
Május 15-i ülésén a képvi-
selő-testület megalkotta a
2013. évi zárszámadásról
és a pénzmaradvány fel-
osztásáról szóló rendele-
tét. Eszerint 2013-ban a
bevételek fő összege 20
milliárd, a kiadásoké 18
milliárd, a keletkezett
pénztöbblet mintegy két-
milliárd forint volt. A kép-
viselők döntöttek a Kövér

Lajos utcai Sporttelepen
tervezett sport, rekreációs,
kulturális központ megva-
lósításához szükséges for-
rás biztosításáról.  1,4 mil-
liárd forintot tudnak fordí-
tani a városközpont létre-
hozásának előkészítésére,
a Kék Óvoda visszavásár-
lására és területének ren-
dezésére, az Örs vezér tere
közösségi részének fejlesz-

tésére, társasházak
pályázati úton

való fel-
újításá-

ra, a

Lipták Villa tulajdonviszo-
nyának rendezésére, okta-
tási intézmények tetőjaví-
tására, iskolai műfüves
sportpályák befedésére,
parkolók építésére. A város-
atyák újabb 16 bűnügyileg
fertőzött és közbiztonsági-
lag fontos helyszínen
kívánnak térfigyelő kame-
rát elhelyezni. A grémium
emellett elhatározta, hogy
közszolgáltatási szerződést
köt a zuglói székhelyű
Főkefe Rehabilitációs Fog-
lalkoztató Ipari Közhasznú
Non-profit Kft-vel, így
lehetőség nyílik arra, hogy
a zuglói lakóhellyel rendel-
kező, megváltozott mun-
kaképességűek munkát

kaphassanak a vállalat-
nál.  5. oldal
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Repülj madár, repülj!
– döntött a zsűri 

Kétmilliárd forint plusz - a rendszerváltás óta
először zárt többlettel az önkormányzat 

Zugló idei tehetségkutató versenyét
az Aranykamaszok, Treszkai András, és
a Thuránszky Mihály-Benedek Benjá-
min páros nyerte meg a Honvéd Kul-
turális Központban. 12. oldal

Több mint egymilliárd forintot csalt ki rászoruló emberektől az a banda,
amelyre a kerületi rendőrök csaptak le. A gyanúsítottak 5015 sértettet káro-
sítottak meg azzal, hogy regisztrációs díj fejében hitelt ígértek nekik.
A zuglói nyomozóknak köszönhetően 28 elkövetőt állítottak elő.  13. oldal

Az április 6-i, országgyűlési választások eredményeképpen Budapest 8. számú választókörzetében Tóth Csaba MSZP-s politikus nyert, míg
Zugló kertvárosi részében, a 13. számú választókörzetben Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) képviselheti a kerületet. Papcsák Ferenc (Fidesz-
KDNP), Zugló polgármestere listáról szintén bejutott a parlamentbe. A három képviselőt Zuglóval kapcsolatos terveikről kérdeztük. 3. oldal

Tóth Csaba Szatmáry Kristóf

Papcsák Ferenc

Világbajnok 
a pult 
mögött
Járányi Gergelyt látásból biztosan sokan ismerik a
Füredi parkban. Ő ugyanis az a fiatalember, aki rendre
kiszolgálja a vásárlókat a lakótelep éjjel-nappali kö-
zértjében. Az udvarias eladóról azonban csak kevesen
tudják, világbajnok jet ski versenyző. 16. oldal

Az elfogadó- 

helyek listája a 6. oldalon 



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

Szatmáry Kristóf (13.sz. OEVK) XVI.
kerületi Polgármesteri Hivatal. 1163
Budapest, Havashalom u. 43. Előzetes
bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-20-214-48-49
Soron következő fogadóóra: 2014. jú-
nius 18. (szerda) 16:30 - 17:30 óra.

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

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.

Június 2. hétfő

a: Marhapörkölt házi galuskával,
kovászos uborkával

b:Citromos fokhagymás csirkecomb,
rozmaringgal, párolt rizzsel

Június 3. kedd

a: Cukorborsó főzelék, pulykaropogossal
málnás-joghurtos piskotatekercs

b:Resztelt borjúmáj, főtt burgonyával,
ecetes almapaprikával
Málnás-joghurtos piskotatekercs

Június 4. szerda

a: Kárpáti borzaska, friss salátával
b:Pulykamell bakonyi gombaraguval,

burgonya gombóccal

Június 5. csütörtök

a: Árparizottóval töltött paprika,
kapros mártással

b:Rakott kelkáposzta, füstölt tarjával,
fűszeres tejföllel

Június 6. péntek

a: Káposztás cvekedli
b:Meggyes-mákos nudli

Póréhagymakrémleves baconkockával

Újházi tyúkhúsleves

Kapros kolbászos zellerkrémleves

Fahéjas szederleves

Tejszínes zöldségleves, füstölt csülökkel

Május 26. hétfő

a: filézett csirkecomb házi kolbászos friss
lecsóval, tarhonyával

b:zöldborsóval és csirkemájjal egybefőtt
sertésragu, párolt rizzsel

Május 27. kedd

a: Kelkáposzta főzelék sertés pörkölttel
Zöldcitromos mentás túrótorta

b:Grillezett cukkini tallérok diófasirttal, és
borsmentás joghurtmártással
Zöldcitromos mentás túrótorta

Május 28. szerda

a: Petrezselymes újhagymás tejföllel sült
csirkemell, burgonyapürével

b:Fokhagymás tejben pácolt sertéskaraj
rántva, rizi-bizivel, csemege uborkával

Május 29. csütörtök

a: Marhafartő zöldséges krémmártással,
laskatésztával

b:Halropogós folyami halakból, petrezselymes
pároltrizzsel, citromfüves mártással

Május 30. péntek
N

a: Juhtúrós sztrapacska
b: Vargabéles vaníliás porcukorral

Zsenge karalábéleves

Csurgatott tojásleves

Libaleves gazdagon

Vaníliás citromos almaleves mazsolával

yírségi gombócleves

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



– Nem maradok láthatat-
lan – mondta lapunknak
Papcsák Ferenc. „Elköte-
lezett vagyok abban,
hogy Zuglót segítsem és
támogassam, ez így lesz
a jövőben is, a Fidesz-
kormányon belüli lobbi-
erő nagyon számít majd”
– jelentette ki.

– Nem lehet szétválasztani
a polgármesterséget és a
képviselői munkát, ugyanis
a Fidesz politikája – tiszt-
ségektől függetlenül – az emberekről, a hét-
köznapi problémák megoldásáról szól –
mondta Papcsák Ferenc. - A képviselőség
a helyi ügyek, fejlesztések melletti lobbite-
vékenységet, míg a polgármesterség a napi
gondok, a fejlesztések kivitelezésének lebo-
nyolítását jelenti. 

Úgy vélekedett, Tóth Csaba MSZP-s
honatya véleményével szemben, egy kép-
viselő nem maradhat láthatatlan, minden
nap ki kell állnia a zuglóiakért, az érték-
rendszeréért, vállalnia kell a küzdelmeket.  

– A láthatatlanságot hirdető képviselő
csak akkor volt láthatatlan, amikor a par-
lamentben Zuglóért kellett dolgozni. Tóth
Csaba viszont a kampányban nem volt rest
egy nyíltan antiszemita raperrel és egy
hagyóista üzletemberrel mutatkozni.
Ennek ellenére a rasszizmusra és a kor-
rupcióra máskor oly érzékeny balliberális
párttársai nem határolódtak el tőle. Ezt
továbbra is elvárjuk tőlük – mondta Pap-
csák Ferenc. Arról is szólt, hogy a követ-
kező négy évben is elkötelezett lesz abban,
hogy Zuglót segítse és támogassa, a Fidesz-
kormányon belüli lobbierő nagyon számít
majd. 

– Mi eddig is és ezután is
Zuglóért dolgozunk, Tóth
Csabának ellenzékből
viszont ez meglehetősen
nehéz lesz – tette hozzá.   A
Bosnyák tér felújításáról úgy
vélekedett, az a kerületi
közösségi gondolkodás
szimbóluma lett. Felháborí-
tónak tartja, hogy a baloldal
semmibe veszi, hogy a tér és
a hét évtizeden keresztül
befejezetlenül hagyott temp-
lomtorony a zuglóiak köz-
adakozásából és az önkor-

mányzat támogatásából épült fel. Emlékez-
tetett, amikor az MSZP kormányozta Zug-
lót, semmit sem tettek a térért, inkább hagy-
ták lepusztulni azt. - Az MSZP ugyanígy
felelős a Városliget rossz állapotáért. Ideje
lenne tehát a szocialistáknak befejezniük a
hazudozást, a mocskolódást, a rágalma-
zást, az aljas, nemtelen támadásokat a fej-
lesztési terv kapcsán – jelentette ki. 

Mint magyarázta, Zugló történetében, soha
ennyi forrás nem állt még rendelkezésre, a
Városligetben 150 milliárdos beruházást haj-
tanak végre a következő négy év során. 

– Mutasson valaki nekem olyan város-
részt, ahol az egyéni képviselő, illetve a
polgármester javaslatára ekkora összeget
költenének egy fejlesztésre – folytatta Pap-
csák Ferenc. 

A kritikákra, miszerint az állam elveszi
Zuglótól a Városligetet, azt mondta, ez
badarság, csupán állami kezelésbe kerül a
terület. 2018-ra így megépítik a Múzeumi
Negyedet, a Felvonulási tér parkolóinak fel-
számolásával a park zöldterületét megnö-
velik, kitiltják az autókat a ligetből, megújul
az Állatkert, a Fővárosi Nagycirkusz, és futó-
pályákat is építenek a ligetben. -Pt-

Fel kell függeszteni a
Városliget területének
ingyenes állami vagyon-
kezelésbe adásáról szóló
törvényt, nyugat-európai
színvonalú teret kellene
építeni a Bosnyák térből,
át kell alakítani a Zuglói
Média működését – han-
goztatta lapunknak Tóth
Csaba (MSZP), Zugló
egyéni országgyűlési
képviselője.

- Zuglónak egy egyéni
mandátumot szerzett országgyűlési képvi-
selője van a parlamentben. A zuglóiak több-
sége pedig úgy döntött, hogy személyemben
baloldali országgyűlési képviselőt választ –
mondta lapunknak Tóth Csaba. Kifejtette,
Papcsák Ferenc csak listáról csúszott be a
parlamentbe, de ő nem Zugló országgyűlési
képviselője, ugyanúgy, ahogy az előző cik-
lusban sem voltak a listáról bekerült par-
lamenti képviselők Zugló képviselői.  - Négy
éve mind a tizenöt önkormányzati körzetet
elvesztettük Zuglóban, most az országgyű-
lési választáson viszont mind a tizenötöt
megnyertük. Ez jó alapot jelent arra, hogy
ősszel végre baloldali városvezetés legyen
Zuglóban – fejtette ki Tóth Csaba, és hoz-
zátette, már megvan a saját polgármester-
jelöltjük, akit egyelőre nem kívánt megne-
vezni, viszont  kérdésre válaszolva elmond-
ta, Karácsony Gergely (Együtt-PM) neve
nem merült fel zuglói polgármester-jelölt-
ként.  Kérdésünkre, hogy ellenzéki képvi-
selőként miképp tud majd lobbizni a kor-
mánynál a zuglói beruházások mellett, azt
mondta, lesznek indítványai, ahogy ezt az

előző ciklusban is megtette.
Azt is elmondta, hogy tudnia
kell a zuglóiaknak, hogy az
előző országgyűlési képvise-
lő, Papcsák Ferenc csak
egyetlen egy, Zuglót érintő
indítványt adott be az előző
ciklusban, ami a Városliget
elvételéről szólt.

- Ezzel 99 évre, ingyenesen
vagyonkezelésbe adják a
Városligetet egy vagyonkezelő
cégnek. Én Zuglót építeni, fej-
leszteni szeretném, sőt kezde-

ményezni fogom, hogy ezt a törvényt vonják
vissza, hiszen a Városligetet meg kell tarta-
nunk – mondta. - Csupán leburkolták a par-
kolót, és befüvesítettek néhány négyzetmétert,
és elköltöttek súlyos százmilliókat. Nyugaton,
egy főtéren kávézókba, éttermekbe lehet beül-
ni, és olyan funkciói vannak, ami miatt az
emberek odamennek. Itt csupán három pad
van – tette hozzá a Bosnyák tér felújításáról. 

Kérdésünkre, hogy „Az MSZP többségű
önkormányzat 1990 és 2010 között miért
nem tett semmit a tér felújításáért” a politi-
kus – aki 2008-tól áll a zuglói MSZP élén –
azt válaszolta, akkoriban nem volt se helyi,
se országgyűlési képviselő, így erről nem
tud nyilatkozni, ő a jövőről beszél.  Hang-
súlyozta, változtatni kell a Zuglói Média és
Zuglói Lapok működésén is. Szerinte, a
zuglói emberek kíváncsiak arra, hogy az
elmúlt négy évben mire költöttek el közel
egymilliárdot a zuglói média működése
kapcsán, és fontos, hogy megvalósuljon a
pártatlan tájékoztatás. Szerinte ócska kam-
pánylappá silányították az újságot, ezt
támasztja alá a kampányban meghozott, a
lapot elítélő, törvénysértést megállapító
Kúria-döntés is, amelyet a lapnak már köz-
zé kellett volna tennie.     Pindroch Tamás
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T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztató Budapest-Zugló Képviselő-testületé-
nek Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Sza-
bályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási
Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.) sz.
rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálatáról.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
503/2013. (VI.20.) határozatban és a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően ezúton tájékoz-
tatom Önöket, hogy Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló
Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 19/2003.(VII.08.)
sz. rendelete (ZKVSZ-ZKSZT) felülvizsgálata folyamatban van.

A településrendezési eszköz egyeztetése – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet 32.§ (4) bekezdés alapján – egyszerűsített eljárás szerint történik.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás tervezete megtekinthető a www.zug-
lo.hu honlapon, továbbá ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Városfejlesztési Osztályán. A tervezetre vonatkozó írásos véle-
ményüket a megjelenéstől számított 15 napig adhatják meg. A
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (5) bekezdése alapján a véle-
mény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy
részletes szakmai indokolással kell igazolni.

