az ököl-
vívással. Sikereit azonban már a

Vasas színeiben érte el, ott lett
válogatott 1968-ban. Az 1980-as
moszkvai olimpiáig tagja volt a
nagy ökölvívó generációnak.
Gedó Görgy még annak az isko-
lának volt a tagja, ahol sportra és
nem bunyóra nevelték a gyereke-
ket. Vele kapcsolatban ezért soha
nem bokszról, hanem ökölvívás-
ról beszélünk. Természetesen ők
is tudtak nagyokat ütni: ellenfelei
közül például ötvenheten padlóz-
tak, mégis az ő generációjának
stílusa inkább a víváshoz, a stílu-
sos mozgáshoz és a találatszer-

zéshez állt közelebb. Gedó ennek
az iskolának volt a nagymestere,
aki 597 mérkőzéséből mindössze
tizet vesztett el, 587 alkalommal
győztesként hagyta el a ringet.

Pályafutásáról legendák kerin-
genek. 1973-ban például eltűnt-
nek nyilvánították, aztán kiderült,
hogy két évre katonának vitték.
Állítólag ez a sorozás csak bilincs
használatával sikerült az akkori
hatalomnak. Gedó ennek ellenére
is megnyerte az 1975-ös montre-

ali előolimpiát, ahol nagy esély
volt rá, hogy elbúcsúzunk tőle. A
kanadaiak tárt karokkal fogadták
volna ám őt hazahúzta a szíve. De
legendás a rendszerváltozás korá-
ból a Hősök terei kalandja is, ami-
kor azért pucolta turisták cipőjét,
hogy felhívja a figyelmet az olim-
piai bajnokok és érmesek nehéz
anyagi helyzetére. Ennek az akció-
nak is szerepe volt abban, hogy
az ilyen nagy sikereket elért spor-
tolók ma már életjáradékot kap-

nak. Gedó
György pálya-

futásának csúcs-
pontja a katona-

ság előtti időszak
volt. Ceausescu

szeme láttára nyert
1969-ben Bukarestben

Európa-bajnoki címet Ma-
gyarországnak. Kontinensel-

sőségét két év múlva Madrid-
ban megismételte. 1972-ben pe-
dig pehelysúlyban (48 kilo-
grammban) olimpiai bajnoki cí-
met szerzett. Ezen a versenyen
csak néhány órával lett előbb
aranyérmes, mint jó barátja és
klubtársa, Hegedűs Csaba. Így
aztán - Földi Imre 99. győzelme
után - a századik magyar olimpiai
aranyat Gedó György szerezte.

A 65. születésnapját ünneplő
ökölvívó közel ötven éve Zuglóban
lakik. Egy 20 évvel ezelőtti sport-
sérülés miatt újra kellett tanulnia
járni, és ma is botra van szüksé-
ge. Ám a szája szegletében lévő
csibészes mosoly az elmúlt ötven
esztendőben egy pillanatra sem
tűnt el.               Riersch Tamás

Veres Klaudia minden ajtón bedörömbölt, hogy senki se maradjon az égő házban

Hatvanöt éve csibészes 
a mosolya

Gedó György 597 mérkőzésből 587 alkalommal győztesként hagyta el a ringet

Gedó György szerezte a századik magyar olimpiai aranyérmet

Veres Klaudia a XIV. kerületi, 17-es járőregység őrmestere
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A Budapest100 program kere-
tében az elmúlt héten hatvan
fővárosi épületet – negyvennégy
lakóházat és tizennégy intéz-
ményt – nyitottak meg a nagykö-
zönség előtt. Zuglóban három
százéves épületben járhattak az
érdeklődők. A Semsey Andor
utca 12. szám alatti lakóházat,
az ELTE Radnóti Miklós Gya-
korló Általános Iskola és Gya-
korló Gimnázium Cházár And-
rás utcai épületét, és a Szugló
utca – Kövér Lajos utca sarkán
található Zuglói Sport Centru-
mot, az egykori jéggyárat mutat-
ták be az érdeklődőknek a jubi-
leum alkalmából. Zuglónak
ugyan több, idén száz éves épü-
lete is van – ilyen például a Cse-
rei utca 3., a Cházár András utca
14. és 18. számú ház, a Bosnyák
téri remíz -, de azok nem csatla-
koztak a programhoz. 

Riersch Tamás-Berta Bea 

Semsey utca 12. számú épület lakóit a ház doyenje, a 41 éve itt
élő Balázs Antal győzte meg a program fontosságáról. Az ide
érkezők ennek köszönhetően a pincétől a padlásig bejárhatták
az épületet, megtudhatták, mi az a macskalépcső, és azt, miért
nincsenek díszek egy száz évvel ezelőtt épült ház homlokzatán.
Az eredetileg bérházban a lakásokat 1945 után államosították
– mesélte Felföldi Istvánné, aki 40 éve lakik a Semsey utcai ház-
ban. Az épület 1973-ban újult meg, ekkor verték le a díszes
homlokzatot, amelynek helyére csupasz vakolat került. Né-
hány évig ebben a házban lakott az utca névadójának, Semsey
Andor geológusnak egy névrokona, Semsei Jenő dramaturg,
több operett és zenés vígjáték szerzője.

Az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium épülete a
Pesti Izraelita Hitközség fiú-
és leánygimnáziuma szá-
mára épült. A tanítás 1923.
október 12-én kezdődött
meg az intézményben,
amelynek építészeti terveit
Lajta Béla készítette. A Chá-
zár András utcai gimnázi-
um történetét Kovács Ta-
más György várostörténész
– aki nemrég még maga is
a Radnóti diákja volt - me-
sélte el a látogatóknak.
Tőle tudhattuk meg, hogy
az iskola valójában nem is
százéves, hiszen 1930-31
között épült, csak az alap-
kövét tették le 1914-ben.
Az első világháború odázta
el a beruházást.

Télen csökken a napsütéses órák száma
és rövidülnek a nappalok. A napsugarak
ereje csökken, a levegő hideg és száraz,
a testmozgás és a szabadban töltött idő
is kevesebb. Táplálkozásunk szintén
megváltozik: vitaminszegényebb, mint
az év többi részében. Ennek eredmé-
nyeként anyagcserénk lelassul, szerve-
zetünk testi-lelki tartalékainak fokoza-
tos csökkenése figyelhető meg. 

Gyakran használjuk tél végi kimerültsé-
günkre a „tavaszi fáradtság” elnevezést,
amely nem betegség. Magyarázata, hogy az
élő szervezetek aktivitása télen lecsökken.
Nő az alvásigény, ezért a tavasz érkezésével
nehezünkre esik reggel felkelni, kimerülten
ébredünk, kevesebb munka után is fáradt-
nak, túlterheltnek érezhetjük magunkat.
A tavasz sokszor hirtelen köszönt be sze-
szélyes időjárásával. Levertség, fejfájás és
kedélybetegség jelentkezhet, amelyek hát-
terében időjárás-változások és anticiklon-
ciklon frontok szere-
pelhetnek.

A vitamin és nyo-
melem hiánytól, a
hideg levegőtől pedig
bőrünk is szárazabb. 

Hogyan tudjuk fel-
gyorsítani szerveze-
tünk feltöltődését?

Lehetőség szerint
minél többet tartóz-
kodjunk friss, szabad
levegőn, és használjuk
ki a napfény energiá-
ját! Sportoljunk, te-
gyünk nagyobb sétá-
kat, és fogyasszunk

könnyebb, vitamindúsabb ételeket! Figyel-
jünk védekező rendszerünk legfontosabb
vitaminjainak (E-vitamin, C-vitamin és béta-
karotin) pótlására. E-vitamint nagy mennyi-
ségben a növényi olajok, a gabonafélék csí-
rája, a hús, a máj, a tojás és a zöld növények
tartalmaznak, de a C-vitamin is főleg zöld
növényekből nyerhető. A béta-karotin első-
sorban a sárgarépában és a sütőtökben
található. Táplálkozásunkat kisebb mennyi-
ségben kiegészíthetjük vitaminkészítmé-
nyekkel, és feltétlenül ajánlott a napi mini-
mum 1,5-2 liter folyadék fogyasztása is.

Fontos szerepe van a céklának és a fekete
reteknek is, a amelyek nemcsak vitami-
nokat, de antioxidánsokat is tartalmaznak. 

A tavaszi fáradtság csökkentését és szer-
vezetünk minél gyorsabb feltöltődését a
konfliktusok kerülésével és a feszültségek
oldásával is nagymértékben elő tudjuk
segíteni! Dr. Révai Tamás Ph.D. 

Igazgató főorvos 
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Múzsái körében mesélt
A Semsey Andor utca 12. szám alatt található Sorki Dala Andor
otthona, alkotóműhelye is. A költő és képzőművész a Buda-
pest100 program keretében ide is meghívta a vendégeket. A né-
pies és egyben polgári hangulatot tükröző lakás falait festmények
és grafikák borítják. 

– Tizennégy éves koromig Matyóország fővárosában, Mezőköves-
den laktam, ám életem legfontosabb történései Zuglóhoz kötődnek
- mesélte Sorki Dala. – Itt találkoztam először Kisfaludi Strobl Zsig-
monddal, a kétszeres Kossuth-díjas, nemzetközi hírű szobrászmű-
vésszel, illetve Kassák Lajossal, a magyar avantgárd irodalom meg-
határozó alkotójával is. Sorki Dala Andor mesélt ars poeticájáról,
felolvasta néhány versét, és kedvenc festményeit is megmutatta. 