Kérem, hogy véleményüket – nevük és lakcímük megadása mellett
– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítészének
címezzék:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Barta Ferenc főépítész
1145 Budapest Pétervárad u. 2. vagy: foepitesz@zuglo.hu

Amennyiben civil szervezetként először vesznek részt szabályozási
terv véleményezési eljárásában, úgy a véleményükhöz – a szervezet
neve, képviselője, postai címe, e-mail címe és a véleményezési eljárás
tárgya mellett – kérem, hogy csatolják a szervezet alapító okiratát
és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is.

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Tóth Csaba: baloldali városvezetés a cél Papcsák Ferenc nem lesz láthatatlan képviselő

Orbán Viktor és a kor-
mány is támogatja válasz-
tókerületünk törekvéseit,
erről személyesen is meg-
győződhettem – mondta
lapunknak Szatmáry Kris-
tóf (Fidesz), aki a Zugló
egy részében, illetve a
XVI. kerületet magában
foglaló 13. számú válasz-
tókerületben nyerte meg
az országgyűlési választá-
sokat.

- Zuglóban születtem, és
ott is éltem huszonöt éves
koromig, így erős a kerületi
kötődésem – nyilatkozta
lapunknak Szatmáry Kristóf, aki szerint
választókerületének XVI. kerületi és zuglói
részében lakóknak hasonló gondjaik van-
nak, hiszen ez a terület alapvetően kertvá-
rosi rész. - Könnyebb úgy fejleszteni, átfogó
megoldásokat találni, hogy koncentráltan
kezelhetjük a problémákat - vélekedett. 

Szatmáry Kristóf azt is hangsúlyozta, bár
mindenki a választókért dolgozik a parla-
mentben, ő kormánypárti képviselőként
hatékonyabban tudja a kerületi fejlesztési
terveket a kormányzati törekvésekhez iga-
zítani, és így azok anyagi fedezetét megte-
remteni. 

- Orbán Viktor és a kor-
mány is támogatja választó-
kerületünk törekvéseit,
erről személyesen is meg-
győződhettem azokon az
egyeztetéseken, amelyeket
miniszterelnök úrral, vala-
mint a kormány több tagjá-
val folytattam az elmúlt
hónapokban – mondta a
képviselő, példaként említve
a repülőgépzaj mérséklését,
a HÉV és metrópálya össze-
kötését az Örs vezér terén,
illetve a Bosnyák tér meg-
újítását. 

A választásról szólva Szat-
máry Kristóf úgy fogalmazott: a választási
küzdelem lezárult, most már mindenkinek
– legyen kormánypárti vagy ellenzéki poli-
tikus – azzal kell törődnie, hogy az embe-
rekért, a választókerületben élőkért minél
többet tegyen. 

-Nagyon sok tennivaló vár még ránk, a
közlekedés és az egészségügy fejlesztésétől
kezdve a BVSC további korszerűsítéséig
és bővítéséig – jegyezte meg Szatmáry Kris-
tóf.- Minden erőmmel azon leszek, hogy
az itt élők mindennapjait jobbá tegyem, a
kormánnyal, ősztől pedig a kerület veze-
tőivel együttműködve.   (pt)

A képviselő úr utolsó mondataival kapcso-
latban röviden a következőket kell közöl-
nünk: A hatályos törvények szerint a Kúria,
Zuglói Lapokra vonatkozó végzését csak
hivatalos kézbesítés után jelentethetjük meg.
Azért nem jelent még meg a végzés, mert az
a mai napig nem érkezett meg szerkesztő-
ségünkhöz, pedig jogi képviselőnkön keresz-
tül igyekeztünk érdeklődni az ügyben.

Lapzártánkkal egy időben Tóth Csaba Mes-
terházy Attilával közösen benyújtotta azt a
parlamenti határozati javaslatot, amelyben
a Városliget fejlesztéséről szóló szabályozás
hatályon kívül helyezését, illetve a kiemelt
közpark státusz Ligetnek való megadását
indítványozzák.

Szatmáry Kristóf: 
közösen kell dolgozni az emberekért

Papcsák Ferenc elkötelezett
Zugló iránt

Tóth Csaba 2008-tól áll a
zuglói MSZP élén

Szatmáry Kristóf : A XVI.
kerületi és a kertvárosi, zug-
lói lakosoknak hasonló
problémáik vannak 

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

Autóstop a Városligetben, felújítják a kisföldalattit
A tervek szerint a Hungária körút előtt felüljárót építenének, hogy megszüntessék a Kós
Károly sétányra az M3-as autópályáról érkező forgalmat. A tervek már megvannak, döntés
azonban még nem született – írta a nol.hu. A sétányt lezárnák az autósok elől, sőt a troli-
buszok egy részét is a Városligetet elkerülő pályára állítanák. Uniós forrásokból már
készítik a kisföldalatti átfogó felújítási terveit, megújítják a pályát, korszerűsítenék a meg-
állóhelyeket, kicserélnék a kocsikat, és egy új városligeti megállóhelyet is létrehoznának.
A Felvonulási téri parkolás is megszűnne, a Dózsa György út környékén mélygarázsokat,
az autópálya Mexikói úti csomópontjánál P + R parkolót létesítenének. A városligeti építési
szabályzatot június 30-ig kell elkészítenie a budapesti önkormányzatnak.                    (pt) 



Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Zugló Önkormányzata má-
jus 31-ig meghosszabbította az
egyszeri, húsvéti Erzsébet-utal-
ványok átvételének lehetőségét. 

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselő-
testülete módosította a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló
11/2010.(IV. 23) önkormányzati
rendeletét, mely szerint a polgár-
mester a tárgyévben a 62. életévü-
ket betöltött vagy 62. év alatti
személyek részére, akik a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság által
folyósított öregségi nyugdíjban
továbbá egyéb ellátásban – pl.
rokkantsági és rehabilitációs ellá-
tásban, özvegyi és szülői nyug-
díjban, árvaellátásban, stb. –
vagy időskorúak járadékában

részesülnek és zuglói lakóhellyel
(állandó lakcímmel) rendelkez-
nek, rendkívüli természetbeni jut-
tatást nyújt, amennyiben az ellátást
kérő személy jövedelme nem
haladja meg a mindenkori legki-
sebb 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 kérel-
mező esetében:

• kérelmező személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája,

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

– munkáltató vagy 
– vállalkozásból származó jöve-

delem esetén a kérelem benyújtását
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 meg-
hatalmazás), illetve a meghatalma-
zott személyi igazolványát.

• 62. év alatti ellátásban része-
sülő személy esetén Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatóság által megküldött
2014. évi éves értesítő, amelyből
kitűnik a folyósított ellátás típusa
(a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az
értesítőt tárgyév január hónapban
küldte meg).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Zuglói Lakosokat, hogy a Budapest
XIV. kerületben az alábbi táblázatban megjelölt időpontokban
és helyszíneken kell forgalomkorlátozásra/megváltozott forgal-
mi rendre számítaniuk.

Tisztelt Zuglói Polgárok!
Még átvehetők az Erzsébet-utalványok

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

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

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

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nyílt-li-
cittárgyalás útján értékesítésre meghirdeti a Budapest XIV. ke-
rület Kövér Lajos tér 14. szám alatti, 31870/4 hrsz.-ú, kivett be-
építetlen terület megnevezés ingatlan 1/1, valamint a Budapest
XIV. kerület Rákospatak u. 77. szám alatti, 30303 hrsz.-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni hányadát.
A Hirdetmény megtekinthető a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17) és Buda-
pest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (1145 Bu-
dapest, Pétervárad u. 2.) hirdetőtábláján, valamint 
a www.zugloizrt.hu és a www.zuglo.hu internetes oldalakon”

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.

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

Munkavégzés helye
Budapest XIV. kerület, (Erzsébet kiályné
útja) Uzsoki utca, Róna utca
Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi út, 
Bosnyák utca, Szabács utca
Budapest XIV. kerület, Emilia utca (Törökőr
utca - Újvidék utca), Handzsár utca

Munkavégzés ideje
2014. május 12–
2014. július 12.
2014. május 12–
2014. augusztus 15.
2014. május 12–
2014. augusztus 15.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata



Kutyafuttató épült a Füredin

Ha szülinapot köszöntenek a Liget Idősek
Klubjában, a legfrappánsabb üdvözlőket
mindig Tóth János bácsi mondja. Ő
ugyanis - amellett, hogy évek óta klub-
tag - versírással foglalkozik. Ezúttal
azonban nem ő köszöntött, hanem
őt köszöntötték. János bácsi május
1-jén töltötte be 90. életévét, amely-
nek alkalmából Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere is meglátogat-
ta, illetve megajándékozta. Tóth
János 1939-ben, 15 évesen költözött
vidékről Zuglóba. Mindössze egyszer,
1949-ben cserélt lakást, de akkor is
ugyanabban a házban maradt. Eleinte
a földszinten található asztalosüzemben
segédkezett, majd a BESZKÁRT-nál (a régi
BKV) lett sofőr, végül - egészen 1970-es
leszázalékolásáig - a Miskol-
ci úti autójavítóban dolgo-
zott. Négy fia, kilenc unokája
és hat dédunokája van. -rt- 

A testületi ülés kezdetén Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz–KDNP) elismeréseket
adott át. A Hónap Tűzoltója kitüntetést
Dénes Tamás zászlós, Molnár András fő-
törzsőrmester, Kronecker Gábor törzsőr-
mester, a Hónap Szociális Dolgozója címet
pedig Szabóné Hajdu Erzsébet, Juhász
Nikolett, Zseni Balázsné, Kocsis Terézia,
Józsa Éva és Korenyák Zsófia vehette át.

Elfogadták a zárszámadást

A képviselő-testület megalkotta a 2013. évi
zárszámadásról és a pénzmaradvány felosz-
tásáról szóló rendeletét.  A C. C. Audit Könyv-
vizsgáló Kft. képviselője, dr. Tasnádi Márta
Éva hangsúlyozta: a beterjesztés valós képet
ad a költségvetés teljesítéséről, összhangban
van a vonatkozó jogszabályokkal, elfogadásra
javasolja. A rendelet szerint 2013-ban a bevé-
telek fő összege 20 milliárd, a kiadásoké 18
milliárd, a keletkezett pénztöbblet mintegy
kétmilliárd forint volt. Az önkormányzat
tavaly hétmilliárd forinttal költött kevesebbet
kiadásokra. Papcsák Ferenc elmondta: Zug-
ló a rendszerváltás óta most zárt először gaz-
dálkodási évet pozitív egyenleggel. Az önkor-
mányzat a megörökölt nyolcmilliárdnyi adós-
ságot a ciklus során úgy tudta ledolgozni,
hogy most kétmilliárd forintos többletet
mutat a mérleg. A működési költség hétmil-
liárd forintos csökkentése nem csupán azt
mutatja, hogy a Fidesz–KDNP többségű
városvezetés hogyan gazdálkodik, hanem azt
is, hogy az előzőekben az MSZP–SZDSZ
hogyan gazdálkodott, tette hozzá. Rozgonyi
Zoltán alpolgármester (Fidesz–KDNP) pedig
kiemelte: számára a jó gazdálkodás elisme-

rése, hogy a zárszámadást több ellenzéki
képviselő is megszavazta. 

Újabb fejlesztések indulhatnak

A képviselő-testület hozzájárult, hogy a
BVSC-Zugló sportóvodájában, az Ovi-Foci
program keretében, műfüves pálya létesül-
jön. A városatyák 3,2 millió forintot sza-
vaztak meg a Füredi utca–Szuglói körvasút
sor–Kerepesi út–Gvadányi utca által határolt
területen korlátozott sebességű övezet kiala-
kítására. Jóváhagyták a Rákosfalva park
1–3. szám alatti ingatlanon tervezett térre-
konstrukciót, a munkálatokra közel 80 mil-
lió forintot biztosítottak. 

Nemmel szavaztak a szocialisták

A képviselők döntöttek a Kövér Lajos utcai
Sporttelepen tervezett sport, rekreációs, kul-
turális központ megvalósításához szükséges
forrás biztosításáról. Erre azért kerülhetett
sor, mert a Lantos Mihály Sportközpontban
állami támogatásból épül multifunkcionális
létesítmény. Az így felszabadult, mintegy 1,4
milliárd forintot a városközpont létrehozá-
sának előkészítésére, a Kék Óvoda vissza-
vásárlására és rendezésére, az Örs vezér
tere közösségi részének fejlesztésére, tár-
sasházak pályázati úton való felújítására, a
Lipták Villa tulajdonviszonyának rendezé-
sére, oktatási intézmények tetőjavítására,
műfüves sportpályák befedésére, parkolók
építésére fordítják.

Rozgonyi Zoltán alpolgármester megdöb-
bentőnek nevezte, hogy a voksolás során a
szocialista képviselők nem támogatták a
Zuglóban élők számára fontos fejlesztése-

ket. Nemet mondtak a társasházi felújítások
pályázati támogatására és az Örs vezér tere
rendbetételére is. Az alpolgármester legszo-
morúbbnak azt tartja, hogy Imre Gergely,
az MSZP frakcióvezetője nem támogatja az
iskolai beázások megszűntetésére irányuló
tetőfelújítást és a mindennapos testnevelést
szolgáló iskolai sportpályák befedését sem. 

Papcsák Ferenc azt mondta: nem lepte
meg az MSZP hozzáállása. „Nem” szavaza-
tukkal elutasították a szocialisták által érté-
kesített Kék Óvoda visszavásárlását, közös-
ségi célokat szolgáló rendbetételét. Hogy e
mögött milyen érdek húzódik, nem tudja,
csak remélni lehet, hogy a lakótelep köze-
pén nem egy lepukkant hajléktalanszállót
akarnak üzemeltetni.
Imre Gergely, az MSZP frakcióvezetője

lapunk azon kérdésére, hogy a szocialisták
miért szavaztak nemmel a felszabadult 1,4
milliárd forintból megvalósuló fejlesztésekre
elmondta: örül, hogy a Zuglói Lapok végre
foglalkozik velük, és hozzátette: az MSZP
úgy gondolja, a polgármester úr az ország-
gyűlési választásokkal egy bukott politikus
lett a kerületben, és egy ilyen személy, aki
négy évig nem csinált semmit, a választások
előtt már ne akarjon hirtelenjében fejlesz-
tésekbe kezdeni, ne akarjon semmilyen
pénzek felett diszponálni, azt már hagyja
meg a következő testületnek. 
Markó Elemér István, a Jobbik zuglói

képviselője ezzel szemben azt mondta, neki
meg sem fordult a fejében, hogy nemmel
szavazzon a fejlesztésekre, mert – mint
lapunknak nyilatkozta – ez nem politikai

kérdés, hanem a lakosság érdeke. 
-Mi konstruktívak vagyunk a zuglóiakat
érintő kérdésekben, ezért támogattam a
javaslatokat – tette hozzá Markó Elemér
István (Jobbik). –  A kétmilliárdos több-
lettel zárult zárszámadást pedig kifeje-
zetten örvendetesnek találjuk, úgy látjuk,
hogy az elmúlt húsz évhez képest, az
utóbbi három és fél évben megfordult a
tendencia, ezért támogatjuk a mostani
városvezetést. 