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

Százéves épületekben járhattunk

A Szugló utca és a Kövér
Lajos utca sarkán talál-
ható díszes épület szinte
vonzza a tekintet. 1914-
ben a Fővárosi Jéggyár
Rt. épületeként húzták
fel. Miután a gyárat
1949-ben államosították,
nem működött sokáig,
1990-re csak az üres falak
maradtak. Az ingatlan
1997-ben került új tulaj-
donosához, aki felújítot-
ta, és sportcentrumot
hozott létre benne.

Az Ilka utca
30. számú ház
idén már 105
éves, ezért az
épület lemaradt
a 100 éves
házak ünneplé-
séről. Az ott
lakók azonban
úgy gondolták, valami-
képp mégis illene meg-
emlékezniük a több
mint egy évszázados
építményről. Ezért úgy-
nevezett garázsvásárt
szerveztek. 

Ki-ki lehozta a szá-
mára felesleges,
vagy éppen értéke-
síteni kívánt por-
tékáját, és szépen
elrendezte, beá-
razta egy-egy asz-
talon. A progra-
mot a közösségi
portálokon és
szórólapokon is
meghirdették,
aminek meg is lett
az eredménye. Az udvaron kiállított tár-
gyak iránt egész nap nagy volt az érdeklő-
dés. A lakók igazi házigazdaként nemcsak
kiszolgálták, hanem meg is vendégelték az
érdeklődőket. Muhari Rita, a rendezvény
szervezője szerint a kezdeményezés arra 

is jó volt, hogy a házban élők is megismer-
kedtek egymással. Az első garázsvásár a
lakók többségének elnyerte a tetszését.
Jövőre akár az Ilka utca többi épületét is
bevonnák a programba.                       -rt-

Kincsek 
a garázsból 

Szervezetünk feltöltődését megfelelő táplálozással elő tudjuk segíteni



Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is megtartották Zuglóban
a holokauszt emléksétát április
25-én, a holokauszt magyaror-
szági áldozatainak emléknapjá-
hoz kapcsolódóan. Az önkor-
mányzat nevében Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester helyezte el
az emlékezés virágait a vészkor-
szak egykori helyszínein.

-Megrendüléssel hajtunk fejet az
áldozatok emléke előtt, egyúttal
tiszteletünket fejezzük ki azok
iránt, akik emberek maradtak az
embertelenségben, s életeket
mentettek – fogalmazott Rozgonyi
Zoltán a volt KISOK pályánál,
ahol nők és gyermekek 1944-es
elhurcolásának szomorú emlékét
őrzi a mementó. 

A résztvevők - köztük Gyügyei
Attila, az egyházügyi tanács elnö-
ke – együtt átmentek az Amerikai
úti Országos Idegsebészeti Tudo-
mányos Intézet épületén elhelye-
zett, a fasizmussal való szembe-
fordulást hirdető emléktáblához,
majd a Thököly út 83-ban lévő
zsinagógát is felkeresték. Rozgo-
nyi Zoltán itt a közösségi élet fon-
tosságára hívta fel a figyelmet,
hangsúlyozva, az önkormányzat
ehhez – lehetőségei szerint – min-
den támogatást meg kíván adni.
Ennek szellemében szavazott meg
a képviselő-testület mintegy tizen-
hat millió forintot az épület beom-
lott födémének kijavítására,
amely után a hitközség újra hasz-
nálni tudta az imaházat.

Az emlékséta résztvevői ezután
a Thököly út-Stefánia út sarkán

lévő házhoz érkeztek, ahol az
emléktáblák arra hívják fel a
figyelmet, hogy a Slachta-nővérek
életük kockáztatásával menekítet-
tek embereket a deportálás, a biz-
tos halál elől. Az épülettel szem-
ben, a hírhedt, volt nyilas párthá-
zat is érintette a menet. Itt az
emléktábla arra is emlékeztet,
hogy Boros Mátyás és Fischer Ist-
ván tűzharcban vesztette életét az
elfogottak kiszabadítása közben.

A Cházár András utcai Radnóti
Gimnáziumnál diákok is fejet haj-
tottak az ezrek életét megmentő
Ocskay László, a magyar hadse-
reg egykori századosának emlék-
táblájánál, majd Rozgonyi Zoltán
alpolgármester megkoszorúzta az
intézmény névadójának, az
ugyancsak a vészkorszakban
megölt költőnek a szobrát.

Kacsoh

Személyes történetek kiállítása
Az emléksétát a Szent István Gimnázium-
ban tartott megemlékezés zárta, mely-
nek keretében felszólalt mások mellett
Kardos Péter főrabbi, holokauszt-túlélő,
valamint Haraszti György egyetemi tanár,
a Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvány kurató-
riumi elnöke. Mindketten beszéltek a
szörnyűségekről és az embermentőkről
egyaránt. Az ünnepségen a vészkorszak
túlélői és diákok is részt vettek. A ren-
dezvény keretében bemutatták a Centro-
pa Magyarország közreműködésével lét-
rejött, a holokausztot, illetve az azt meg-
előző időszakot személyes történeteken
keresztül bemutató kiállítást is.
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Főhajtás a holokauszt áldozatai előttFőhajtás a holokauszt áldozatai előtt

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.huDélelőtt 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

LIPTÁK GALÉRIA

TÁBORI TOBORZÓ

ZUGLÓI OLIMPIAI ESTÉK

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ

„AZ ATLANTISZI ÉKSZEREK VARÁZSLATOS
VILÁGA” és az „ÁLMAIM KÉPEKBEN” című
kiállítások megtekinthetők május 16-ig,
nyitva tartási időben.

A Cserepesház, a Lipták Villa, valamint külsős
táboroztatók nyári tábori programajánlataival,
bemutatóival várjuk az általános iskolás
gyerekeket. Közreműködik a PALINTA
TÁRSULAT „Mi a jeled?” című előadásával.

Vendégünk KAPÁS BOGLÁRKA kétszeres
ifjúsági olimpiai aranyérmes, Európa-bajnok,
Junior Príma-díjas úszó.

–az Angyalföldi Zenés
Diákszínpad és Tanoda musical előadása

Belépő: 800 Ft

A belépés díjtalan!

Május 18., 10.00-16.00 óráig

A részvétel ingyenes!

Május 21.  16.00 órától

Regisztráció: 220-

6777, 70/675-8393  A részvétel ingyenes!

Május 24.  10.30 órától

Május 30-án 19.30 órától

Május  30-án 19.00 órától

Május 15.  18.00 óra
Május 22.  18.00 óra
A részvétel díjtalan!

Május 24. 10.00-14.00 óráig

A részvétel díjtalan!

Belépő: 1.000 Ft / fő

Gyermekrajz kiállítás - megnyitó a Cserepesház
kávézójában

(helyszín: Cserepesház melletti park)
GREENFIELDS EGYÜTTES
NAPRAFORGÓ EGYÜTTES

KALAND A PARKBAN (helyszín: a Cserepesház
melletti park) Légvár, mászófal, játékok
11.00 óra RÉMUSZ BÁCSI MESÉI
a Seprűszínház bábelőadása

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
Jász András Kulturfunk

„ŐK VIGYÁZNAK RÁNK”

MÁJUSI KERTI KONCERTEK

GYERMEKNAP

Pályaválasztási és álláskeresési tanácsadás

„Repülj madár, repülj!” Tehetségkutató

verseny – Döntő

Május 13.  14.00-18.00

Május 15.  15.00-18.00

Részvétel ingyenes!

Május 14.  16.00 órázól

Tanácsadó: Zolnai Katalin
Bejelentkezés:

tanacsadas.zic@gmail.com ,06/70-673-88-98

Helyszín: Honvéd Kulturális Központ (1143
Budapest, Stefánia út 34-36.)
Regisztráció: zic.posta@gmail.com
Bővebb információ: www.zic.hu
vagy 06/70 -673-88-98

18.500 Ft/5 nap, 30.900 Ft/10 nap
rajzfilmkészítő 1.500 Ft/fő/hét

kézműves 2.500 Ft/fő/hét
kis képzőművész kalandok 2.000 Ft/fő/hét

Részvételi díj:
Anyagköltségek:

Az emléksétára minden évben április 25-én, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján kerül sor 

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Április 25-től Jane Goodall-teremnek
hívják a Kaffka Margit Általános Iskola
második emeleti, természettudományi
előadóját. Varga László igazgató elmond-
ta, intézményük már két éve kapcsolat-
ban áll a neves etológus és csimpánzku-
tató magyarországi követőivel. 

– Két éve vettük fel a kapcsolatot a Jane
Goodall Intézettel – tudtuk meg Varga Lász-
lótól. - 2012-ben ők rendezték a Föld Hete
elnevezésű rendezvénysorozatunk prog-
ramjait, tavaly pedig már egész éves együtt-
működést kötöttünk velük. Ennek kereté-

ben fogadtuk örökbe a Pilisben található
Hiló-völgyet, amelyet azóta közösen taka-
rítunk az intézet önkénteseivel.

Az együttműködés újabb állomása az
április 25-i névadó ünnepség volt. Heim
Ildikó, a budapesti Jane Goodall Intézet
munkatársa elmondta, a neves etológus a
mai napig aktív kapcsolatot ápol velük és
októberben el is látogat Magyarországra.  

A zuglói iskola 2008 óta viseli az Ökois-
kola címet, pedagógiai programjukban fon-
tos helye van a környezettudatos nevelés-
nek, amelyről úgy vélik, egyezik a Goodall-
féle filozófiával.    riersch

A Szent István Gimnázium nemcsak jelen eredményeire és a több mint
száz éves hagyományaira, de az intézmény szellemiségére is büszke lehet.
Istvánosnak lenni több mint egy iskolába járni, már-már egy család össze-
tartásával ér fel. Nem csoda hát, hogy öregdiákok találkozóikra több százan
mennek el.

- Két évvel ezelőtt hívtuk meg először régi diákjainkat és kollégáinkat, hogy
töltsünk együtt egy kellemes nyárestét az iskola udvarán, vidáman, lampionok
lágy fényénél, beszélgetve, nosztalgiázva - mondta Libárdi Péter igazgató-helyettes.  

Akkor közel nyolcszázan jöttek el. Az egykori, ma már idős tanárok szakórákat
is tartottak, amelyekre őszülő hajú diákok ülhettek be. Valami ilyesmire számít-
hatnak azok az istvános „családtagok” is, akik a két évvel ezelőtti eseményről
lemaradtak. A második öregdiák-tanár találkozót a tervek szerint május 23-án,
17 órától rendezik meg, ahol a szervezők sok ismerőst, szép programokat és
finom falatokat ígérnek. Az egykori istvánosoktól pedig azt kérik, minél többen
vegyenek részt a programon, mert a találkozásokon kívül belépőjegyükkel egykori
alma materüket is támogathatják. -t-

Várják az istvános
családtagokat

Nagy kalandon vannak túl a Szent István
Gimnázium diákjai. A zuglói intézmény
két pedagógusa és kilenc diákja április
11. és 21. között Indiában vendégeske-
dett, ahol megismerték a Rózsaszín
várost és az Arany háromszöget is.

– Egyik kollégánk, Szalayné Tahy Zsu-
zsanna, a nemzetközi informatikai pályá-
zatok révén, több ázsiai iskolai kapcso-
lattal rendelkezik – mondta Bartháné Nagy
Katalin angol-német szakos pedagógus, az
Indiába utazó csoport vezetője. - Ő aján-
lotta nekünk a Delhiben található alapít-
ványi iskolát, amelynek igazgatója szintén
fogékony volt a kapcsolat felvételére.

Az istvános különítmény kilenc lányból
és két női pedagógusból állt. Az indiai út

első négy napjában a kinti iskolával és a
várossal, majd az úgynevezett Arany
háromszöggel - Delhi–Agra-Jaipur –
ismerkedtek meg a gyerekek. A zuglói csa-
pat számára a Rózsaszín város és a Taj
Mahal látványa hatalmas élmény volt. 

Bartháné Nagy Katalintól megtudtuk,
az indiai pedagógusok és diákok szep-
temberben viszonozzák a látogatást. Az
ide érkező vendégeket ugyanúgy családok
szállásolják majd el, mint ahogy a zugló-
iakkal is tették Indiában. A közös nyelv
az angol, amelyet mindkét fél jól beszél.
A Szent István Gimnázium diákjai nem
először utaztak ilyen távoli helyre. Tavaly
– szintén Szalayné Tahy Zsuzsanna kap-
csolatainak köszönhetően – Szingapúr-
ban jártak. RT

Jane Goodall 1934. április 3-án
született Londonban. Második szü-
letésnapjára édesapjától egy élethű
játék csimpánzt kapott, amely ma
is ott ül angliai otthonában, egy
székben. Goodall a csimpánzok vi-
selkedését tanulmányozó, új kor-
szakot nyitó kutatását 1960 júniu-
sában kezdte Tanzániában. Észre-
vételei alapján újra kellett fogal-
mazni az emberek és állatok közöt-
ti viszonyt.  Nagy szerepe van ab-
ban, hogy ma ennyi mindent tu-
dunk a csimpánzok egyéni és szo-
ciális viselkedéséről.  Az egyik leg-
nagyobb megrökönyödést kiváltó
magatartás, amit megfigyelt, hogy
a csimpánzok is használnak eszkö-
zöket. A Jane Goodall Intézetet
1977-ben hozta létre a csimpánzok
és élőhelyük védelme érdekében.

Csimpánzkutatóról nevezték 
el a Kaffka előadóját 

A szülők választásá-
nak megkönnyítésére
Zugló Önkormányzata
tájékoztató kiadványo-
kat állított össze a kerü-
leti bölcsődékről, óvo-
dákról és iskolákról.
Ezekben a nyílt napok-
ról, a beiratkozásról és
a körzethatárokról is
olvashatnak az érintet-
tek. A kiadványok letölt-
hetők a www.zuglo.hu és
a www.zugloilapok.hu
oldalról 

Segítség a választáshoz

Indiában jártak, Arany
háromszöget láttak

„Gaudeamus igitur, juvenes dum
sumus”, azaz „Míg fiatal vagy, légy
vidám” énekelték a kerületvégzős közép-
iskolásai az április 30-i ballagáson. A
12. és 13. évfolyamos diákok búcsúját a
négynapos ünnep miatt tartották ilyen
korán, aminek a gyerekek örültek,
hiszen az aznapi after party után négy
napjuk volt, hogy kipihenjék magukat
az írásbeli érettségi előtt.

A Teleki Blanka Gimnáziumban hagyo-
mány, hogy a ballagási ünnepségen adják
át az iskola legkiemelkedőbben teljesítő
diákjainak a Teleki-díjat, amit idén Orosz
Zoltán és Murányi Márk kapott meg. Raj-
tuk kívül az osztályfőnökök döntése alap-
ján minden ballagó osztályból öt-öt diák
vehetett át könyvjutalmat. A Szent István
Gimnázium udvari ünnepségén is több elis-
merést átadtak. Sokéves teljesítményéért
és közösségi munkájáért Sütő Péter tanuló
és Kardos Mihályné szülő Szent István
Emlékplakettet érdemelt ki. A három ist-

vános tanár által létrehozott Pro Alma Mat-
re Díjat pedig Merényi András diák kapta.
A hat és négy év során végig kitűnő tanulók
Kiváló Tanuló Emlékérmeket vehettek át,
míg az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyeken 1-10. helyen végzett diákok –
Sütő Péter, Kemenes Balázs, Szőke-Molnár
Máté - iskolai Emlékgyűrűt vihettek haza.
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gyakorló Gimnázium Rad-
nóti Emlékplakett Tanulmányi Díját For-
man Ferenc Sándornak ítélték, a Radnóti
Emlékplakett Közösségi Díját pedig Gerlei
Anna Eszternek és Lóka Lucának. Az
Álmos Vezér Gimnázium és Általános Isko-
la este nyolckor kezdődő ballagásán a vég-
zősök egy két évvel ezelőtti fáklyás rendez-
vény hangulatát akarták felidézni. Az
ünnepségen átadták az iskola volt pedagó-
gusáról elnevezett Lux Alfréd-díjat, amelyet
idén Mikó Alexandra és Bálint Brigitta
érdemelt ki, akik az elismerés mellé Lux
Alfréd fiától, Lux Ádám színművésztől szín-
házjegyeket is kaptak.                           -rt-

Elballagtak a kerületi
középiskolások

A Teleki Blanka Gimnáziumban minden ballagó osztályból öt diákot jutalmaztakA Teleki Blanka Gimnáziumban minden ballagó osztályból öt diákot jutalmaztak

Kilenc lány és két pedagógus utazott Delhibe, az indiai alapítványi iskolához
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Városi körülmények között,
ahol nem adatik meg mindenki-
nek a kert, sokaknak csak a ház
előtti utcafront marad a kertész-
kedésre. Ám akinek kertje is
van, rendszerint inkább azzal
foglalkozik, számára az utcai
növények „mostohagyerekek”
maradnak. Ugyanakkor az itteni
fák, virágok és füves területek is
igénylik a törődést. 

Májusi eső aranyat ér, tartja a
szólás, és valóban, a tavaszi öntö-
zés nagyon fontos a fejlődésben
lévő növényeknek. Az utcafronti
öntözésre a legpraktikusabb a
kora reggel, vagy késő délután, ak-
kor, amikor még vagy már nincs
túl meleg. Ilyenkor ugyanis a nö-
vények könnyebben veszik fel a vi-
zet. Társasházak esetében érde-
mes locsolási naptárt készíteni –
melyik lakó, mikor végezze a fel-
adatot - így elkerülhető a túlöntö-
zés és a kiszáradás is. Az öntözés-
nek nem kell sokáig tartania, hi-
szen hiába áll tócsa a növény kö-
rül, akkor sem tud több vizet fel-
venni, mint amennyit egy öt-tíz
perces permetező öntözéssel jut-
tatunk ki. Öntözés közben ügyel-
jünk arra, hogy a növények lom-
bozatát ne érje víz - csak a töveket
-, ezzel megelőzhetjük a gombás
betegségek kialakulását. 