Még több térfigyelő kamera lesz

A grémium elfogadta dr. Dragon Sándor
rendőr ezredesnek a Zuglói Rendőrkapi-
tányság 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját. Az ülésen kiderült, a város-
atyák újabb 16 bűnügyileg fertőzött és köz-
biztonságilag fontos helyszínen kívánnak
térfigyelő kamerát elhelyezni. Ennek érde-
kében közel 25 millió forintot biztosítanak
tíz kamera és adatátviteli eszköz vásárlá-
sára. 

Megváltozott munkaképességűek 
jutnak lehetőséghez 

A grémium elhatározta, hogy közszolgál-
tatási szerződést köt a zuglói székhelyű
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari
Közhasznú Non-profit Kft-vel. Papcsák
Ferenc az együttműködési szerződés kap-
csán kiemelte: a kerület támogatáspolitiká-
ját a foglalkoztatásra is ki kell terjeszteni.
A keretmegállapodás alapján lehetőség nyí-
lik arra, hogy a zuglói lakóhellyel rendelke-
ző, megváltozott munkaképességűek mun-
kát kaphassanak a vállalatnál. Papp Dezső
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Boldog születésnapot!A Zugló fejlődéséről szóló konzultáció eredménye 

A Zsálya utca és az Újváros park sétány sarkán hozták létre a közelmúltban Zugló egyik
legnagyobb kutyafuttatóját. Bátki László, a Füredi lakótelep és környékének önkor-
mányzati képviselője lapunknak elmondta, egy díszkert kialakítása is folyamatban van.
A Virágzó Zugló program keretében több házfront is megszépült az elmúlt időszakban,
és új közvilágítási lámpákat telepítettek a Mirtusz utcába. A világítótestek állapotát
egyébként folyamatosan figyelik a lakótelepen, és ha szükséges, akkor azonnal ki is
cserélik. Az elburjánzó növényzetet szintén rendbe tették a környéken, mert az idősek
már gyakran féltek sötétedés után
kimenni az utcára. Bátki László hoz-
zátette azt is, hogy a hajléktalano-
kat is sikerült kiszorítani a lakóte-
lepről, és a Civil Házat övező burko-
lat is megújul a nyár végére, de par-
kosítanak is a helyszínen. -Br-

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES VÁROSLIGET VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS
1. Egyetért e Ön azzal, hogy Papcsák Ferenc által el terjesztett és a Parlament által jóváhagyott jogszabály értelmében a Városliget
állami támogatásból, 150 milliárd forint értékben a zöldfelületek meg rzése mellett megújuljon?

2728 639 245

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES ZUGLÓ FEJLESZTÉSE VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES ZUGLÓ FEJLESZTÉSE VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS
3. Egyetért e azzal, hogy a Bosnyák tér további fejlesztését folytatni kell, és létre kell hozni a városközpontot? 2998 368 246

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES ZUGLÓ FEJLESZTÉSE VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS
4. Fontosnak tartja e, hogy az önkormányzat továbbra is jelent s forrásokat biztosítson a közterületi kamerák fejlesztésére, a
közbiztonság javítására?

3353 172 87

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES ZUGLÓ FEJLESZTÉSE VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS
5. Értesült e arról, hogy a zuglói önkormányzat 600 millió forint plusz megtakarítással zárta a 2013 as évet? 1739 1832 41

ÖSSZES KÉRD ÍV ÉS ÖSSZES ZUGLÓ FEJLESZTÉSE VÁLASZADÁS:
LAKOSSÁGI MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE KÉRDÉSENKÉNT
KÉRDÉS
6. Egyetért e azzal a szándékkal, hogy ezen összegb l az újszülötteket, a nyugdíjasokat és a rászorulókat
fokozottan támogassa az önkormányzat?

3361 146 105

IGEN NEM
NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

3612 db
135 db

IGEN NEM
NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

101 db

IGEN NEM
NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

2. Fontosnak tartja e, hogy a jöv ben Zugló fejlesztésében változatlanul hangsúlyt kapjon az utak, a járdák és a közterületek felújítása,
rendbetétele?

IGEN NEM
NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

3612 db

6. KÉRDÉS ÚJSZÜLÖTTEK, NYUGDÍJASOK ÉS RÁSZORULÓK FOKOZOTT TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZE
SÍTÉS, TELEFONOS LEKÉRDEZÉS, PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

3612 db
154 db

3612 db

118 db

IGEN NEM

VÁROSLIGET ÖSSZESÍTÉS TELEFONOS LEKÉRDEZÉS,
PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

2. KÉRDÉS ZUGLÓ FEJLESZTÉSE ÖSSZESÍTÉS TELEFONOS LEKÉRDEZÉS,
PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

3. KÉRDÉS BOSNYÁK TÉR FEJLESZTÉSÉVEL, VÁROSKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZESÍTÉS, TELEFONOS
LEKÉRDEZÉS, PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

4. KÉRDÉS KÖZTERÜLETI KAMERÁK FEJLESZTÉSÉVEL, KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZE
SÍTÉS, TELEFONOS LEKÉRDEZÉS, PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

5. KÉRDÉS A ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZAT 600 MILLIÓ FORINT PLUSZ MEGTAKARÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÖSSZE
SÍTÉS, TELEFONOS LEKÉRDEZÉS, PAPÍRALAPÚ ÉS INTERNETES KÉRD ÍVEK ÉS AZOK MEGJEGYZÉSEI ALAPJÁN

63 db

IGEN NEM
NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

3515 59 38

3612 db

NEM VÁLASZOLT
VAGY NEM TUDJA

3612 db
171 db

Tisztelt Zuglói Polgárok! Lezárult a Zugló fejlődéséről szóló konzultáció, amelynek ered-
ményeit összesítettük. A hat kérdésre Önök által adott, anonim válaszokat táblázatban
foglaltuk össze. Az összesítés nem reprezentatív, abban azokat a véleményeket foglaltuk
össze, amelyeket valamilyen módon eljuttattak hozzánk. Az Örs vezér tere és a Kék
Óvoda megújításáról szóló konzultációra adott válaszok feldolgozása is folyamatban
van, azok eredményeiről is mihamarabb tájékoztatjuk Önöket!  
Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Köszöntő Unokámnak
Reggelenként beragyogja 
A simogató napsugár,
Elérkezett már a tavasz,
Madárének jelzi már.

1981. április 08. Tóth János

Énekével felköszönt
Dalos kedvű kis madár,
Szülinapon a Nagypapa
Szeretettel gratulál!

A 90 éves Tóth János bácsi 
kedvenc elfoglaltsága

a versírás 

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

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Sugár Játszóház 30 Sugár Üzletközpont/
Örs vezér tere 24. 1.emelet 061/4695343

Züm-Züm Kölyökparty Service 30 Dózsa György út  15. fsz. 1/a 30/6246622
Csizmás Kandúr Játszóház 20 Fogarasi út 47-51. 2. emelet 1/4266230
KÖLYÖKPARK Játszóház Árkád 
Bevásárlóközpont 20 Örs vezér tere 25/A ÁRKÁD 1/4348654

70/3911484 
Babaklub.com-Babysitter Központ 20 Nagy L. király útja 212-214. 1/789-7007
Zuglói Kerekerd  Játszókuckó és 
Fajátékbolt 5 Telepes u. 57. 1/363-0339

Játéksziget Játékbolt 5 Örs vezér tere 25. Árkád 2. 1/483-8133

Baba-Mama

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Medikids Els  Magán 
Gyermekgyógyászati és Családi 
Mentálhigiénés Központ

20 Thököly út 137. 20/330-1021 

Természetgyógyászati Rendel 20 Kövér Lajos u. 42 . 2/216-576
Természetgyógyászati Rendel 20 Szugló u. 59. 2/216-576
Diszkont- Szentmihály Optika 20 XVI. Veres P. út 112. 1/404-9296

Kertváros-Szentmihály Optika 20 XVI. Csömöri út 182. 1/405-4551
 70/241-7742

Herczeg Optika 20 XVI. Szénás u. 123. 1/4053502
BioLabor Zugló 15 L csei u. 4/B Rendel intézet 20/3565675
Családcentrum Alalpítvány 15 Kaffka Margit u. 1/C 30/851-3949
Fogászat Paskal Dental Kft. 15 Vezér u.149/C fsz.1. 1 555-1468 
Indiso száraz sóterápiás Központ/
Uzsoki utcai Kórház 10 Róna u. 192. 30/493-5500

Lelki Egészségvéd  Alapítvány 10 Bosnyák tér 17. 1/221-7068

Bede Zsuzsa Pszichológus 10 Kerékgyártó u. 53/a. 1/221-8336
 20/207-5144

Méhes Fogászat Szájsebészet 10 Erzsébet királyné u. 77/a. 1/252-9099
Belu-Dent Fogtechnika 10 K szeg u. 38. 061/2200801
Dr. Pál Katalin Fogorvosi Rendel 10 Telepes u. 13 1. em 2. 20/4274907
VITALITÁS Fogászati Központ 10 XVI. Attila u. 68. 1/402-1195

Életoázis Egészségközpont 10 Kerékgyártó u. 2. 30/4794481
205678765

Fogászati Rendel  Dr. Kiss Tamás 10-20 Mogyoródi u. 131. 1/222-6674
Érci Optika 10 Szabács u. 1. 1/384-3944
Zuglói Sóbarlang 10 Füredi utca 18. 30/995-0572

Csendsziget Természetgyógyászat 10 Bolgárkertész utca 13/e. 20/579-7967

BalanceMED3 klinika 8 Tengerszem utca 2/A 1/780-0120 
Bátorfi Fogászat 5 XVI. Kenéz u. 36. 1/402-0027
Zuglói Egészségközpont 5 Ond vezér út 43. fsz.1. 30/981-4989

Dentabo Fogászat 5 Szugló u. 78. 20/957-5386
1/363-2734

Vita-Pharm Magánrendel  
és Wellness Center 5 Vezér u. 156. 061/2220230

Egressy Dental 5 Egressy út 23-25. 1/383-0810
Róna Állatorvosi Rendel  5 Róna u. 57. 1/223-5291 

Egészség

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

"Sugár Bowling & Pub" 30 Sugár Üzletközpont/
Örs vezér tere 24. 30/5801877

Magyar Étrend-Kiegészít k 20 Szugló utca 83. 1/422-1082

Kerekerd  Cukrászda 3. 
féláron Öv u. 177/A 1/793-3074 

Ypsilon Cafe Étterem 15 Stefánia út 1. 061/4683357
Édes Kuckó Cukrászda 10 Nagy Lajos király útja 72. 1/363-2294
tóPart 10 Olof Palme sétány 30/7495580
Laguna Étterem 10 Nagy Lajos király útja 15-17. 1/3838418
Dara-hús Kft Bosnyák téri piac 10 Csömöri út 9-11. 30/6963665
Kabóca Kávézó 10 Szugló utca 125/D. 30/366-5523
Lajos Király Étterem 10 Nagy Lajos király útja 18. 1/383-01-49

Széchenyi Kertvendégl  10 Állatkerti út 9-11. 1/363-8920 
30/9061294

Thököly Étterem 10 Thököly út 80. 1/383-5044
Nyereg Az Itató 10 Városligeti krt.2. 30/351-5217 
Szalámi Bolt És  Más Magyar 
Finomságok 10 XIV. Róna utca 205. fsz.üzlet 1/919-0970

Repeta Tanya Önkiszolgáló Étterem 10 Vezér u.129. 1/251-1268

Kis Tirol Étterem és Fogadó 10 XVI. Batthyány u. 74. 70/9445697
Sz nyi Étterem 10 Sz nyi út 38. 1/2220015
HÉTVEZÉR ÉTKEZDE 5 Vezér u. 110. 20/979-7873
Pocak Vendégl  5 Bácskai u. 42. 1/383-4770
Katica Pékség 5 Tihanyi u. 38-40 V/17. 70/328-3839
Markosz Görög Olívabogyó Ház 5 Szugló utca 59. fszt. 20/4322581

Continental Gyorsétterem 5 Örs vezér tere 24. (Sugár Üzletház) 70/6038282

SWEET Diszkont 5 Nagy Lajos király útja 148.
Min ségi Magyar Borok Boltja 5 Nagy Lajos király útja 210. 1/220- 6356 
Knyihár féle házikolbász 5 Bánki Donát pak 1. 70/502-2126

Éttermek, Kávézók, Étel-Ital

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Márta Ingatlanirodája 20 Kalocsai u. 4. 30/5907121
Weboldal és Webáruház Abaco.hu 20 Ilka u. 35. 20/621-0162
Diamond-Platinum Könyvel iroda 15 Szugló u. 83-85. 1. em 3. 30/2994525
Zuglói Lakáscentrum 10 Thököly út 144.  fszt. 061/7881990

Biztonságtechnika, Vagyonvédelem 10 Öv u. 198. 1/363-5163

SMA Rendszerház 
Számítástechnikai Üzlet 5 Ungvár köz 5. 1/422-1313

CIP MOSÓ ipari áramlásmér k 
gyártása 5 Cserebogár u. 39. 1/469-0485

Könyvelés VGKE Tanácsadó Kft. 5 Hungária 51.fsz.1. 20/527-7803
Professzionális weblap készítés-
Profweb.hu 5 Nagy Lajos király útja 206. 70/599-2650

Sulyok Biztonságtechnika 5 Thököly út 57. 1/410-5428
FINANSZIR Biztosítási Alkusz és 
Pénzügyi Tanácsadó 4-15 X. Gépmadár utca 18. 2.em.10. 1/422-1430

Vodafone Viszonteladó MKH 
Tarifa Pillangó u. 15.