Abban az esetben, ha a családi
vagy társasház előtti utcafront ön-
tözése problémás – például nincs
aki vállalja, vagy a lakó nem sze-

retne erre költeni -, akkor szára-
zságtűrő növények közül választa-
ni. Igaz, ez csak akkor járható
megoldás, ha még növénytelepítés
előtt állunk. Kész beültetés eseté-
ben a meglévő adottságokhoz kell
alkalmazkodni. Fontos tudni,
hogy nincs olyan szárazságtűrő
növény, amely valamennyi nedves-
séget ne igényelne, ezért legfeljebb
kevesebb locsolásra lesz szükség,
nem pedig semennyire. Szintén le-
het spórolni csepegtető öntöző-
rendszer kiépítésével, amihez
csak egy kilyuggatott, és a növé-
nyek között elvezetett gumitömlő
kell. Még pénztárcakímélőbb
módszer az esővíz gyűjtése és fel-
használása. Esővízgyűjtőnek meg-
teszi bármilyen nagyobb fém, vagy
műanyag hordó, amely az eresz-
hez csatlakozik. Végül pedig, a vi-
rágok mellett sose feledkezzünk el
a fákról, az öntözés során azok-
nak is jusson a vízből!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Az enyhe tél miatt idén tavasz-
tól erőteljes kullancs-invázióra
készülhetünk. Ezek az apró
paraziták csípésükkel nemcsak
kellemetlenséget okoznak,
komoly betegségek terjesztői is
lehetnek.

A kullancsok úgynevezett obli-
gát paraziták, azaz életben mara-
dásukhoz és szaporodásukhoz
vért kell szívniuk áldozatukból.
Ehhez egy speciális, kardszerű
szájszerv áll rendelkezésükre,
amely a parazita szakszerűtlen
eltávolításával gyakran benne is
ragad a sebben. A legnagyobb
gondot nem a kullancs vérszívá-
sa okozza, hanem a gazdaszer-
vezetbe visszaöklendezett kóro-
kozók. Háziállataink esetében az
egyik ilyen a Babesia. Ezek az
egysejtű élőlények az áldozat
vérében vörösvértestről-vörös-
vértestre szaporodnak, azok sejt-
hártyájának szétesését okozva.
Ennek következtében a vérben
festékanyag (haemoglobin) sza-
badul ki, amely a vesékbe jutva
eltömíti a szűrő funkcióért fele-
lős apró, csőszerű részeket.
Szintén kullancsok terjesztik a
Lyme-borreliosis nevű betegsé-
get. Ennek kórokozója egy bak-
térium, amit a kullancs szintén
a vérszívás során fecskendez be
az emberbe vagy az állatba. A
szervezetben előszeretettel telep-
szik meg a szívizomban, az ideg-
rendszerben vagy az ízületekben
akár súlyos tüneteket okozva.
Emberben - az esetek bizonyos
részében - a csípés helyén jelent-

kező, körkörös rajzolatú piros
folt, az úgynevezett vándorló bőr-
pír utalhat a fertőzésre. Hosszú
lappangási ideje miatt a csípéstől
számítva akár 3 év múlva is
jelentkezhetnek a tünetek. Ha
kullancsot találunk magunkon
vagy állatunkon, akkor az a leg-
fontosabb, hogy minél előbb eltá-
volítsuk.  A bőrbefúródástól szá-
mítva az eltelt idővel rohamosan
növekszik a fertőződés valószí-
nűsége. A parazitát otthon is eltá-
volíthatjuk háziállatunkból egy
apróbb csipesszel a feji részénél
óvatosan megfogva, vagy fordul-
junk mielőbb állatorvoshoz.
Kisebb gondot okozunk azzal, ha
beletörjük a szájszervet a bőrbe,
mint azzal, ha bent hagyjuk a
kullancsot vért szívni. Az eltávo-
lítás során kifejezetten tilos a
kullancsot olajjal vagy zsírral

bekenni. Ilyenkor ugyanis - vész-
reakcióként - a parazitában lévő
összes tartalom befecskendező-
dik az áldozatába. Mindenkép-
pen forduljunk állatorvoshoz, ha
kutyánk vizelete rozsdabarnává
válik, vagy az állat étvágytalan,
levert lesz, illetve kötőhártyái
besárgulnak, lázas, fáradékony
vagy sántít. A kullancsfertőzött-
ség megelőzésére a legjobb, ha
egyszerre alkalmazunk kedven-
cünkön kullancsriasztó nyakör-
vet vagy ultrahangos készüléket,
és minden hónapban csepegte-
tünk a bőrére kullancsölő hatású
spot-on készítményt. A Lyme-
borreliosis ellen idén jelent meg
egy új vakcina, amely mindhá-
rom fertőző törzs ellen védi
kutyánkat. 

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – A külvilággal és a tár-
sukkal való összeütközést a
bennük lévő diplomáciai

képességgel tudják elkerülni. Szü-
leikre is érdemes hallgatniuk,
hiszen most fontos bölcsességeket
tudnak átadni. Munkájuk gyümöl-
cse beérhet, amely pénz formájában
jelentkezhet. Ennek egy része elme-
het otthonuk bővítésére, gyarapítá-
sára, szépítésére.

Bika – Ragyognak! Meg is
akarják mutatni magukat,
hiszen van hitük, teremtő

képességük, vidámságuk, lendületük.
Igaz, időnként a félelem, az önbiza-
lomhiány is előtérbe kerülhet náluk.
Hatalmas erejükkel bármit meg tud-
nak teremteni, gyógyító energiák
veszik őket körül. Munkájukban
lehetnek változások, aminek már
nincs helye, engedjék el!

Ikrek – Rengeteg kisebb út,
tárgyalás jöhet életükbe, de
vigyázzanak, hangulatuk ne

befolyásolja ezekben! Titkos iratok
birtokába juthatnak, fény derülhet
eddig csak keresett dolgokra. Anya-
giakban bőség érkezhet, igaz, váratlan
kiadások is megjelenhetnek. Az uta-
kon ne rohanjanak, mert a hatóság
emberei könnyen megállíthatják őket!

Rák – A türelmetlenség mellett
megvan bennük a higgadt nyu-
galom is. Előbbi a céljaik eléré-

sében mutatkozik meg, utóbbi inkább
a szűkös anyagiak miatti elcsendese-
dés következményeként. Társukkal a
próbák kiállása még mindig tarthat,
barátaik, gyerekeik jöhetnek segítsé-
gül a problémák megoldásában. Cél-
jaikban váratlan fordulatok érkezhet-
nek, újdonságokat hozva.

Oroszlán – Munkájukkal, cél-
jaikkal vannak leginkább
elfoglalva. Nyugodtan, higgad-

tan, belső erővel, hittel tudnak most
teremteni. Az élet örömei is előtérbe
kerülhetnek, tudnak kikapcsolódni,
a gasztronómia, a szerelem örömeit
élvezni. Hangulatuk viszont el tudja
„rossz” irányba vinni őket, amely
mögött félelmek, kisebbségi érzés
húzódhat meg. 

Szűz – Munkájukat az előző
életből jövő, el nem számolt
dolgok nehezíthetik. A pénzért

való küzdelem néha elveheti a hitü-
ket, amit újult és újult erővel végül
mindig sikerül megtalálniuk, hiszen
nagy szükségük van a biztonságra
minden téren. A tanulás viszont gör-
dülékenyen, jól mehet. Joggal, kül-
földdel való kapcsolatuk is pozitív,
akár tengeren túlra is utazhatnak. 

Mérleg – Még mindig a tőlük
elvárt diplomatikus bölcsesség-
nek hátat fordítva lázadhatnak,

amit persze csak olyan „mérlegesen”,
a nagy ütközéseket kerülve tesznek.
Minden véleménynyilvánításuknak
örüljünk, hiszen az a legkevésbé elő-
revivő, ha nem merik felvállalni önma-
gukat. Pénzügyi vonalon bőség érkez-
het, amely könnyedséget adhat nekik. 

Skorpió – Végletes egyénisé-
gükből minden oldalról kap-
hatunk – ki mit vált ki belő-

lük? Nagy szellemi-, vagy valódi, ten-
gerentúli utazások színesíthetik élet-
üket, ahol váratlan feladatok is érkez-
hetnek. Igényük lehet most különle-
ges dolgokkal való foglalkozásra,
tanulásra, amely segíthet nekik türel-
metlenségük legyőzésében. Hangula-
tukra figyeljenek, ne az uralja őket!

Nyilas – A pénzügyi és a sze-
relmi vonal teljes átrendező-
dése, átalakulása kihívásokat

hozhat számukra. Bölcsességükkel
felismerhetik, hogy e mögött az ő sza-
badságvágyuk is ott lehet. Nagy rálá-
tásuk, hitük most is, mint mindig,
minden nehéz helyzetben segíteni
tud, akár a munkájukban, akár tit-
kos ügyekkel kapcsolatban. Jó meg-
érzéseikre nyugodtan építhetnek. 

Bak – Akár a Skorpió jegy-
űek, most ők is nagyon vég-
letesek lehetnek. Ezt az

egyébként pontosan kiszámítható
jegyet érzelmei ezúttal jelentősen
befolyásolhatják. Ez megmutatkoz-
hat akaratban, türelmetlenségben,
uralkodási vágyban - amelyet böl-
csességük, hitük, társuk szeretete
tud csak oldani. Sok pozitív ember-
rel találkozhatnak. 

Vízöntő – Rengeteg kisebb
útra számíthatnak, de a köz-
lekedésben vigyázzanak, ne

rohanjanak! Előző életből jövő nehéz-
ségek akadályokat emelhetnek,
amelynek megoldásában komoly
segítséget kaphatnak munkatársaik-
tól, akik céljaik elérésében is bölcs
tanácsokat tudnak adni.  Társukkal
a kapcsolatuk elmélyülhet.

Halak – Végtelen szeretettel,
ám még mindig valahogy
„egyedül állhatnak” a világban.

A pénzügyi vonal nehézségeit nem
tudják megteremteni, a gondokat a
szerelem csodája, vagy a gyerekeikkel
való együttlét oldhatja. Barátaikkal is
mélyreható beszélgetések alakulhat-
nak ki, mely kapcsolatukat, össze-
tartozásukat erősítheti. 

Termék megnevezése

Spenót

Retek

Új fejeskáposzta

Vöröshagyma

Újhagyma

Magyar földieper

Kovászolni való uborka

Fűszernövény palánta 
(menta, citromfű,rozmaring)

Mértékegység

kg

csomó

kg

kg

csomó

kg

kg

tő

Ár (Ft)

300-350

80-100

250-300

120-150

80-100

900-1300

300-380

120

Kétheti horoszkóp
május 8-tól

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
május 8–21-ig

Veszélyes vérszívók



A Zuglói Filharmónia tájékoztatja
az érdeklődőket, hogy a május 8-
ra és 10-re, az óvodai és az iskolai
csoportok, valamint május 11-re
a gyermekes családok számára -
a Zuglói Zeneházba – meghirde-
tett, „Itt a kezem nem disznóláb!”
című új magyar daljáték elmarad.
A „Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack” című népmeséből
készült egyfelvonásos darab az
óvodák kérésére ősszel kerül
bemutatásra.

Az előadások új időpontjai:
2014. október 13. (hétfő), 14.

(kedd), 15. (szerda), 16. (csü-
törtök) 10.00;

2014. október 18. (szombat)
15.00, 16.30;

2014. október 19. (vasárnap)
16.00.

A Zuglói Filharmónia program-
jairól további információk a
www.zugloifilharmonia.hu oldalon
találhatók.                               ZL
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Április 26-án immár harmadik
alkalommal adták át a Pajor
András atya által vezetett Ke-
resztény Kulturális Akadémia
Cornelius-díját. Az elismerés-
ben ezúttal olyan könyvkiadók
részesültek, amelyek „nehezebb
időkben és körülmények között
is helytálltak a keresztény kul-
túra terjesztésében”.

A Kassai téri közösségi házban
tartott rendezvényen Pajor And-
rás plébános, a Keresztény Kul-
turális Akadémia (KKA) elnöke
elmondta, a Cornelius-díj névadó-
ja az Apostolok cselekedeteiben
szereplő római katona, aki a Bib-
lia szerint az első pogányságból
megtérő tanúságtevő volt. Az elis-
merés fővédnöke, Hende Csaba
honvédelmi miniszter üzenetét
Haefler András, az akadémia véd-

nöki testületének tagja olvasta fel,
mielőtt átadták a díjakat. 

A KKA operatív bizottságának
javaslatára idén a Korda Egyházi
Kiadó az Alföld irodalmi misszi-
ójának hűséges végzéséért, az
Éghajlat Kiadó a kortárs, a nem-
zettudatot és kereszténységet erő-
sítő szépirodalmi, közéleti művek
terjesztéséért, valamint a délvidé-
ki Logos Kiadó a magyarságot épí-
tő történelmi, irodalmi és kultúr-
történeti munkájáért részesült az
elismerésben, amelyet az ünnep-
ségen dr. Bujdosó Gabriella,
Kovács Lajos Péter és Utasi Jenő
atya vehetett át a kiadók nevében.

Dr. Bujdosó Gabriella rövid
beszédében arra hívta fel a figyel-
met, hogy ma is aktuális a hittel
kapcsolatos ismeretek terjeszté-
se. Kovács Lajos Péter egyebek
mellett emlékeztetett, évekkel

ezelőtt nem volt hajlandó átvenni
egy állami kitüntetést Gyurcsány
Ferenc, akkori miniszterelnöktől,
majd Utasi Jenő atya szögezte le:
régóta mondja, a szószéket ki kell
vinni a templomból, a valódi érté-
kek továbbadásának egyik lehet-
séges eszköze pedig éppen a
könyvkiadás.

Az akadémia ezúttal is adott át
életműdíjat, mégpedig a legendás
Kairosz Kiadó, illetve annak veze-
tője, Bedő György számára. A
díjazottakat méltató Pajor András
atya a kitüntetettek tevékenysége,
illetve az úgynevezett Gutenberg-
galaxis (a kultúrtörténet azon sza-
kasza, amikor a nyomtatott
könyv, mint ismeretközlő közeg
kiemelkedő szerephez jutott) kap-
csán rámutatott: a könyvek túl
fognak élni mindannyiunkat.

Kacsoh Dániel

A Magyar Olimpiai Bizottság
április 28-án tartotta soros köz-
gyűlését, ahol az idei MOB Érde-
mérmeket is átadták. A díjazot-
tak között volt a BVSC legendás
vívója, Fenyvesi Csaba is.

A háromszoros olimpiai bajnok
és háromszoros világbajnok pár-
bajtőrvívó 1958-ban lett a BVSC
családjának tagja. 1967-től 1979-
ig tőrben és párbajtőrben is válo-
gatott volt. Három olimpián vett
részt, egyéniben egy, csapatban
pedig két aranyérmet szerzett.
Pályafutásának befejezése után
1986-tól 1993-ig elnökként a BVSC
vívószakosztályát irányította, illetve
a Magyar Vívó Szövetségnek is
elnökségi tagja volt. Késöbb a
BVSC és válogatott párbajtőr sza-
kágának fegyvernemi menedzseré-
vé nevezték ki, 2011-ben a Halha-
tatlan Magyar Sportolók Egyesüle-
tének elnökségi tagja lett.

Dr. Fenyvesi Csaba civil életben
is sikeres. A MÁV Kórház rákku-
tató sebész szakorvosa és klinikai
adjunktusa volt, majd az Egyesült
Államokban dolgozott, ahol a rák
gyógyításának lehetőségeit kutatta,
később egy alapítványi intézet
orvos-igazgatójává nevezték ki. A
mai napig a BVSC-Zugló Vívószak-
osztályának tiszteletbeli elnöke. RT 

Különleges koncerttel lepte meg a
közönséget április végén a Zuglói Smo-
oth Jazz Klub. Egy olyan zenekart állí-
tott színpadra, amely idáig csak virtuá-
lisan működött. A Slow Time formáció
Zuglóban lépett fel először élőben. A
zenés estet a Szivárványhíd című kiállí-
tással nyitották meg. 

Színes díszek, ékszerek tarkítják a Cse-
repes Kávézó falait. A Zuglói Szociális Szol-
gáltató Központ tagintézményének, a Pat-
rónus Nappali Otthonnak az ellátottai,
fogyatékkal élő felnőttek készítették a tárlat
anyagát, amely a tavasz megannyi színében
pompázik. 

– Ez a kiállítás is bizonyítja, hogy negy-
venöt gondozottunk nemcsak eltölti,
hanem hasznosan tölti nálunk az idejét –
mondta az egy hónapig látható tárlat meg-
nyitóján Tóth Józsefné a szociális intéz-
mény helyettes vezetője.

A tárlat ismertetése után a vendégek a
Cserepesház nagytermébe mentek, ahol a
Zuglói Smooth Jazz Klub vezetője, Rozgo-
nyi Zoltán alpolgármester nyújtott kedv-
csinálót a különleges koncerthez. A most
először színpadra lépő - eddig csak stú-
diófelvételeket készítő – formációról

elmondta, annak idején
Fura, hogy itt voltál című
számukkal a Zuglói
Smooth Jazz Dalver-
senyre is beneveztek, és
második helyezést értek
el. A csapat főként jazz-
rock, cross over stílus-
ban játszik. Egyik voka-
listájuk, Cselovszky
Rozina pedig hamarosan
az Eurovíziós Dalfeszti-
válon debütál, ahol Kál-
lay Saunders Andrást
segíti majd különleges
hangjával.

Vida Rózsa

A Zuglói Ifjúsági Centrum az
önkormányzat támogatásával har-
madszor rendez tehetségkutató
versenyt a kerületi fiatalok számá-
ra. Idén is a népi hagyományok –
a néptánc, a népi játékok és a nép-
dal – ismerete terén bizonyíthat-
nak a résztvevők. A Repülj, madár
repülj tehetségkutató-verseny elő-
döntőit februárban, illetve április
24-én rendezték. Ez utóbbi alka-
lommal a 2-es korcsoportban (13-
20 évesek) a népdaléneklési ver-
seny elődöntője zajlott. A három-
tagú zsűri – Preszmajer Katalin
énekes, Pálházi Bence népzenész,
és Csizmadia Anna, a tavalyi Föl-
szállott a páva televíziós vetélkedő
győztese – a 16 induló közül négy
produkciót juttatott tovább: Réthy
Esztert és Oroszt Balázst, a Szent
István Király Zeneművészeti SZKI
és AMI tanulóit, Győriványi Flórát,
a Patrona Hungariae Gimnázium
és AMI diákját, valamint a Thu-
ránszky Mihály-Benedek Benjá-
min duót a Sylvester János Refor-
mátus Gimnáziumból. 