Vodafone Viszonteladó MKH 
Tarifa Örs vezér tere 24.

Pénzügyek, Informatika, Vállalkozás

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Atoll 08.Kft Papírbolt 20 XVI. József u. 154. 1/414-0271
Virágok Világa 15 Nagy Lajos király útja 206. 20/2990727
Flóra Dekoráció 15 Nagy Lajos király útja 216. 20/9210880
Fehér Sport 10 Szugló u. 125/D. 30/248-4735
Sunflower Virág(Fogarasi Tesco) 10 Pillangó u.15. 
Katica Virágüzlet 10 Ond Vezér útja 24-31. 70/328-3839
Evva Virág-Ajándék 10 Fogarasi út 43/A 30/3948021

Blumen Art Kreatív Virágszalon 10 Thököly út 119. 30/9343931 
(non-stop)

Virágüzlet Schlachta Zsoltné 10 Fogarasi út 92.
B rdíszm  És Divatáru 10 Nagy Lajos király út 140. 1/251-0357
Ruházó 10 Ilka u.25-27. 30/300-9189
Rövidáru-Fehérnem -Divatáru-
Gombfelhúzás-Igazítás 10 Róna utca 155. 1/252-8423

Csipkevilág Függönyszalon 10 Bosnyák u. 7/B. 1/383-4997
20/250-3525

Röfös Ház Bt. Lakástextil 10 Nagy Lajos király útja 136.
Eana Barkácsbolt 10 Fogarasi út 172. 1/220-9874 
Egyedi Bútorok Juhász Bútor Kft. 10 Thököly út 96. 30/405-7575
Dekoráció Tuti Dekor Kft. 10 Szugló utca 77. fszt. 6. 30/936-5749
Nyomtatvány és Irodaeszköz 
Kereskedés 10 Erzsébet királyné útja 43/E

Papír-Írószer 10 Bosnyák tér 4. 3/830776
Tarján Fotó 10 Thököly út 150. 1/363-1170
Dávid Ékszerész 10 Bosnyák tér 13. 30/9141775
Sandy Bizsu Sugár 10 Örs vezér tere 24. 6307385095
Kerékpár szerviz és értékesítés 10 Bosnyák u. 21/b 061/3842260

Matrac Ász 7 Nagy Lajos király útja 136. 1/878-0877
20/977-2577

SULI SHOP 5 Erzsébet királyné útja 41/B 1/787-9287

KES Papír Szaküzlet 5 Örs vezér tere 25. / 
Árkád aluljáró szint 1/434-8130

KES Kreatív Szaküzlet 5 Örs vezér tere 25. / Árkád 1. em. 1/434-8405
Akvarell Papír 5 Adria sétány 6/L. 1/251-0041
Papír-Írószer Bolt K rösi Gyula 5 Tábornok u. 11/B. 1/251-6147
P and K Függönyszaküzlet 5 Varsó u. 3. 1/221-5552
Molett Modell Varroda 5 Ilka utca 32. 1/2527-240
Dundi Divat Sacc Módi 5 Nagy Lajos király útja 169. 1/786-8762

Valentina Cip bolt 5 Örs vezér tere 24. Sugár 
Üzletközpont fszt. 1/2203268

Big Bike 5 Örs vezér tere 18. 1/223-6219
Balogh Ékszer Bt. 5 Thököly út 114/A. 70/269-5846
Tiszta Vízzel….
Víztisztít  berendezések 5 Nagy Lajos király útja 101. 20/941-8805

Barkácsbolt 5 XVI. János u. 115. 1/405-7806
70/775-6936

ZuglóBox: tet csomagtartó, 
síléctartó, stb. kölcsönzés 5 Füredi u. 19/a fszt. 70/3609978

Termékek

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Hotel Lucky 10 Vezér u. 180. 1/383-5300
Hotel Happy 10 Mogyoródi út 117. 1/222-9900
Hotel Ében*** 10 Nagy Lajos király útja 15-17. 1/3838418
Hotel Zugló 10 Nagy Lajos király útja 202-204. 1/251-2455
Hotel Sz nyi***Superior 10 Sz nyi út 38. 1/2220015

Szállodák

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Sugár Mozi 30 Sugár Üzletközpont/Örs vezér tere 
24. 2.emelet 061/4695321

Sugár Bowling 30 Sugár Üzletközpont/Örs vezér tere 
24. 1.emelet 061/4695349

Sugár fitnesz 30 Sugár Üzletközpont/Örs vezér tere 
24. 1.emelet 061/4695343

Autósiskola 20 Tábornok utca 12. 70/708-9320 
BVSC-Zugló Sportuszoda 13-23 Sz nyi út 2. 1/2731426
F városi Állat-és Növénykert 10 Állatkerti krt. 6-12. 1/273-4900
Szépm vészeti Múzeum 10 Dózsa György út 41. 1/469-7114
Magyar Mez gazdasági Múzeum 10 Városliget, Vajdahunyadvár 1/363-1973
Cserepesház táborok 10 Vezér u. 28/B. 1/3632656
Lipták Villa táborok 10 Hermina út 3. 1/2206777
Paskál Strandfürd 10 Egressy út 178/F. 1/2526944
Zuglói Filharmónia - Stephanus és 
Gaudeamus bérlet 10 Columbus u. 11. 1/4670786

24-es Autósiskola 10 Bácskai u. 58/a. 30/9505475
Z's PetShop 10 Róna u. 143. 70/622-5172 
Harmony Power Plate 
Stúdió Mátyásföld 10 XVI. Veres Péter út 105-107. Mátyás 

Hotel 20/2801825

Euro Gé Fitness 10 Fogarasi út 103. 1/223-6059
Megyeri Szabolcs kertészmérnök, 
kertészeti tanácsadó 10 Telefonon egyeztetett helyszínen. 30/368-7859

Mozgássziget 103. 9 Fogarasi út 103. 20/330-9090
ALFA PLUS Nyelviskola 8 Pillangó park 7. 1/787-0262
ELMEFITNESS Stúdió 8 Pillangó park 7. 1/787-0262
Búvárpinty Díszállatkereskedés 8 Nagy Lajos király út.183. 1/221-4661
Récsei Center Líra Könyváruház 7 Istvánmezei út 
KOR-NO Mozgásstúdió 5 L csei u. 43. 1/251-0925
Jump Fitness 5 Bánki Donát u. 20. 061/2604371
Olasz Nyelvtanítás 5 Tanya u. 11. 70/309-1236
Oktatási Stúdió (sminkes, 
lakberendez , stb.) 5 Tábornok u.11./A 20/955-4357

GPS Park 5 Nagy Lajos király út 115. 1/220-9750 
Lucky Nyelvklub 5 Vezér út 180. 30/934-4121
Lucky Nyelvklub 5 Deés u.73./A 30/934-4121

Szabadid , Hobby, Oktatás

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Alma Szépségszalon/
Hajkereskedés 25 Tábornok utca 23. fsz. 70/427-4043

Kozmetika Kelemen Veronika 10 Adria sétány 8/E. 20/334-0178

Orientcare Rekreációs Szalon 10 Róna u. 125. 1/785-5216
1/505 6575

Sylvia Szépségszalon 10 Örs vezér tere 13. fszt. 30/458-7550
Jana Holt-tengeri Kozmetikumok 10 Nagy Lajos király útja 125. 1/223-1768
Sz cs Zsuzsanna M köröm 10 Örs vezér tere 14. 20/5486019
Aloe Thai Masszázs és Spa 10 Nagy Lajos király útja 56/C 30/5501111
Magicbox Szépségszalon 10 Vezér u. 147/C 30/3768444
Kónya Tünde Kozmetikus 10 Füredi u. 7/A 70/396-6038 
KingaSpa Kéz-és Lábápoló, 
M körömépít 10 Füredi u. 7/A földszint 30/9005699

GCO Fodrászkellék-gcohair 10 Egressy út.12. 1/273-0859
Szépségm vész Kimland Kft 10 Fogarasi út 186. 20/365-3693
High-Care Center arc-
és testkozmetika 10 Vezér út 147/B 1/814-3345

Szépségápolás

Kedvezményadó hely Kedvez-
mény Cím Telefonszám

Szlávik Zoltán TV, 
MONITOR Gyorsszervíz   15 Helyszínen 20/956-7567

Autójavítás Bohn J. Autójavító Bt. 15 Boros Mátyás utca 7. 1/220-4846
Egyedi burkolatok készítése 15 Pálma u.13. 30/921-8180
FebaCell Celluloz h szigetelés 
készítése befújásos 
technológiával

12 Remény u. 34-36. 30/921-2648

Bozsányi Gyula Fest mester 10 Kassai u. 41. 1/223-4282
Rákosy László Képkeretez  10 Nagy Lajos király útja 128. 1/221-4973
Rákosy László Képkeretez  10 Róna utca 139. 1/221-9929
Hörnyéki György Épületvillamosság, 
Villanyszerelés. 10 Szatmár u. 38/b 1/363-6473

Gyorsszolgálat: víz-, zár-, red ny-
szerelés, javítás, fuvarozás, 
költöztetés, karbantartási munkák 

10 Az Ön otthonában 30/285-2949

Villanyszerelés, 
Vagyonvédelem, Informatikai, 
TV rendszerek kialakítása

10 Torontál u. 53/A 4/4 30/9057385

KÁRPÁTI SZERVÍZ (Mosógép, bojler, 
villanyt zhely) 10 Helyszínen 1/222-70-38

 20/944-0455
Gáz és Klímatechnika 10 Róna u. 155. fsz 4. 1/273-1350
Autóalkatrész kis és 
nagykereskedelme 
Erka Schlosser Kft.

10 Szugló u. 89. 1/364-0039

Autószerviz 10 Fogarasi út 103. 1/220-5816
1/220-5817

Gumivezér 10 Pósa Lajos u. 64. 1/787-0620
Csumi Autómosó Kft. 10 XVI. Szabadföld út 70. 20/499-5800
Huszti-Karácsony Építész Iroda 10 Jeszenák János 23. 70/9435612
Els  Lépés Bt. CIP JAVÍTÓ 10 Csert  Park 7. 1/220-4942
Cédrus Piac-Ruhajavító 10 Fehér út 3. I. em. 6 üzlet. 30/964-7659
Ruhajavító Albert Anna-Mária 10 Pillangó u. 16-20. 30/912-1099
CIP JAVÍTÓ Bene Sándor 10 Erzsébet királyné útja 107. 
Schneider und Partners Épít ipari 
Kivitelezés 7 Szugló u. 82. 1/323-3634

Honti Ern  Üveges 5 Honti Ern 20/956-7241
Gálfi Lászlóné Óraékszer és 
Kulcsmásolás 5 Nagy Lajos király útja 100. 

Autó Karosszéria Javítás 
Mattyasovszki Albert 5 K szeg u. 40. 1/220-3287

30/9313-633
B rjavítás 5 Erzsébet királyné útja 43/B. 1/383-3478

Besny i György Autószerel 5 X. Mongol u. 14. 20/385-0214
1/2622449

Szervizek, Mesterek

Tisztelt
Zuglóiak!
Az alábbi listában megtalálják a zuglói
kedvezményadó helyeket. Zuglókár-
tyájukkal azonnali kedvezményt kap-
hatnak a Zuglókártya-elfogadóhelye-
ken. A kártyát igényelhetik személye-
sen a Zuglói Kerekerdő Cukrászdá-
ban: Öv. u. 177/a, minden nap 10.00-
19.00 óra között (gyártási idő: kb. 2
hét), vagy otthonról, kényelmesen a
www.zuglókártya.hu oldalon (gyártási
idő: 3 munkanap).

Lehetőségük van a még több szolgáltatást (pl.: üzem-
anyag-kedvezmény) biztosító Z+ Zugló Városkártyát
is igényelni 2.999 Ft-ért, amellyel ~2 500 helyen ve-
het igénybe azonnali árkedvezményt. Zuglókártya –
Mi szeretjük! 

Kattintson és igényelje kártyáját Ön is!

A húszezredik Zugló Városkártya boldog tulajdonosa,
Torvund Melitta



Richter Józsefet, a Fővárosi
Nagycirkusz igazgatóját nem
könnyű utolérni. Állandóan
úton van, amikor pedig városli-
geti irodájában tartózkodik,
sorban állnak az ajtaja előtt. Mi
is két külföldi út és több fontos
tárgyalás között tudtunk csak
beszélgetni vele. 

- Egy cirkuszigazgatónak már
csak ilyen az élete – mondta -,
én szerencsére már artista
koromban hozzászoktam ehhez
az életformához. 

Richter József neves artistacsa-
lád leszármazottja. Sokáig édes-
anyjával közösen lépett fel, majd,
miután feleségül vette
a híres Renz
Cirkusz igaz-
gatójának
lányát,

Carolát, párjával járták a világot.
A kézen egyensúlyozó művészből
édesapja hatására hamarosan a
világ egyik legismertebb állatos
artistája lett, aki 1974-ben Ezüst-
bohóc-díjat kapott. 

– Mint minden cirkuszi mű-
vész, mi is kötődtünk a kőcir-
kuszhoz, ezért próbáltunk a kör-
nyéken letelepedni. Először a
Gyarmat utca és a Gervay utca
között építettünk egy házat,
majd a Thököly útra költöztünk.
Hosszú időre Zuglóba betonoz-
tuk magunkat.

Richter József a ’90-es évek
végéig lépett fel, utána szép las-
san átadta a stafétabotot fiainak,
Flóriánnak és ifjabb Richter
Józsefnek. Hogy az alma nem
esett messze a fájától, jól bizo-
nyítja, a világ legrangosabb cir-
kuszfesztiválján, Monte-Carló-
ban, 2004-ben Flórián Ezüst-,
2008-ban pedig Aranybohóc-
díjat kapott. Öccse az idei Buda-
pesti Nemzetközi Cirkuszfeszti-
válon vehetett át szintén Arany-
bohóc-díjat. Édesapjuk ezekre
a sikerekre legalább annyira
büszke, mint a Roger Moore-ral
vagy az Albert monacói herceg-

gel való találkozásaira. 
Richter József 2012

októberében vette
át a Fővárosi
N a g y c i r k u s z

vezetését, ahol
előtte főtanácsa-

dóként dolgozott.
Nagy szerepe volt

abban, hogy a patinás intéz-
mény elmozduljon arról a holt-

pontról, amelyre a rendszervál-
tás után került. 