Ezzel kialakult a májusi döntő
12 fős mezőnye. Borbély Ádám
ifjúsági tanácsnok elmondta, a
finálét - csakúgy, mint tavaly - a
Honvéd Kulturális Központ Stefá-
nia úti színháztermében rendezik
meg május 14-én, 16 órakor. A
döntőben két korcsoportban – 8-
12 és 13-20 év –, hat-hat néptán-
cos és népdalénekes méri majd
össze tudását. -r- 

Elmarad a Zuglói
Filharmónia 
előadása

Szivárványhíd 
vezetett a koncertig 

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Repülj, madár repülj – 
megvannak a döntősök 

Könyvkiadók kapták idén a Cornelius-díjakatMOB Érdemérem 
Fenyvesi Csabának

Borkai Zsolt elnök (balról) és Szabó
Bence főtitkár gratulált Fenyvesinek

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

A Korda Egyházi Kiadó, a Logos Kiadó, az Éghajlat Kiadó és a Kairosz Kiadó képviselői vehettek át elismerést

A Slow Time zenekar most állt először színpadra



A közterület-felügyeleti jogkör-
rel rendelkező Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet 2014.
január 1-jén kezdte meg műkö-
dését. Az állomány tagjai, mint
közterület-felügyelők rendésze-
ti feladatot ellátó hivatalos sze-
mélynek minősülnek. Az egyen-
ruhában szolgálatot teljesítő
felügyelők minden esetben jel-
vénnyel és rendészeti igazol-
vánnyal rendelkeznek.  Felada-
tuk a közterület rendjének,
közbiztonságának erősítése, a
lakosság biztonságát veszélyez-
tető, a polgárok nyugalmát
zavaró, a közösség érdekeit sér-
tő cselekmények elleni haté-
kony fellépés. Cikksorozatunk-
ban a jogkövető magatartáshoz
szükséges ismerteket kívánjuk
átadni olvasóinknak. 

A közterületeken történő áru-
sítás rendjét a kereskedelemről
szóló törvény, illetve az önkor-
mányzat közterület-használatára
vonatkozó rendelete szabályozza.
Aki portékáját (pl. zöldséget-gyü-
mölcsöt, virágot, italt, dohány-
terméket, ruházati cikket vagy

más hasonló árut) közterületen,
a szükséges engedély és az
önkormányzat közterület-hasz-
nálati hozzájárulás nélkül kínálja
megvételre, szabálysértést követ
el. A 2013. október 15-én hatály-
ba lépett, módosított szabálysér-
tési törvény értelmében bővültek
a közterület-felügyelők zugáru-
sokkal szembeni intézkedési
lehetőségei. A felügyelők a köz-
területen engedély nélkül árusí-
tókat helyszíni bírsággal büntet-
hetik, az árut és az árusításhoz
használt eszközöket lefoglalhat-
ják, elkobozhatják.

Ugyancsak szabálysértést követ
el, aki közterületen, a tulajdonos
vagy a rendelkezésre jogosult
hozzájárulása nélkül építményt
emel. Ez leggyakrabban vendég-
látó-terasz létesítésével, illetve
építési állványzat közterületre
kinyúlásával valósul meg. Ilyen
esetben a közterület-felügyelő
szintén szankciót alkalmazhat.

Amennyiben a fent leírt sza-
bálysértések elkövetését észleli,
forduljon a Zuglói Önkormány-
zati Rendészethez.                    PD

A Zuglói Önkormányzati Ren-
dészet működtetésének nem a
büntetés kiszabása, hanem a
jogkövető magatartás elérése,
az arra való nevelés a célja –
jelentette ki Rozgonyi Zoltán
alpolgármester április 23-án, a
szervezet 37 hivatásos állomá-
nyú tagjának ünnepélyes foga-
dalomtételén. 

A Himnusz után Kardos Pál, a
Zuglói Önkormányzati Rendészet
(ZÖR) igazgatója beszédében tör-
ténelmi napnak nevezte az önálló
zuglói rendészet létrejöttét, amely
kiváltja a Fővárosi Közterület Fel-
ügyelet kerületi tevékenységét, és a rendőrség mellett a közrend, illet-

ve a köztisztaság fenntartását szol-
gálja.  Kardos Pál reményét fejezte
ki, hogy az irányítására bízott szer-
vezet megfelelő színvonalon és
minőségben tudja majd szolgálni
Zuglót, és képes lesz eleget tenni a
képviselő-testület elvárásainak,
valamint hatékonyan segíti a rend-
őrség munkáját.  

Rozgonyi Zoltán beszédében kie-
melte: a ZÖR komplex feladatot lát
el a kerületben, a rendészeti tevé-
kenységen túl az önkormányzat
várja a szervezet hatáskörébe
ugyan nem tartozó, de a közösség
számára problémát jelentő ügyek
jelzését is. Az apparátus tevékeny-
ségében fontos szerepe tölt be a
felvilágosító munka, amely a jog-
követő magatartás megismerteté-
sére, tudatosítására irányul. A ZÖR
működtetésének nem a büntetés
kiszabása, hanem a jogkövető
magatartás elérése, az arra való

nevelés a célja. Természetesen,
akiknek a figyelmeztetés nem hasz-
nál, és megszegi a közösségi együt-
télés szabályait, azokkal szemben
a büntetés eszközével is lehet élni.
Az alpolgármester zárszavában a
fogadalomtételre felsorakozottak-
tól azt kérte, munkájukat empáti-
ával és magas szakmai színvona-
lon végezzék. Mindig az lebegjen
a szemük előtt, hogy a zuglói pol-
gárok védelme, biztonsága, nyu-
galma érdekében dolgoznak. 

A beszédek után a ZÖR 37 hiva-
tásos állományú tagja ünnepélyes
fogadalmat tett, majd Rozgonyi
Zoltántól valamennyien átvették a
fogadalmi okmányt. 

A rendezvény záróakkordja-
ként Kardos Pál a meghívott ven-
dégeket a Zuglói Önkormányzati
Rendészet jelképével ajándékoz-
ta meg.  Papp Dezső

Április 24-én, Szent György
napján a rendőröket ünnepel-
jük, hiszen a sárkányt legyőző
katonai szent a rendőrég védő-
szentje. Ebből az alkalomból
az Országos Rendőr-főkapi-
tányság minden évben ünnep-
séget szervez, de Zuglóban,
ahol a közbiztonság hosszú
ideje kiemelt figyelmet kap,
külön is megemlékeztek a
kerület egyenruhásairól  

– A zuglói állomány kiváló
munkájának köszönhető, hogy
2013-ban kapitányságunk az
eredményességi mutatók alap-
ján, a budapesti kapitányságok
rangsorában, a harmadik helyet
érte el – mondta az ünnepi állo-
mánygyűlésen dr. Dragon Sán-
dor ezredes, Zugló rendőrkapi-

tánya. – Kapitányságunk 2009
óta nem szerepelt ilyen előkelő
helyen. Ezt a sikert azonban
nem tudtuk volna az önkor-
mányzat erkölcsi és anyagi
támogatása nélkül elérni.

A rendezvényen Rozgonyi Zol-

tán alpolgármester köszöntőjé-
ben szintén kiemelte: a kerületi
rendőrök 2013-as teljesítménye
kimagasló volt. 

– Az önkormányzatnak az a fel-
adata, hogy a 2010-ben létreho-
zott közbiztonsági koncepciót
lépésről lépésre megvalósítsa –
tette hozzá az alpolgármester. - A
kerületben évente százmillió
forinttal támogatjuk a rendőrsé-
get, a közbiztonságra fordított
összeg pedig megközelíti a félmil-
liárd forintot.

Az április 25-i, Szent György
napi ünnepségen hetven rendőr
kapott pénzjutalmat, összesen
hatmillió forintot. Dr. Dragon
Sándor ezredes oklevelet is
átadott annak a nyolc rendőrnek
és két joghallgatónak, akik a két
héttel ezelőtti, angyalföldi lakás-
tűz mentésénél kimagaslóan tel-
jesítettek. -Rt- 

Egy macskának köszönhető, hogy
nem lett végzetes tragédia a fürdő-
szobai gázmelegítő meghibásodá-
sából az Erzsébet királyné útján.
A házi kedvenc ugyanis ösztönö-
sen nyávogni kezdett, amikor meg-
érezte a szénmonoxid jelenlétét a
lakásban. A hangoskodásra ébred-
tek fel az addig mélyen alvó gazdik:
a társasház második emeletén
lakó, 30 év körüli házaspár - a fele-
ség várandós kismama - azonnal
szellőztetni kezdett, és értesítette
a katasztrófavédelmet. A helyszín-
re érkező szakemberek magas
szénmonoxid-koncentrációt mér-
tek a lakásban, illetve az orvosok
által elvégzett helyszíni vizsgálat is
a mérges gáz jelenétét mutatta ki
a két ember vérében. Életük csak
néhány percen múlott. Az életmen-
tő kis állat is enyhe mérgezést
szenvedett. A házaspárt megfigye-
lésre kórházba szállították, a cicát
addig a szomszédok fogadták be.
A lakásban egyébként ugyanúgy
nem volt szénmonoxid-érzékelő
berendezés, mint abban a Bazsa-
rózsa utcai ingatlanban, ahol
tavaly januárban egy középkorú
nő és kiskorú gyermeke hasonló
mérgezés következtében életét
vesztette.                                    -r-

Először 2002-ben vetődött fel
az önálló zuglói közterület fel-
ügyelet létrehozásának gondo-
lata. Az illetékesek akkor - a le-
hetőségek figyelembevételével
- úgy határoztak, a kerületi
közterületek rendjét a főváros-
sal együttműködve oldják meg,
ezért 2010 elején a Fővárosi
Közterület Felügyelet egyik al-
csoportját Zuglóba telepítet-
ték. Ez ugyan hozott eredmé-
nyeket, de nem igazán váltotta
be a hozzáfűzött reményeket.
A 2010-es önkormányzati vá-
lasztások után a rendőrség és
a közbiztonsági szakemberek
kidolgozták a Zuglói Közbiz-
tonsági és Bűnmegelőzési Kon-
cepciót, amely megvalósításá-
nak része az idén szolgálatba
állt, önálló Zuglói Önkormány-
zati Rendészetet.