– Külsőleg és
belsőleg is

meg kel-
lett újul-
nunk –

mondta la-
punknak. 

– A szebb környe-
zetnek és a világhírű produk-

cióknak köszönhetően tavaly
száz százalékkal megemelke-
dett a nézőszámunk. 

Richter József szerint en-
nek ellenére nem lehetnek
elégedettek az eddigi sikerek-
kel. Októberre például egy
olyan új műsort szerveznek,
amelyben még soha nem
látott produkciókat élvezhet
majd a közönség. 

Riersch
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Nagy József, a Vakok Szakisko-
lájának egyik tanára figyelt fel
Kanalas Gyuszira, a vak roma
fiúra, aki gyönyörűen gitáro-
zott. Felkarolta, majd bemutat-
ta Geszti Eszternek és Beátá-
nak. A látássérült fiatalokból
így alakult meg a Szarkaláb
Zenekar, amely a magyar és a
balkáni zene hagyományaira
épülő ritmusokat játszik. 

A Szarkaláb Zenekar 2010
őszén alakult a Vakok Szakisko-
lájában. Az ötletgazda Nagy József
szerződéses óraadó tanár volt, aki
maga is aktív szereplője a hazai,
akusztikus zenei életnek. A peda-
gógus napi munkája során figyelt
fel Kanalas Gyuszira, a vak roma
fiúra, aki autodidakta módon
tanult meg gitározni. Zenei tehet-
sége tehát megvolt, mindössze a
stílusát kellett megtalálnia. Nagy
lehetőséget jelentett számára, ami-
kor Józsi bácsi zenélni hívta. Vele

és a Geszti ikrekkel, Eszterrel,
illetve Beátával alakult meg a
magyar és balkáni zenei hagyo-
mányokra épülő Szarkaláb Zene-
kar. Később Beátát egy másik éne-
kes, Pausch Éva váltotta, és sike-
rült rátalálni a sokoldalú Ferenczi
Istvánra is, aki a tekerőlanttól
kezdve, számos fafúvos hangszert
képes megszólaltatni. A csapat
első fellépése 2011 májusában, a
Lipták Villában volt egy esély-
egyenlőségi napon. Azóta már ren-
getegszer halhatta őket a zuglói
közönség, legutóbb például a Cse-
repesház Kerti Koncertek rendez-
vénysorozatának vendégei voltak,
ahol közel száz ember hallgatta a
látássérült fiatalok önfeledt
muzsikáját. A Szarkalábra már a
híres Kormorán (a Memory Band)
zenekar is felfigyelt, elő-zenekar-
ként többször meghívták őket
koncertjeikre. 

2012-ben, a Diákra hangolva
című tehetségkutató-versenyen a

zsűri a Szarkaláb Zenekart ítélte
a legjobbnak, így valószínűleg az
idei ParaSzuperSztár  elnevezésű
tehetségkutatón is eséllyel indul-
nak.                                       -rt-

Érdekes szakmát választott
magának Erdővégi Alexandra.
A fiatal lány ugyanis sörfőzőnek
állt. Első, saját készítésű nedű-
je, a Sandy Pony a férfiak ked-
vence lett.

Az utóbbi években a sörivók
között új nyelv van kialakulóban.
Ma már nem pohár vagy korsó,
csapolt vagy üveges sörökről
beszélnek, hanem alsó vagy felső
érlelésű, IPA vagy pilseni típusú,
szűrt vagy szűretlen, világos, bar-
na, vörös, gyümölcsös vagy fűsze-
res ízekről. A sörfőzés forradal-
mát, pontosabban a reneszánszát
éljük, egy olyan korét, amelyben
az úgynevezett kézműves sörök a
hagyományos márkákkal vetek-
szenek. Erről Erdővégi Alexand-
ra, az ország első női sörfőzője
tud a legtöbbet mesélni, aki az
utóbbi időben egyre több időt tölt
Zuglóban. A legendás rákosszent-
mihályi sörfőzde, ahol maga is
tevékenykedik, kerületünkbe is
elhozta különleges nedűit. 

– Ma már nagyon népszerűek a
kézműves sörök, és a hazai sör-
főzdék évente kétszer, nyár elején
és ősszel, a Főzdefeszteken ver-
senyeznek egymással – kezdi Ale-
xandra. – Tavaly  toronymagasan
a mi söreinket találták a legjobb-
nak a sörbarátok. 

A sörfőzdében csaposként dol-
gozó hölgy az ilyen Főzdefesztek
sikerén felbuzdulva próbálkozott
meg saját ízének létrehozásával.
Szandi első söre, a Legenda Sandy
Pony még nem vett részt hivatalos
megmérettetésen, de a vendégek
egyértelműen szívükbe zárták. 

– Nem gondoltam, hogy ennyi
munkával jár egy sör megfőzése,
de az elkészült ital mindenért kár-
pótolt – vallotta be lapunknak az
ország első női sörfőzője. 

A legendássá vált Sandy Pony-
ból év végén 800 liter főztek.

Egy részét csapra verték, a töb-
bit palackozták. Ma már csak
elvétve kapni belőle, ezért
Alexandra egy újabb nagy főzé-
sen töri a fejét. 

– Terveim között egy új ízvilág
megalkotása is szerepel – árulta
el. - Szeretnék egy olyan italt
előállítani, amelyik nem annyi-
ra kesernyés, mint a komlóval
és malátával bőven ellátott
Sandy Pony, és amelyik illatá-
val, zamatával is közelebb áll a
női lélekhez.     

Riersch Tamás

A férfiak kedvence lett Sandy Pony-ja

A látássérült fiatalok zenekara 2010-ben alakult 

Erdővégi Alexandra az ország első női sörfőzője

Alexandra olyan ízvilágon töri a fejét, amely a női lélekhez is közelebb áll

Kanalas Gyula, Ferenczi István, Geszti Eszter és Pausch Éva alkotja a Szarkaláb Zenekart 

A Fővárosi Nagycirkusz Közép-
Európa egyetlen kőcirkusza,
1889 óta üzemel a Városliget-
ben. A befogadóképessége
1850 fő. Időjárástól függetle-
nül télen-nyáron üzemel, ami-
vel egyedülálló lehetőséget biz-
tosít a cirkusz rajongói számá-
ra. A többi európai kőcirkusz
évente csak néhány hónapot
tart nyitva. A Fővárosi Nagy-
cirkuszt 2012-ben Nemzeti
Intézménnyé nyilvánították.

Hazánk egyik legnagyobb és
legrégebbi civil szervezete, a
Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
teinek Országos Szövetsége
(MEOSZ) 2014-ben kulturális
tehetségkutató versenyt indít
fogyatékos emberek számára.
A ParaSzuperSztár célja, hogy
megtalálja azokat a fogyatékkal
élő tehetségeket, és a tehetség-
kutató folytatásaként egy tehet-
séggondozó program kereté-
ben segítse őket kulturális,
művészeti pályájuk elindításá-
ban, kiteljesedésében. A ren-
dezvény ötletgazdái Farkas
Bálint színművész, Bálint
Emese színész, énekes, harmo-
nikaművész és Monspart Sarol-
ta világbajnok tájfutó.

Soha nem látott produkciók 
következnek a porondon

Richter József büszkén mutatja irodája falán azokat a képeket, amelyeken
Roger Moore-ral és a monacói herceggel látható

Szupersztárok lehetnek a Szarkalábak
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Az Európai Unió 2011-et az
Önkéntesség Évének nyilvánította.
Ennek része volt a TeSzedd! akció
is, amelynek keretében számos
országban, több ezer önkéntes
tisztította meg környezetét. Itthon
a program olyan sikeres lett, hogy
azóta is minden évben megszer-
vezik. Az idei - immár negyedik –
országos szemétgyűjtési akció
csatlakozott a „Let’s Clean Up
Europe!” (Tisztítsuk meg Euró-
pát) elnevezésű kezdeményezés-

hez, amit az Európai Bizottság is
támogatott. A kontinens 28 orszá-
ga vett részt a programban. Bara-
nyai Zsolt, a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. város-
üzemeltetési divíziójának vezetője
elmondta, a kerületben május 9.
és 11. között tizenhárom helyszí-
nen dolgoztak önkéntesek. A
takarításhoz szükséges zsákokat
és kesztyűket a Zuglói Zrt. bizto-
sította, a megtöltött zsákok elszál-
lítását pedig az FKF Zrt. végezte.

Száz fő részvételével májusban
újraindult a kerületben a köz-
foglalkoztatási program, miután
a képviselő-testület zöld utat
adott az erről szóló előterjesz-
tésnek. A bér- és járulékterhek
nagy részét az állam biztosítja.

Legutóbbi ülésén a képviselő-
testület elfogadta a kerület közfog-
lalkoztatási tervét, amelynek ered-
ményeképpen a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. száz
főt tud foglalkoztatni a most indu-
ló nyári programban. Szili Adrián,
a Zuglói Zrt. vezérigazgatója
lapunknak elmondta, április 30-
án véget ért a tavaly ősszel meg-
kezdett közfoglalkoztatási prog-
ram. Ez több mint kétszáz fővel
indult, ám csak a felvettek ötven
százaléka dolgozott egyidejűleg
közterületen, a többiek képzése-
ken vettek részt. Leginkább sze-

métszedést, parktakarítást végez-
tek, két műszakban. 

– Tevékenységük szervesen bein-
tegrálódott az idényjellegű park-
fenntartási munkálatokba, sok tíz-
millió forintot megtakarítva a cég-
nek – hangsúlyozta Szili Adrián.
A mostani program két lépcsőben
indult, húsz fő már május 6-án
felvette a munkát, a többi nyolcvan
ember május 19-től kezdett dol-
gozni. A közfoglalkoztatottak szer-
ződése szeptember 30-ig szól. A
létszám meghatározásában legin-
kább az eddigi tapasztalatok ját-
szottak szerepet, a cég száz főt tud
megfelelően koordinálni, és ez a
létszám elég is a feladatok elvég-
zéséhez. Döntő többségük már az
előző programban is részt vett.

A képviselő-testület felhatalma-
zásával a Zuglói Zrt. pályázatot
nyújtott be a program finanszíro-
zására a Fővárosi Kormányhivatal
Munkaügyi Központjához. A köz-
foglalkoztatás bér- és járulékter-
hének döntő részét az állam biz-
tosítja, a fennmaradó önrészt kell
csak a Zrt-nek állnia. A téli prog-
ram száz százalékos állami támo-
gatással működött, amely képzés-
sel párosult, ez azonban már nem
része a rendszernek.

A 35 éves Csernáth Gábor most
először vesz részt a programban.
Eredeti szakmája elektroműsze-
rész, de egy ideje nem tud elhe-
lyezkedni, így örült, hogy élhetett
ezzel a lehetőséggel. 

– Most éppen a lomtalanítás
után hátrahagyott szemetet taka-
rítjuk el, de máskor is többnyire
hasonló feladatokat végzünk –
mondta lapunknak.

Lakatos Sarolta hat éve köz-
munkás. Életkora miatt már
sehová nem veszik fel, így ez a
program jelenti számára a hosszú
távú megoldást. Még három éve
van a nyugdíjig, reméli, addig tud
itt dolgozni.      Baranya Róbert

TeSzedd – vigyázzunk rá! 

Azoknak segít, akik
kiszorultak 
a munkaerőpiacról
A közfoglalkoztatás célja, hogy
minél több munkára képes és
kész, aktív korú, azonban a
munkaerőpiacról kiszorult
munkavállaló foglalkoztatási
lehetőségét teremtse meg a
közfeladatok ellátásával – írja
honlapján a Zuglói Zrt. 
Közfoglalkoztatott az lehet, aki
munkaviszonyt létesíthet, 16.
életévét betöltötte, és a mun-
kaügyi kirendeltségen regiszt-
rált álláskereső, vagy a megvál-
tozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásairól szóló törvény
szerinti rehabilitációs ellátás-
ban részesül.

Csernáth Gábor először vesz részt
a programban, Lakatos Sarolta
hat éve dolgozik közmunkásként

A Zuglói Zrt. által foglalkoztatottak
két műszakban végzik a szemétsze-
dést, illetve a parktakarítást

Kakaós csiga, narancslé, túró rudi, illetve kávé volt a jutalma a Város-
ligetben azoknak, akik május 8-án kerékpáron vették nyakukba a
várost. A különleges fogadtatás a Bringázz a munkába! elnevezésű
kampány része volt, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub szervezett,
hogy népszerűsítse a biciklin való közlekedést. A kerékpározás ugyanis
nemcsak környezetbarát, de egészséges is

Az eső sem akadályozta meg a Zuglói Közösségi Kertekért Egyesület
önkénteseit, hogy május 11-én az első veteményes környezetében
nagytakarítást végezzenek. A kis csapat Bartha Szilvia elnök vezetésé-
vel tisztította meg a Zsálya utca Újváros Park környezetét. Tavaly is
részt vettek a programban, igaz, akkor még a leendő közösségi kert
helyszíne volt a célterület

A Heltai Gáspár Általános Iskola minden évben kivette részét a sze-
métgyűjtésből. Ez alól csak a tavalyi esztendő volt kivétel, amikor az
eső szinte az összes programot elmosta. Akkor környezetvédelmi vetél-
kedővel pótolták az önkéntességet. Idén viszont teljes létszámmal,
közel 200 fővel vettek részt az akcióban. Postás Beáta pedagógus
elmondása szerint az alsósok és a felsősök is szívesen végezték a mun-
kát, amelynek keretében a Bánki Donát utca és a Bolgárkertész utca
mindkét oldalát, a házak közötti közterületeket, illetve a Pillangó park
egy részét is megtisztították.  A program segítségével a gyerekek azt
is megtanulták, hogy ne szemeteljenek      Összeállította: Riersch Tamás

Május 10-én, szombaton mindenki dolgozott az országban, hiszen a
május 2-i, elmaradt munkanapot pótoltuk be. Néhány cégnél azonban
nem az irodai, hanem az önkéntes munkára helyezték a hangsúlyt. A
Csáktornya parkban egy közeli irodaház dolgozói gyűjtötték az eldobált
csikkeket, papírokat, flakonokat. Délig közel ötven zsáknyi szemetet
szedtek össze az Ungvár utca - Kacsóh Pongrác út közötti zöld területen

Reggeli két keréken

Tölcsérre emlékeztet
a május

A Magyar Kézműves Fagylalt Napjának alkalmából féláron mérték a
fagyit május 8-án több zuglói cukrászdában is.  Gyerekek és felnőttek
egyaránt éltek a lehetőséggel, az akcióban résztvevő fagyizóknál
kígyóztak a sorok. A gyümölcsös, tejszínes és csokis gombócok mellett
számtalan különlegességet is megkóstolhattak a vendégek. Sőt, az is
kiderült, miért éppen e napon ünnepeljük a fagylaltot. Május, mint az
év V. hónapja „v” betűt formáz, így emlékeztetve a tölcsérre, míg a 8-
as két egymáson lévő gombócot jelképez. 

Száz fővel újraindult a közfoglalkoztatási program 

Változó bérletvásárlás
Csak személyazonosításra al-
kalmas arcképes igazolvány
számával lehet bérletet váltani
május 13-tól, akár automatá-
nál, akár pénztárnál vesszük a
bérletet. Bár magát az igazol-
ványt nem kell bemutatni, de
annak számát meg kell adni a
vásárláshoz. A jegyeket és a
bérleteket speciális papírra és
helyben nyomtatják. 

Később lesz a sportfesztivál 
A kedvezőtlen időjárás miatt
május 31-re, szombatra ha-
lasztották a Mogyoródi úti
sportpályára meghirdetett Zug-
lói Sportfesztivált, és a Patak
Parti Futást. Az ingyenes ren-
dezvényen sportági bemutatók-
kal, családi vetélkedőkkel, egész-
ségügyi szűrésekkel, koncertek-
kel várják az érdeklődőket. 

Filharmónia bérletek
A Zuglói Filharmónia két soro-
zatot állított össze a 2014-15-
ös évadra. A Gaudeamus- és a
Stephanus bérlet hangversenyei
a Zeneakadémián lesznek. A
koncertekre húsz százalékos
elővásárlási kedvezménnyel
már kaphatók a bérletek.

Reuma-konferencia
Tudományos konferenciát
szervezett a Zuglói Egészség-
ügyi Szolgálat Reumatológiai
Osztálya. A szakorvosok elő-
adásukban ismertették az ízü-
leti és mozgásszervi megbete-
gedések fajtáit, felhívták a
megjelent háziorvosok és
szakorvosok figyelmét a beteg-
ség korai felismerésére, a
betegség kezelésének mielőbbi
és hatékony kezelésére.

H Í R E K

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez 
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu

oldalon

A cikkhez 
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu

oldalon



Ötven, görögül pentékoszté – ez a pün-
kösd szó jelentése –. Bár Origenész ókori
keresztény író csak a II. században emlí-
ti, az ünnep lényegében egyidős az egy-
házzal, vagyis több mint kétezer éves. 

A Biblia szerint az apostolok, Krisztus
mennybe menetele után, összegyűltek, és
valamennyiükre lángnyelvek szálltak le.
Mindnyájan elteltek a Szentlélekkel, aki-
nek eljövetelét korábban még Jézus ígérte
meg nekik. Ennek hatására kimentek a
térre, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni, e csoda révén a föld bármely
nemzetéhez tartozó ember a saját nyelvén
hallotta, ahogy a feltámadás örömhírét hir-
detik. Ez volt az első pünkösd.

Az egyház a húsvét utáni ötvenedik napon
- idén június nyolcadikán - tartja az ünne-
pet, amelyhez az évszázadok során számos
népszokás kapcsolódott. Ilyen például az
a középkori hagyomány, hogy ügyességi
versenyen, tuskócipeléssel vagy karikába

dobással választották ki a megfelelő
legényt, aki később a többieket vezethette,
s pünkösdi királyként minden lakodalom-
ba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt.
Sőt, a kocsmákban ingyen ihatott, fogyasz-
tását a közösség fizette ki később. Ez a
tisztség legalább egy hétig, de akár egy évig
is tartott. 

A magyarság számára talán a legfonto-
sabb pünkösdi hagyomány a csíksomlyói
búcsú, mely a XV. századból maradt fenn,
s a kilencvenes évek eleje óta ismét százez-
reket vonz a székelyföldi kegyhelyhez. A
katolikusok – és egyre több más valláshoz
tartozó hívő is – pünkösd szombatra érkez-
nek meg a templomhoz, majd felvonulnak
a két Somlyó-hegy közé. Az itt bemutatott
szentmisét további tömegek követik figye-
lemmel a televízióban. Mára a csíksomlyói
búcsú a magyarság egyetemes találkozó-
helyévé nőtte ki magát és a zuglóiak népes
delegációja is részt szokott venni az ese-
ményeken.                                            KD
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1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu

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

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

Délelőtt választható szakfoglalkozások:

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

Lipták Villában: tánc, sakk, kézműves (jún.16-20.),
kis képzőművész kalandok (jún. 23-27.)

Délutánra tervezett programjaink:
Látogatás a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumba,

a Vajdahunyadvárba, Zugló titkos helyeinek
felfedezése, kutyabemutató, sétahajózás a Dunán,

autóbuszos kirándulás

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

NYÁRI TÁBOROK
A CSEREPESHÁZBAN ÉS

A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolás gyerekeknek

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

REFORMÁTUS GÉNIUSZOK –
Kálvin János, Szenczi Molnár Albert,
Nagy Barna

RÓMER ILONA MŰVÉSZTANÁR
ÉS TANÍTVÁNYAI

A „KIS KÉPZŐMŰVÉSZ KALANDOK”
ÉS AZ „OVIS RAJZ” FOGLALKOZÁSOK
NÖVENDÉKEINEK

kiállítás megnyitó

A kiállítás megtekinthető június 27-ig

a Lipták Villa galériáján.

kiállítása

Megtekinthető június 2-ig, nyitva

tartási időben.

kiállítás megnyitója

Megtekinthető június 13-ig,nyitva

tartási időben.

Május 27-én 15.00 óra

A belépés ingyenes!

A belépés ingyenes!

Június 5-én  17.00 óra

A belépés ingyenes!

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB:
JÁSZ ANDRÁS KULTURFUNK

„ŐK ÍGY VIGYÁZNAK RÁNK!”
gyermekrajz kiállítás megnyitó
a Cserepesház kávézójában

MÁJUSI KERTI KONCERTEK

Május 30. 19.30 óra
Belépődíj: 1.000 Ft

(helyszín: Cserepesház melletti park)

All the Ages kamarakórus

Május 30. 19.00 óra

Május 29.  18.00 óra

A részvétel díjtalan!

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÉS
ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁS
Június 6.  14.00-18.00 óra között
Június 20.  15.00-18.00 óra között

A  részvétel díjtalan!

Tanácsadó: Zolnai Katalin

Bejelentkezés:

tanacsadas.zic@gmail.com 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:

A világháború és a kommunizmus bor-
zalmait is megélő, idős szerzetesnőkkel
és szerzetesekkel készített interjúköte-
tet a zuglói Rózsásné Kubányi Andrea
hittanár, újságíró, aki szerint a hit meg-
tartó erejéről tanúskodik a megismert
ötven életút.

Ötven idős példamutató életútját tárja
elénk Rózsásné Kubányi Andrea hitta-
nár, újságíró legújabb, Hűséggel a meg-
próbáltatásokban című interjúkötete,
melyet a Thököly úti Rózsafüzér Király-
néja Plébánián mutattak be. A kötet sze-
replői valamennyien megélték a második
világháború borzalmát, a kommunista
diktatúra évtizedeit, a rendek feloszla-
tását, majd a szétszóratás időszakát. A
szerző elmondta, tanúságtevő életük
mély hatást tett rá.

– A könyv azt üzeni, nem kell megijed-
ni a nehézségektől, hiszen mindennek,
még a szenvedésnek is lehet értelme.
Isten még a görbe utakon is tud egyene-
sen írni, a rosszból mindig kijöhet vala-
mi jó – fogalmazott a Zuglói Lapoknak
nyilatkozva a négygyermekes család-
anya, aki szerint nagyon fontos a hit
megtartó ereje. Leginkább ez látszik a
vele megosztott életutak alapján. Megje-
gyezte, ma, az erkölcsi válság korában
egészen más kihívások érik a keresztény
embert, mint a kommunizmus alatt. 

A szerző egyébként már tíz éve készít
riportokat idős nővérekkel. A velük való
találkozásokat tartja élete egyik legszebb
emlékének.

– Olyan kedvesen, meleg szeretettel
fogadtak minden helyen, hogy rögtön ott-
hon éreztem magam – magyarázta

Rózsásné Kubányi Andrea. – Legtöbben
közülük felszabadultan, mosolyogva
mondták el csöppet sem könnyű életük
fordulatait, így minden egyes találkozás
után úgy éreztem, mintha egy lelkigya-
korlaton lettem volna. 

Az írónő elárulta, az interjúk készíté-
sét nem fejezte be, a megszólítottak élete
ugyanis szinte történelemkönyv. Márpe-
dig ezt a temérdek tapasztalatot, tanú-
ságtételt meg kell őrizni az utókornak.

Kacsoh

Rózsásné Kubányi Andrea könyve azt üzeni,
nem kell megijedni a nehézségektől

Ötven életút tanúskodik
a hit megtartó erejéről

Pünkösd ünnepe következik

A magyarság számára a csíksomlyói búcsú az egyik legfontosabb pünkösdi hagyomány 



Tudják, hogy Lackfi János kedvelt figu-
rája, Kövér Lajos, honnan származik?
Hát persze, hogy ő is zuglói! Ezt maga
a szerző, Lackfi János mesélte el azon
a rendhagyó irodalomórán, amelyet a
Jókai Mór Általános Iskolában tartott a
felsős diákoknak.

Maga Lackfi János is lakott Zuglóban,
éppen a Kövér Lajos utcában. Egy ideig
nem tudta, ki volt az utca névadója, és
amikor utánanézett, meglepve tapasztalta,
hogy egy 19. századi drámaíró. Sokat for-
gott a fejében ezután Kövér Lajos, az író,
mígnem megszületett a figura: Kövér
Lajos, a mesehős. Mivel Lajos oly kövér
volt, hogy egy egész utcát betöltött, így azt

róla nevezték el. Ez persze az írói fantázia
szüleménye, de az már a valóság, hogy a
gyerekeknek két órán át mesélt, beszélt,
bolondozott. Műveiben életre keltette Tüdő
Gyuszit, a Részeg elefántot, és még ki tudja
hány mesehőst. A rendhagyó irodalomóra
révén arról is elmélkedhettek a diákok,
hogy vajon mitől is vers a vers.  A kama-
szok magukra is ismerhettek egy-egy köl-
teményében, amelyeket színészi bravúrral
keltett életre. Persze, amolyan lackfis
módon, görbe tükörrel, sok-sok humorral.
A résztvevő gyerekek remekül érezték
magukat a különleges órán, és elmondá-
suk szerint, nem bánnák, ha minden fog-
lalkozás ilyen lenne.                            -jm-

Rendhagyó körülmények között osztot-
ták ki idén a dr. Mező Ferenc Általános
Iskolában a névadóról elnevezett Emlék-
érmeket. Az intézmény tornaterme a
nagy esőzések miatt beázott, így sem
ott, sem a szabadban nem tudták meg-
tartani az ünnepséget. A díjakat végül
az aulában vehette át Székely Zója, Sza-
bados Fanni, Ákonitz Nóra, Petyus Anikó
és Eszter. 

Az ünnepségen részt vett a névadó, dr.
Mező Ferenc szellemi olimpiai bajnok lánya,
Mező Zsuzsanna és az ötkarikás iskolákat
koordináló, Magyar Olimpiai Akadémia
főtitkára, dr. Jakabházyné Mező Mária. A
műsorban azok a diákok léptek fel, akik a
közelmúlt kerületi, tanulmányi versenyein
szép eredményeket értek el. A dr. Mező
Ferenc Emlékérem idei díjazottjai a követ-
kező diákok voltak: Székely Zója 4.b, Sza-
bados Fanni 8.c, Ákonitz Nóra 8.c, Petyus
Anikó és Petyus Eszter 8.d. Rajtuk kívül

még két felnőtt is kiérdemelte az elismerést.
Kézdi Réka korábbi, diák paralimpikon
úszó példamutató sportpályafutásáért,
Záborszky Kálmán karnagy pedig a zenei
és kulturális élményekért vehette át a díjat.
Idén a Mező-díj Oklevelet Füredi Fanni, 8.d
osztályos tanuló, a dr. Mező Ferenc-díjat
pedig Bedi József, technika- és
informatikatanár kapta. 

Az ünnepség végén Gombár
Eszter, volt mezős diák jelké-
pesen átadta azt a kétszázezer
forintot, amelyet munkahelye
ajánlott fel. A cégnél ugyanis
minden munkavállaló ajánlha-
tott egy egyesületet vagy alapít-
ványt, amely a támogatás ked-
vezményezettje lehetett. Gom-
bár Eszter a dr. Mezőben
működő Diákokért Alapítványt
javasolta, mely aztán a legtöbb
internetes szavazat miatt a cég
ajándékát is kiérdemelte. Czi-

áky Péter testnevelő pedig elárulta, megala-
kult a Mező Diáksport Egyesület, mely a
jövőben a Magyar Korcsolya Szövetség után-
pótlásbázisa lesz.Végül Litkai Ferencné igaz-
gatónő tett bejelentést, miszerint az önkor-
mányzat június 2-án kezdi meg a tető és
tornaterem renoválását. riersch

Lackfi János Tüdő Gyuszit is
életre keltette a Jókaiban

Zuglóiak 
Egymásért

Alapítvány fel-
hívásai 

zuglói tehetsé-
ges diákok támogatására

A Zuglóaik Egymásért Alapítvány a 2014-
2015-ös tanévre ismételten meghirdeti  Zug-
lói Diákösztöndíj pályázatát, valamint  egyé-
ni kérelem útján is támogatni kívánja azokat
a zuglói lakcímmel rendelkező és/ vagy zug-
lói általános vagy középiskolában tanuló
kimagasló tehetségű és kreativitású fiatalo-
kat, akiknek a szakmai fejlődéséhez, érték-
teremtő munkájának elősegítéséhez támo-
gatásra van szükségük.