Lánglovagjainkat is kitüntették 
A napokban ünnepelték a tűzoltókat is,
akiket Szent Flórián napján, május 4-
én köszöntenek országszerte. A jeles al-
kalomból dr. Bakondi György tűzoltó
altábornagy, a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság főigazgatója el-
ismerésben részesítette a Zuglói Polgá-
rőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A
kerületi szervezet a katasztrófavédelem
munkájának támogatása során nyújtott
kiemelkedő tevékenységért érdemelte
ki a jutalmat, amelyet Kardos Pál elnök
vette át a főigazgatótól. 
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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. 

Megfogadták, hogy rendet tesznek

Hatmillió forint jutalmat osztottak
ki a rendőrök között

Cica mentette 
meg az életüket 

Nem a büntetés, hanem a jóra való nevelés a cél

A zuglói kapitányság a harmadik legeredményesebb a fővárosban

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

Biztonság, tisztaság, közrend I.

Harmincheten tettek ünnepélyes fogadalmat

Az egyenruhás felügyelőknél mindig van jelvény és igazolvány

Szent György napján adta át dr. Dragon Sándor (középen) és Rozgonyi
Zoltán a kerületi rendőröknek a díjakat



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

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítések, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállással.
Demeter Attila. Tel: 256-8680, 06-
30-970-4870

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

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

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

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

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.gombosgardrob.hu

EGYÉB

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉP

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

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

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

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

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

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zársze-
relést, küszöbkészítést, szigetelést,
mázolást, pántok, zsanérok cseréjét
és a legkisebb munkát is vállalom.
Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

Víz, gáz, fűtésszerelés garanciával!
Hívható: 8-18 óráig

Tel.: 383-5873, 06-20-912-6163

TELEVÍZIÓK HELYSZÍNI JAVÍ-
TÁSA azonnal, garanciával, min-
dennap! Digitális átállás, Mindig-
TV, dekóder beüzemelés! Tel: 06-
20-531-7638

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

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

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

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés azonnal. Rácské-
szítés, kapuk, kerítések, galériák,
egyéb lakatosmunkák. Tel.:06-30-
299-12-11

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

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

SZÁMÍTHAT RÁNK, lakását szebbé
varázsoljuk! Szobafestést, mázolást,
tapétázást, burkolást, parkettázást,
gipszkarton szerelést, kőműves mun-
kát, teljes lakásfelújítást olcsón, gyor-
san, minőséggel vállalunk. Tel: 06-30-
859-7425

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

LAPOSTETŐK HŐ - ÉS CSAPADÉK-
VÍZ elleni szigetelése, bádogos munkák
kivitelezése, garanciával, referenciák-
kal. Tel: 06-20-471-1870, 273-1857

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

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

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVE-
ZŐ áron vállalunk: víz-, fűtéssze-
relést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELŐKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel: 405-3305, 06-30-9524-725

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

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

TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Heti, két-
heti, havi rendszerességgel. Ablaktisz-
títást, kisebb munkát is! Megbízható
fiatalember vagyok. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel: 06-30-295-8319

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

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK:
HOMLOKZAT felújítást, festést,
mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szi-
getelést és bádogos munkákat. Tel:
06-20-471-1870, 273-1857

ZUGLÓI REDŐNYÖS! RELUXA, sza-
lagfüggöny és redőny készítése, javítá-
sa. 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, szúnyogháló, szalag-
függöny-készítés, javítás. Tel: 410-
7924, 06-20-934-57-28

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

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

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos
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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, akupunk-
tőr, spirituális gyógyító, cupping terá-
pia. XIV. Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. Tel: 220-
8165, 06-30-450-0821

IZOMLETAPADÁSOK, FEJ-, NYAK-
hátfájdalmak kezelése, teljes test-
masszázs. Szakrendelőkben (Csen-
gery u.25.), vagy az ön otthonában.
Csipak Zoltán gyógymasszőrtől. Tel:
06-20-595-3057

REDŐNY, RELUXA

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol antik
és modern festményeket, bútorokat
(figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardo-
kat, asztali álló, fali - és karórákat,
porcelánokat (Herendi, Zsolnay)
Kovács Margit, Gorka Géza, Kissróz
Ilona, kerámiákat, szőnyegeket, bronz
tárgyakat, kitüntetéseket, teljes hagya-
tékot, 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, festmé-
nyeket, asztali-, fali-, zseb-, és karórá-
kat, Herendi, Zsolnay, Meisseni.. stb.,
porcelánokat, bronz és ezüsttárgyakat,
háború előtti kitüntetéseket, levelező-
lapokat, képeslapokat, hagyatékokat,
tört és fog aranyat. XV.ker. Páskomliget
u. 8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel:
06-1-708-2878, 06-20-358-8217

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

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

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

RÉGISÉG

JÁRMŰ

INGATLAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

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.

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. május 14.
Megjelenés: május 22.

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
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A kerületi birkózó öt karikát tetováltatott a mellkasára 

Módos Péter: Egyszer még olimpiai bajnok leszek!  
Még az élsportolók közül is
kitűnik elszántságával, céltuda-
tosságával a Zuglóban élő bir-
kózófenomén, Módos Péter. A
törékeny termetű, mindössze
55-60 kilót nyomó sportember
volt a Zuglói Olimpiai Esték leg-
utóbbi vendége. 

Módos Péter a 2008-as olimpi-
ára még juniorként kvalifikálta
magát, aztán egy furcsa vérmér-
gezés miatt kénytelen volt itthon-
ról, kórházból követni a versenyt.
A sérülések gyakorlatilag egész
eddigi pályafutását végigkísérték,
ennek ellenére mindig visszaküz-
dötte magát a világ élvonalába.
Három Európa-bajnokságon,
majd a 2012-es londoni olimpián
és a tavalyi, budapesti világbaj-
nokságon is felállhatott a dobo-
góra. Aztán újra megsérült, ezért
a most áprilisi, finnországi Euró-
pa-bajnokságot ki kellett hagynia.
Április 29-én, a Zuglói Olimpiai
Estéken való részvételt azonban
szerencsére nem kellett lemonda-
nia. A Lipták Villában szokás sze-
rint telt ház, jó hangulat, és szá-
mos meglepetés fogadta az est
főszereplőjét. A kiváló birkózó
nem győzött csodálkozni, amikor
edzője, Bacsa Ferenc, majd egy-
kori osztályfőnöke, a Csanádi
Árpád iskola tanára, Schekk Ilo-
na váratlanul megjelent a színpa-
don. A nézőtéren pedig jelenlegi
klubjának, a Kertváros SE-nek
ifjú tehetségei, illetve a zuglói
Móra Ferenc Általános Iskola

igazgatója, Horváth Gizella és
diákjai kísérték figyelemmel tör-
téneteit. 

Az április 29-i, kötetlen hangu-
latú beszélgetésen szó esett Péter
szigetvári pályakezdéséről, a
rendszeres fogyasztásokról, a
matek érettségiről, a kiváló bir-
kózó hobbijáról, a horgászásról,
kedvenc ételeiről és természete-
sen arról a nem titkolt céljáról is,

amelyet öt karika formájában
tetováltatott a mellkasára. Módos
Péter eltökélt célja, hogy egyszer
olimpiai bajnok legyen. Rióban
talán ez is megvalósulhat. 

A XIV. kerületben nagy megbe-
csülésnek örvendenek a sporto-
lók. Az önkormányzat minden
évben díjazza a kiemelkedően tel-
jesítő, Zuglóban élő vagy sportoló
versenyzőket, a 2012-es olimpia

előtt pedig jelentős összeggel
támogatta a kerületi olimpikonok
felkészülését. A két olimpia közti
időszakban sem szeretnének
megfeledkezni sportolóikról, ezért
indították útjára januárban a Zug-
lói Olimpiai Esték rendezvényso-
rozatot. Riersch Tamás

S. Kovács Ádám, a magyar
karatesport legeredményesebb
képviselőjének (Világjátékok-
győztes, világ- és Európa-baj-
noki érmes), valamint dr.
Simicskó István az EMI sport-
ért, ifjúságért felelős államtit-
kárának és az MTK összefogá-
sának köszönhetően izgalmas
rendezvény lesz május 24-én
a SYMA Csarnokban. Ekkor
kerül sor az első Harcművé-
szeti és Küzdősport Expora.

A különleges programról április
29-én tartottak sajtótájékoztatót,
ahol bemutatták a rendezvény
marketing-arcait. Ebben a sorban
helyet kapott egy neves zuglói spor-
toló is, Kiss Balázs. A BVSC-Zugló
világbajnok birkózója azonnal
igent mondott a felkérésre, mert,
mint mondta az ilyen típusú kez-
deményezésből eddig hiány volt.
Hasonló gondolatok vezérelték a
rendezvény ötletgazdáját, S.
Kovács Ádám karatézót is. A
hagyományteremtő céllal életre
hívott rendezvényen több sportág-
nak – karate, birkózás, brazil jiu-
jitsu, cselgáncs, szumó, ökölvívás,
MMA, thai boksz, földharc - bizto-
sítanak versenyzési és bemutatko-
zási lehetőséget, de lesznek szemi-

náriumok, vásárok, illetve egyéb
rendezvények is. A május végi ese-
ményen sportáganként várhatóan
500-600 versenyző lép szőnyegre,
ketrecbe vagy ringbe, köztük több
neves, külföldi sportoló is. A jelen-
tős küzdősportolói múlttal rendel-
kező dr. Simicskó István államtit-
kár szerint ez egy példaértékű kez-
deményezés, amelyből valóban
hagyományt kell teremteni. Az
expo megrendezését az Emberi
Erőforrások Minisztériuma négy-
millió forinttal támogatja. A ren-
dezvényen számos zuglói sportoló
is jelen lesz. Kiss Balázson kívül a
kerület kiemelkedő birkózó-, kara-
te- és taekwondoműhelyeiből is
érkeznek versenyzők.       Riersch 

Két KSI-s versenyzőnk is érem-
mel tért haza a franciaországi
Európa-bajnokságról. Joó Abi-
gél és Tóth Krisztián egyaránt
bronzérmet szerzett. 