Zuglói Diákösztöndíj Pályázat
A Zuglói Diákösztöndíj pályázati felhí-

vása és adatlapja letölthető  a http://zug-
loiakegymasert.hu/ honlap 'Pályázatok'
almenü, a www.zuglo.hu honlap ’Hivatal’
menüpontjának ’Pályázatok’ almenüjéből
vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Péter-
várad utca 2.)

beadási határidő: 2014. július 15.
Egyéni támogatási kérelmek

A kérelmek benyújtásához nem áll ren-
delkezésre külön adatlap, a benyújtott
kérelmeknek tartalmazniuk kell:
- a kérelmező adatait (név, születési

dátum, anyja neve, lakcím, elérhetősé-
gek: telefon, e-mail cím); 

- azoknak az elért eredményeknek a
leírását, amelyben a kérelmező kima-
gasló eredményt ért el;

- azt a célt, aminek az elérését a támo-
gatás segítheti;

- az igényelt támogatási összeget.
beadási határidő: 2014. július 15.
A Zuglói Diákösztöndíj pályázati felhívása

és adatlapja letölthető  valamint a  www.zug-
lo.hu honlap ’Hivatal’ menüpontjának
’Pályázatok’ almenüjéből vagy beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.)
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Okostelefonok használata és
vallástörténet – csak két példa
azon kurzusok témái közül,
amelyeket a Silver City elneve-
zésű nemzetközi projekthez
kapcsolódóan indítottak a kerü-
leti időskorúaknak a zuglói Kor-
központ közreműködésével. 

Az idősek hatékonyabb társa-
dalmi-gazdasági bevonását célzó,
Silver City elnevezésű nemzetközi
projekt jó gyakorlatait bemutató
„mini konferenciának” adott
helyet májusban a Lipták Villa
díszterme. Az eseményen Zugló
mellett részt vettek a további, öt
közreműködő város, illetve régió
– Maribor, Galati, Treviso, Bur-
gas és Zagreb – képviselői, ismer-
tetve a program keretében eddig
elért eredményeiket, tapasztala-
taikat. A jelenlévőket Luka
Tamás projektmenedzser, az
önkormányzat pályázati referen-
se köszöntötte, majd Szigeti
Ferenc külső projektmenedzser
moderátorként vázolta a Silver

City célkitűzéseit, kiemelve: a
települések vezetőinek alapvető-
en egyfajta katalizátorként kell
segíteniük a helyi civil és szakmai
szervezeteket az idősekért való
munkálkodás terén. A zuglói Kor-
központot, illetve a különböző
képzéseket Jászberényi József, a
Zsigmond Király Főiskola okta-
tója ismertette. Elmondta, a Sil-
ver Akadémián kéthetente, átla-
gosan nyolcvan-száz főnek tarta-
nak kurzusokat, különböző, idő-
seket érintő témákban adnak elő
az adott terület neves szakértői,
de biztosítanak angol nyelvtanfo-
lyamokat is. Ez utóbbi progra-
mon több mint százan vettek
részt. Hosszútávú szakmai prog-
ram, mégis a projekthez kapcso-
lódik az úgynevezett szociális tér-
kép elkészítése, amely az önkor-
mányzat számára is nagy segít-
séget jelenthet a jövőben.

A tanácskozás másnapján
képzést tartottak. Vajda János-
né, az egyik önkéntes, elmondta,
leginkább az tetszik neki, hogy
az időseket megpróbálják ki-
mozdítani otthonról.  

– Én az önkéntes képzésben is
részt veszek – tette hozzá . - Egy
felmérést készítünk, kinek, mire
van igénye, milyen képességét,
ismeretanyagát szeretné fejlesz-
teni. 

Szikszei Józsefné a Zuglói
Lapokban olvasott a lehetőség-
ről.

– Egyik ámulatból a másikba
esek, hogy az önkormányzat
ekkora összegeket fordít a nyug-
díjasokra – mondta Szikszeiné.
– Itt kaptam a tippet például,
hogy lehet nordic walkingra jár-
ni, amit szakember mellett
tudok megtanulni.   

Kacsoh Dániel

Szívességek bankja
A program keretében úgyneve-
zett Szívesség Bankot is létre-
hoztak Zuglóban. Ennek lénye-
ge, hogy az idős önkéntesek
időt, szolgáltatást, vagy egyebet
ajánlhatnak fel, majd ezeket
összekötik az esetleges igények-
kel. Ennek nyomán már har-
minc eredményes „kapcsolat”
jött létre, például színházi cso-
port alakult a közös művelődés
szándékával.

A résztvevők megtanulhatnak angolul, megismerkedhetnek az okoste-
lefonok működésével és Jászberényi József előadásait is élvezhetik

Bordás Ádám és Mérő Bálint találmá-
nya nyert a tehetségkutató versenyen

Megkérdeztük
A Silver City projekt délkelet-
európai városok együttműkö-
dése, amely az idősek társa-
dalmi és gazdasági beillesz-
kedéséhez nyújt lehetősége-
ket. A résztvevőket arról kér-
deztük, melyik program tet-
szett nekik a legjobban.

Szentirmainé
Kövesi

Zsuzsanna:
-A fiam Norvé-
giába nősült,
és a menyem-
mel nem tudtam kommunikál-
ni. Sok nyelven beszélek, de az
angol eddig kimaradt az éle-
temből. Itt bizony eljutottam

egy társalgási szintig.

Krepuska
Géza:

-A feleségem-
mel jöttem,
mert valami
hasznos dolgot szerettünk

volna tanulni. Önkéntesnek
jelentkeztünk. Megismertet-
ték velünk, milyen segítségre

lehet szüksége az idősebb
embereknek. Például elmen-
ni nekik gyógyszertárba, vagy

bevásárolni. 

Koltai 
Péterné:
-Három éve 

mentem
nyugdíjba,
angoltanár voltam, nagyon

szerettem tanítani. Hallottam
erről az önkéntességről, és
így lehetőségem lesz időseb-
beket angol nyelvre oktatni. 

A Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság valamint a
szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakközépiskola, Kol-
légium, Általános Iskola és Óvoda
idén is megrendezte az általános
és középiskolás diákok részére
kiírt hagyományos Neumann
János Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Versenyt. A meg-
mérettetésre a számítógép atyjáról
elnevezett zuglói középiskola is
nevezett három diákjával: a 12.
osztályos Mérő Bálint tavalyi talál-
mányával, a Linamenta elnevezésű
iskolai tancsoport-kezelő rendsze-
rével - amelyet egy salgótarjáni
diákkal, Bordás Ádámmal dolgo-
zott ki - vett részt a versenyen. Raj-
ta kívül a szintén 12. osztályos
Tóth Bence és Kecskés Dániel kép-
viselte a zuglói színeket. A tizedik
alkalommal megrendezett prog-
ramtermék versenyen Mérő Bálint
munkája - alkalmazás kategóriá-
ban - az első helyen végzett, Tóth
Bence és Kecskés Dániel közös ter-
vezése - egy új típusú egér - pedig
az ötödik lett. A zuglói iskola tanu-
lói a most zajló 23. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségku-
tató Versenyben is részt vesznek,
többen közülük már a második
fordulóba is bejutottak.              -t-

Mérő Bálint 
ismét tarolt

Lackfi János rendhagyó irodalomórát tar-
tott a Jókai Mór iskolában

Az emlékérmeket az aulában vehették át a díjazott diákok 

Érdekes bejelentéseket tettek a Mező-napon

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon
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Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kedvencünk szakszerű és rend-
szeres vakcinázása a felelős
állattartás egyik alappillére. A
megfelelő időközönként bea-
dott oltásokkal tudjuk megvé-
deni állatunkat olyan kóroko-
zóktól, amelyek súlyos betegsé-
get, vagy nagyobb tragédiát
okozhatnak.  

A vakcinák olyan készítmények,
amelyek a kórokozó egy bizonyos
részét, vagy magát a kórokozót
tartalmazzák legyengített formá-
ban. A szervezetbe juttatva kiala-
kít egy saját védelmet, amely
képes biztosítani, hogy állatunk
ne fertőződjön meg az élő és a
virulens kórokozóval. Az első
kölyökkori oltás beadásának idő-
pontja döntő fontosságú, ilyenkor
ugyanis figyelembe kell venni az
anyaállat oltásait is. Egy jól immu-
nizált kutya kölykei életük első
nyolc hetében védve vannak az
anyai ellenanyagok által. Ha a kis-
kutya ennek a védelemnek a lejár-
ta előtt kapja meg első oltását, úgy
többet ártunk, mint használunk,
mert mindkét védelmet hatásta-

lanítjuk. Rosszul oltott, vagy oltat-
lan szülők esetében viszont fon-
tos, hogy mielőbb (6 hetesen)
megkezdjük az oltási sort. Az oltá-
sokat három kategóriába sorol-
hatjuk. 

Az első csoportba a kötelezően
adandó, veszettség elleni vakcina
tartozik, amelynek beadását jog-
szabály rendeli el, kutyák eseté-
ben három és kilenc hónapos kor-
ban, valamint egy éves kor felett
évente. A második csoportba az
erősen ajánlott, úgynevezett core-
vakcinák tartoznak. Ezen oltások
olyan kórokozóktól védik meg
kedvencünket, amelyek gyakori
elterjedésüknél, nagy ellenálló-

képességüknél és az általuk oko-
zott súlyos tüneteknél fogva külö-
nösen veszélyesek állatainkra.
Ilyen vakcina például a kombinált
oltás, amely kutyák esetében véd
a parvovírustól, a szopornyicától,
a fertőző májgyulladástól, az ade-
novírustól és a leptospirózistól,
macskák esetében pedig a her-
pesz-, a calici- és a parvovírustól.
A harmadik csoport az ajánlott
vakcinák köre, melyeknek jelen-
tősége az állat életmódjától, tar-
tásának körülményeitől is függ.
Ilyen a kutyák kennel-köhögése
elleni, orrba cseppentős vakciná-
ja, vagy a Lyme-kór elleni védőol-
tás. Minden vakcinánál igaz, hogy
az alapimmunizálás időszakában
2 oltás közt nagyjából 2 hétnek
kell eltelnie, hogy az immunrend-
szer megfelelően tudjon reagálni
a bevitt antigénre. Bár a mai vak-
cinák mellett igen ritkán, de néha
előfordulhat allergiás reakció, ami
a legtöbb esetben egy kis kalcium
itatásával pár órán belül elmúlik.

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Nemrég még tudományos-fantasz-
tikus vagy ezoterikus írások témá-
ja volt a távdiagnózis. Ma már
valóság, persze, nem telepatikus
úton. A beteg az otthonában
beüzemeli a mérőműszereket, az
orvos pedig a rendelőjében látja
az adatokat, amelyek internetes
vagy mobiltelefon-hálózaton ér-
keznek számítógépére. 

Bizonyos krónikus betegségek
esetén igen gyakran szükség van
orvosi ellenőrzésre. A beteg bemegy
a szakrendelőbe, kórházi ambulan-
ciára, kivárja a sorát, megmérik a
vérnyomását, vércukor-szintjét,
majd hazamegy. Elment egy fél nap,
mindenki nyűgös: a fáradt beteg, a

túlterhelt orvos, és az egészségügyi
személyzet. Joggal. A mai informá-
ciótechnológiai szinten erre már
nem lenne szükség. 

Az Uzsoki Utcai Kórházban a
Microsoft Magyarország Kft-vel
való együttműködés eredménye-
képpen - januártól októberig tartó
projekt során - távfelügyeletet,
betegkövetést valósítanak meg. Az
otthon is elvégezhető vérnyomás-,
vércukorszint-mérés, magzati szív-
hangfigyelés, vagy az egyszerűbb
kardiológiai mérések eredményeit
internet és mobil technológia segít-
ségével juttatják el az orvoshoz,
aki, ha problémát észlel, azonnal
tud reagálni. A hír hallatán sokan

az orvos- beteg kapcsolatot féltik,
de az valójában nem szűnik meg,
sőt, szinte folyamatos a kommu-
nikáció. Csak a személyes talál-
kozások csökkennek a szükséges
szintre, amelyek – a telemedicina
alkalmazásával megspórolt idő
által – hosszabbak, tartalmasab-
bak lehetnek. UK

Kos – Kissé bizonytalannak,
talajtalannak érezhetik magu-
kat, amely ellen ugyan meg-

próbálhatnak tenni, de ezzel csak
még jobban összezavarhatnak min-
dent. Legbölcsebb lenne kicsit elcsen-
desedni. Belül megkapják mindenre
a választ. Otthonuktól, szüleiktől
érkezhet segítség.  Munkájukkal kap-
csolatosan a hatalom fogalmának
rendezése kerülhet előtérbe.

Bika – Tőlük szokatlan módón
türelmetlenek, harciasak, aka-
ratosak lehetnek, s mindezt

kiszámíthatatlanul. Szerencsére,
sokan segítenek nekik megértésükkel.
Társukkal mindent meg tudnak
beszélni, tisztázni tudják a félreérté-
seket. Testvéreikkel, rokonaikkal,
szomszédjaikkal az összeütközések
ellenére pozitív megoldásra juthatnak.

Ikrek – Elemükben vannak.
Jönnek-mennek, beszélnek,
hozzák-viszik a híreket, min-

denhol ott vannak. Ehhez hozzájárul-
hat a pénzügyi vonalon érkezett bőség
is, amit akár újra be is fektethetnek.
A szerelemben lehetnek nagy átala-
kulások. Ha belül nem tud a kapcso-
lat megújulni, lehetséges, hogy kívül
kell változni. Szakításra kerülhet sor.

Rák – Belső bizonytalansá-
guk, talajtalanság érzetük
nehéz helyzet elé állíthatja

őket. Ez, s álmodozásuk akadályt
hozhat a tanulásban, koncentrálás-
ban. Ugyanakkor egy nagyon bölcs
erő is bennük van, amellyel mederbe
tudják ezeket az érzéseket terelni, s
máris jól vannak. Hitük, szeretetük
át tudja őket lendíteni, de lehet, hogy
gyerekeik által sikerül ez.

Oroszlán – Kiszámíthatatla-
nok még maguknak is, hangu-
latuk befolyásolhatja őket. Az

utakon türelmetlenek lehetnek, amely-
re a hatóság emberei azonnal reagál-
hatnak. Otthonuk adhatja meg most
azt a biztonságérzetet, amire szüksé-
gük van, ahol rendezhetik szétszórt
gondolataikat. Előző életből jövő, akár
jogi segítésekre is számíthatnak.