Pánczél Gábor, a KSI SE mes-
teredzője a londoni olimpia után
úgy vélte, hogy a nyári játékokon
megsérült versenyzője, Joó Abigél
Rióra ismét bekerül az éremesé-
lyesek közé. Ráadásul, a mester
abban is bízik, hogy a 2016-os
olimpián nemcsak egy, hanem leg-
alább két versenyzője képviselheti
majd a zuglói színeket. Reményei
igazolódni látszanak. 

Áprilisban, a franciaországi
Montpellier-ben rendezték meg az
utolsó, nem kvalifikációs ver-
senyt, az Európa-bajnokságot,
ahol a magyar sportolók kiválóan
teljesítettek: egy arany- és négy
bronzérmet szereztek. A két
Pánczél-tanítvány – Joó Abigél és
Tóth Krisztián - is az éremszer-
zők között volt, így edzőjük remé-
nyét igazolva, esélyesként néznek
a hosszú, kvalifikációs sorozat
elé. A kétszeres Európa-bajnok,
Universiade-győztes, négyszeres
U23-as Európa-bajnok, olimpiai
ötödik helyezett zuglói cselgán-
csozó, Joó Abigél szép verseny-
zéssel jutott az elődöntőig, ahol

bírói döntéssel veszített a holland
Marhinde Verkerkkel szemben. A
KSI SE dzsúdósa a bronzmérkő-
zésen egy másik holland verseny-
zővel, Guusje Steenhuist-tal talál-
kozott, akit viszont bírói döntés-
sel sikerült legyőznie. A 23 esz-
tendős sportolónő ezzel a bron-
zéremmel megismételte a tavalyi,
budapesti Európa-bajnokságon
elért eredményét. 

Klubtársa, a mindössze 20
éves, U23-as Európa-bajnok Tóth
Krisztián bombaformában ver-
senyzett. Minden ellenfelét ippon-
nal verte, és úgy tűnt, meg sem
áll a döntőig. Az elődöntőben
azonban egy pillanatnyi figyelmet-
lenség miatt elszálltak a döntős
álmok. A grúz Varlam Liparteliani
ugyanis a mérkőzés elején várat-
lanul ippont érő akciót hajtott vég-
re. A szakemberek szerint ez a
vereség kizárólag a fiatal magyar
versenyző rutintalanságán múlott.
Krisztián aztán a bronzmérkőzé-
sen javított, s bár az ippon elma-
radt, egy jukkó értékű dobással
legyőzte az azeri Sahin Garama-
novot. Tóth Krisztiánnak ez az
első, felnőtt világversenyen szer-
zett érme.           R.T.

Joó Abigél és Tóth Krisztián is bronzérmes lett

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

Pánczél-tanítványok sikere az Eb-n

Joó Abigél holland ellenfelét
győzte le a bronzmérkőzésen

Tóth Krisztián először szerzett
érmet felnőtt világversenyen

S P O R T H Í R E K

Az olimpikon birkózó meglepődött, amikor Bacsa Ferenc edző (középen) megérkezett

Elhunyt Harangi Sándor

Életének 69. évében elhunyt
Harangi Sándor asztalitenisze-
ző. A korábbi harmincegysze-
res válogatott játékos 1965-
ben párosban, 1966-ban
egyesben és párosban is
Országos Bajnokságot nyert. A
BVSC játékosaként hatszor lett
magyar bajnok és háromszor
Vásárvárosok Kupája győztes. 

Szivacskéziben győztek

A Magyar Olimpiai Akadé-
mia által, a mezőkövesdi dr.
Mező Ferenc Általános Isko-
lában rendezett szivacskézi-
labda-tornát a Zuglói Hajós
Alfréd Magyar – Német Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 3-4. osztályos lánycsa-
pata nyerte. A csapat tagja
volt Herb Zsuzsanna, Hor-
váth Hanga, Ferenc Petra, Pet-
ri Zsófia, Hegedűs Mirjam,
Földi Kiss Csenge, Török Vil-
lő, Grenczer Zita. Tanáruk
Szocsák Gábor.

Zuglói Olimpiai Esték

A Zuglói Olimpiai Esték ren-
dezvénysorozat idei utolsó
állomása május 21-én, 16 óra-
kor lesz a Lipták Villában. A
meghívott vendég Kapás Bog-
lárka. A rendezvény ingyenes. 

Kamuti Jenő alelnöke lett

A BVSC egykori kiváló tőrví-
vóját, Kamuti Jenőt választot-
ták a Magyar Vívó Szövetség új
általános alelnökévé. 
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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

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

TAVASZI ALAKFORMÁLÁS
A HIGH-     CARE-BEN!

Személyre
szabott
testkezelő-
csomagok

10%
kedvezménnyel,
ingyenes
állapot-
felméréssel!

ÚJDONSÁG!
POWER PLATE edzés

CSAK 30 PERC,
személyi edzővel,

próbálja ki
ingyenesen

06-20/962-5509

!
Szülés után

3 hónappal már
elkezdheti!

www.vibromove.huwww.highcarekozmetikazuglo.hu

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

 
 

 

 

  GYSGY REHA  
Egészségcentrum 
1149 Budapest,  
Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés: 
06-30/509-5769 
06-1/220-0823

Hallókészülék-elem Ft/db*49

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

www.victofon.hu
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Az akció 2014. június 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. 
Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

 
 

 

 

   
 

 

 

 

Hallókészülék-elem

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

*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a hirdetést. 
Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós 
áron. Az akció 2014. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart.
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
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Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós 
áron. Az akció 2014. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart. www
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

www

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

A Zuglóban élő Mohamed Aida
Európa-bajnok, világbajnoki
második, olimpiai negyedik
helyezett tőrvívó már nagyon
türelmetlen. Második gyerme-
kével ugyanis várandóssága
utolsó heteiben jár. Bármelyik
pillanatban indulnia kell a
Bajcsy-Zsilinszky kórházba. 

- Hivatalosan május 8-ra vagyok
kiírva, de bármelyik pillanatban
jöhet a baba – árulta el lapunk-
nak Mohamed Aida. – Ilyenkor
már nagyon izgul egy kismama,
így volt ez az első kislányomnál
is. 

Az új jövevényről annyit tudni
lehet, hogy szintén kislány lesz,
és az olimpiai eszmét már az
anyatejjel együtt kapja. Aida, mint
az élsportolónők általában, tuda-
tosan vállalt gyermeket: a terhes-
séget és a szülést a négyéves olim-
piai ciklus első felére időzítette,
hogy legyen ideje felkészülni a
következő nyári játékokra. Így
volt ez első gyermeke, Olívia ese-
tében is, aki a pekingi olimpia
utáni időszakban született. A

vívónő annak idején, amint tehet-
te, visszatért az edzőterembe, és
kvalitásait, ambícióját bizonyítja,
hogy Londonban, női tőrben egye-
dül képviselte a magyar színeket.

- A vívást már a terhességem
elején abbahagytam, de iskolázni
azért még néhányszor lementem.
Nem tagadom, nagyon hiányzik a
mozgás – vallotta be Aida. -
Néhány hete emiatt szurkálgat-
tam is a mesteremmel, Solti
Antallal, de csak annyit, amennyi
jól esett.

A zuglói sportoló azt tervezi,
ősszel már ismét ott lesz a pás-
ton. Új egyesületében, az UTE-
ban is komolyan számolnak vele.
A riói olimpiára való kvalifikáció
jövő tavasszal kezdődik, addigra
mind a klub, mind Aida szeretné,
ha újra formába lendülne. Addig
azonban még a szülőszobában
vár rá egy nagy „csörte”, ahol
remélhetőleg ugyanolyan rutinos
lesz, mint a páston. Második gyer-
mekének születésénél remélhető-
leg férje is jelen lesz. Az édesapa
Kanadában él, de érkezését már
nagyon várja a család. riersch

Tamás

Aida második
gyermeke is 
kislány lesz

Mintegy háromezer cserkész vo-
nult fel április 26-án a Városliget-
ben. Az Országos Cserkésznap
központi rendezvényén a zuglói
Assisi Szent Ferenc Cserkészcsa-
pat is részt vett. A több ezer civil
résztvevővel - számtalan, kikap-
csolódást nyújtó program segítsé-
gével - az ország legnagyobb ifjú-
ságnevelő mozgalmát ismertették
meg. A Városligetben az egész
napos szórakoztató játékok és
programok mellett a cserkészet
különleges csoportjaival is talál-
kozhattak az érdeklődők. A ren-
dezvény uniós forrásból valósult
meg, a Kisközösségi ifjúságnevelés
támogatása című kiemelt projekt
révén, amelynek célja a „fiatalok
kisközösségekbe kapcsolási lehe-
tőségeinek bemutatása”.  (KD)

Becserkészték 

a Városligetet

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

Aida kanadai férje, Laurie Shong is “hazajön” a kicsi érkezésére