Szűz – Céljaik felé dübörög-
nek, jól vannak. Nagyon böl-
csen, hittel, szeretettel teli tud-

ják magukat kifejezni. Mondataik
másoknak nagy segítséget adhatnak.
A szerelemben, gyerekeikkel, társkap-
csolatukban lévő nehézségek elől lehet-
séges, hogy a munkába menekülnek,
hiszen azt többnyire ők irányítják, ott
minden kiszámítható, biztonságot adó. 

Mérleg – Munkájukban, cél-
jaikban sikerek, akár kineve-
zés is várható. Az anyagiakban

való bőség lehetőséget adhat a fellé-
legzésre. Talán az ebből a biztonság-
érzetből fakadó erő miatt jobban fel-
vállalhatják önmagukat, mint ahogy
tőlük ezt megszoktuk. Ki tudnak
most állni magukért, de akaratosak,
türelmetlenek is lehetnek. Vigyázat,
most a másik végletbe eshetnek!

Skorpió – Ha „egy hegyet kell
elvinni”, ők „ötöt elvisznek”.
Nincs olyan, amit ne tudná-

nak megcsinálni, igaz, mindezt most
akár türelmetlenül, akaratosan, hata-
lomvággyal is tehetik. Szerencsére a
bölcs, józan eszük is velük van, amely
érzi, tudja a határait, s így ezzel az
erővel nem rombolnak, hanem épí-
tenek.  Ha jogi problémáik vannak,
most nagy segítség érkezhet. 

Nyilas – Egyszerre képesek
most határaikat betartani,
ugyanakkor végletesek lenni,

melyet még a szenvedélyesség is átjár-
hat. Több nehézség ellenére most pénz
érkezhet, amely által jólesően tudnak
„nyújtózkodni”, amit nagyon szeret-
nek. Otthonukban vízproblémák
jelentkezhetnek, ami az érzelmekkel
kapcsolatos feladatokat mutathatja. 

Bak – Az erre a jegyre egyálta-
lán nem jellemző türelmetlen-
ség, s rengeteg akadály ellené-

re mégis jól lehetnek, hiszen van
hitük, elfogadásuk, szeretetük, alá-
zatuk feladataikkal kapcsolatban. Az
utakon különösen figyeljenek esőben,
a jó látási viszonyokat teremtsék
meg! Otthonukban a hadiállapotok
még mindig tarthatnak, gyerekeik
jöhetnek segítségükre. 

Vízöntő – Pénzügyi vonalon
becsaphatóak. Legyenek ébe-
rek, ám figyeljenek másokra

is! Vitatkozásokba keveredhetnek,
talán még ők is provokálják azokat.
Munkatársaik meglephetik őket,
amely a végtelen szeretet érzését vált-
hatja ki bennük. Céljaikat most köny-
nyebben el tudják érni, mert komp-
romisszumképesebbek, mint máskor. 

Halak – Túl érzékenyek lehet-
nek, amelynek okaként meg-
jelenhetnek azok az anyagi

nehézségek, amelyek már régebb óta
fennállhatnak, s aminek az elfogadása
nagy feladatot róhat rájuk. Ez baráti
kapcsolataikra is hatással lehet, de
csak az selejteződhet ki, aminek már
nincs helye. Gyerekeik, szerelmük
végtelen szeretete őket is meg tudja
nyitni.

Termék megnevezése

Spenót

Új fokhagyma

Új fejeskáposzta

Vöröshagyma

Új főzőhagyma

Új burgonya

Kovászolni való uborka

Palánták

büdöske, begónia, pistike

Mértékegység

kg

fej

kg

kg

csomó

kg

kg

tő

Ár (Ft)

300-350

100

200-250

120-150

200-220

150-200

150-180

100-120

Kétheti horoszkóp május 22-tól

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
május 22-től június 4-ig

Fügetermesztés 
a kertben

A kötelezőn kívül a kombinált oltások is fontosak

A telemedicinának köszönhetően tartalmasabb
lesz az orvos-beteg kapcsolat

A fügéről kevesen tudják, hogy
hazánkban is sikerrel termeszt-
hető. Igaz, a mi klímánk mellett
nem érdemes fát nevelni belőle,
csak bokrot, és az itthoni ker-
tekben kizárólag aszalásra al-
kalmatlan fajta él meg, mégis,
kezdő kertészeknek is ajánlott.
A növénynek ugyanis alig van-
nak kártevői és betegségei.  

Az, aki kertjébe fügét (Ficus ca-
rica) szeretne, kertészetekben vá-
sárolhat csemetét, de, ha a szom-
szédnak, ismerősnek már van,
akkor dugványozással, vagy a tő-
sarjak szétültetésével is szaporít-
hat. Magyarországon kizárólag az
adriai típusú füge él meg. Az átla-
gos kerti föld megfelelő a növény
számára, amelynek sok fényre és
melegre van szüksége. A legjobb,
ha védett, délre néző fal elé telepít-
jük. Hazánkban inkább bokorfor-
mára érdemes nevelni, így is tere-
bélyes, magas díszítőértékű nö-
vény lesz belőle. A füge pozitívu-
ma, hogy kártevői, betegségei alig
ismertek, ezért kezdő kertészke-
dők is sikert érhetnek el vele. A fü-
gét télen takarni kell, bár körülbe-
lül -15 fokig fagyálló. Takarás nél-
kül sem kell a pusztulásától tarta-
ni, a növény föld alatti része
ugyanis bármilyen kemény telet
kibír, ám ilyenkor – tavasszal -
elölről kell indítani a nevelést. Ta-
vasszal a fügét meg lehet metsze-
ni, de ez nem kötelező, annál is in-
kább, mert a teljes növény vissza-
metszésével elveszíthetjük a ter-

mést, ami csak a kétéves, leter-
mett vesszőkből fejlődő, egyéves
vesszőkön nő. Ha formára akar-
juk igazítani növényünket, akkor
a vadhajtásokat, az elfagyott, sé-
rült részeket, illetve a töveken út-
nak induló új hajtásokat érdemes
visszavágni. Fiatal példányokon
április, május körül, 20-25 centi-
méterre metsszük vissza az ága-
kat, ha oldalhajtásokat szeret-
nénk. Idősebb, nagy lombozatú
bokrokon ritkíthatjuk a hajtáso-
kat, hogy a termés több fényhez
jusson. Az első szüretre körülbe-
lül három-négy évet kell várni. A
gyümölcsöt nyár derekán lehet le-
szedni, mert az érést teljesen ki
kell várni. Az éretlen termés tej-
nedve irritáló hatású, és az íze is
kellemetlen. A leszedett fügét
azonnal el kell fogyasztani, mert
hamar megromlik, alig pár napig
tarható el.

A mérések eredményei internet
és mobil technológia segítségé-
vel jutnak el az orvoshoz



Mióta a Budapesti Vidámpark
bezárta kapuit, sokan keresik, hol
tudnának újra felülni a szórakoz-
tató hintákra. MC Mike, azaz Hor-
váth Miklós ezért találta ki az I.
Vidámpark Fesztivált, amely
május közepén, a Vasúttörténeti
Parkban fogadta az érdeklődőket.
A fiatalok ismét jól érezhették
magukat többek között a Break
dance, a Dragon, a Dodzsem, az
XXL extreme és a Polip dance
„karjaiban”. A játékok mellett ráa-

dásul színpadi műsorok is színe-
sítették a programot. Olyan sztár-
fellépők pörgették fel a közönsé-
get, mint az Irigy Hónaljmirigy,
Radics Gigi, Mohamed Fatima
vagy az Animal Cannibals. Ami-
kor pedig leszállt az éj, különle-
ges fényekkel és vizuális techni-
kákkal tették még csillogóbbá az
egyébként is színes, villogó hin-
tákat. A bevételből a Madarász
utcai Gyermekkórházat támogat-
ták a szervezők.        Vida Rózsa

Életének 87. évében elhunyt
Zsedényi Lilla zuglói ikonfestő,
a kerület kulturális életének
egyik kiemelkedő alakja, a helyi
képzőművészeti tárlatok állan-
dó résztvevője. 

Zsedényi Lilla Budapesten szü-
letett, ám életének első éveit a csa-
lád olaszliszkai-tolcsvai szőlőbir-
tokán töltötte. Miután édesapját,
Zsedényi Bélát a miskolci jogi
akadémia tanárává nevezték ki, a
család a városba költözött. A kis-
lány zongorázni és énekelni
tanult. Tehetségét bizonyította,
hogy felvették az állami konzer-
vatórium opera tanszakára is,
amit azonban nem fejezett be,
mert időközben a világhírű Luigi
Renzi magántanítványa lett. Édes-
apját 1944-ben a debreceni nem-
zetgyűlés elnökévé választották,
majd a Rákosi korszakban bebör-
tönözték, ami aztán halálát okoz-
ta. A rendszerváltás után rehabi-

litálták, és a többi meghurcolttal
együtt a Fiumei úti sírkert 301-es
parcellájában temették el. Lánya
azonban hiába akart operaénekes
lenni, a család múltja miatt itthon
nem kapott lehetőséget. 1968-ban
Rendsburgba szerződött, ahol elé-
nekelhette a Tosca címszerepét is.
Miután hazatért, a televíziónál,
majd az Iparművészeti Vállalatnál
dolgozott. 1991-ben kezdődött
második karrierje. Egyik barát-
nője javaslatára ikonokat kezdett
festeni, autodidakta módon,
könyvből és másolással képezte
magát. Az elmúlt évtizedekben
több mint 200 képet készített.
Sokat utazott, egyik kedvenc
helye Olaszország volt. Olajfest-
ményein gyakran ábrázolt medi-
terrán hangulatokat. Utolsó alko-
tása édesapja arcképe volt, Zse-
dényi Lilla ezzel búcsúzott a földi
élettől. Családi kriptában helyez-
ték örök nyugalomra a Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben. -RT-

„Repülj madár, repülj!” címmel
idén is tehetségkutató versenyt
hirdetett a kerületi diákok szá-
mára a Zuglói Ifjúsági Centrum.
A résztvevők nemcsak az érté-
kes nyereményekért, hanem az
önkormányzati rendezvényeken
való fellépési lehetőségekért is
versenyeztek.

A Zuglói Ifjúsági Centrum
három évvel ezelőtt szervezett elő-
ször tehetségkutató versenyt a
kerületi fiatalok számára. Akkor
Csomópont néven futott a prog-
ram, és a jelentkezők elsősorban
a könnyűzene terén mutatkoztak
be. A szervezők azonban tavaly
úgy gondolták, inkább a tradicio-
nális, népi kultúrára helyezik a
hangsúlyt. Az ötletet a Duna Tele-
vízió Fölszállott a páva műsora
szolgáltatta. A televíziós verseny
helyi adaptációja tavaly a Tavaszi
szél vizet áraszt nevet kapta. A

ZIC, a zuglói önkormányzat és a
Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft. által is támogatott kez-
deményezés idén Repülj madár,
repülj címmel zajlott. Az elődön-
tőket februárban a
Vakok Állami Intézeté-
ben, áprilisban pedig a
ZIC-ben rendezték.
Ezekről két korcsoport-
ban – 8-12 és 13-20 év
közöttiek – hat-hat pro-
dukció jutott tovább a
május 14-i döntőbe,
melynek helyszíne a
Honvéd Kulturális Köz-
pont Stefánia úti szín-
házterme volt. A finálé-
ban tizenkét produkciót
– összesen 125 gyereket
– láthatott a közönség. 

– Sok izgalmas elő-
adás volt – mondta Bor-
bély Ádám ifjúsági
tanácsnok, a verseny

egyik főszervezője -, köztük több
olyan előadó is szerepelt, akik
már tavaly is színpadra léptek.
Jövőre is szeretnénk meghirdetni
a versenyt, amelyre több ötletünk

is van, például, hogy a ’80-as,’90-
es években népszerűvé vált folk
rock irányba mozduljunk el. Az
idei döntősök közül a zsűri –
Berecz István néptáncos, Puskás

Péter előadóművész,
Égető Emese népdal-
énekes, Kerényi Lilla
Zuglói Közművelődé-
sért díjjal kitüntetett
pedagógus és Sipos
Katalin, a Cserepes-
ház munkatársa –
három első helyezet-
tet hirdetett. Az első
korcsoportban az
Aranykamaszok, míg
a másodikban – meg-
osztott első helyen
Treszkai András,
illetve a Thuránszky
Mihály-Benedek Ben-
jámin páros nyert. 

– Reménykedtünk
benne. Én végig tud-

tam. Én végig tudtam – örvende-
zett az egyik kis aranykamasz, míg
Thuránszky Mihály szerint Törpe
Mihók – akiről előadása szólt -
volt nagy hatással a közönségre.

– Én is későn kezdtem el tán-
colni és éreztem rá a táncnak,
mint önkifejező eszköznek a jelen-
tőségére – mondta Berecz István,
a tavalyi Fölszállott a páva vetél-
kedő nyertese, a zsűri tagja. –
Ezek a gyerekek is nagyon fiatalok
még, de több fellépőn már látszó-
dott, hogy egyénisége milyen erő-
sen kezd kibontakozni a produk-
cióban.                 Riersch Tamás

Az Amerikai út 37. szám alatti
ház egy igazi, múlt század eleji vil-
laépület, amelynek történetéről
2003 óta emléktábla árulkodik.
A Zuglói Szlovák Önkormányzat

állította Anton Straka író, az egy-
kori csehszlovák nagykövetség
kultúrattaséjának emlékére, aki
1925-36 között lakott a házban.
Straka irodalmi szalont hozott lét-
re az Amerikai úton, amely a kor-
szak magyar és külföldi íróinak,
költőinek körében is népszerű
volt. Az emléktáblát azóta minden
évben megkoszorúzzák. Idén a
Cseh Centrum, a Szlovák Intézet
és a Bohémia Baráti Kör, illetve a
kerület több nemzetiségi önkor-
mányzatának képviselője is részt
vett az ünnepségen. Maulik Pál, a
Zuglói Szlovák Önkormányzat
elnöke elmondta, az Anton Straka
emléktábla a kerületben élő,
közel kétszázfős szlovák kisebb-
ség egyetlen emléke. -r-
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Thuránszky Mihály és Benedek
Benjámin udvarszéki dalcsokorral
szórakoztatta a közönséget

Treszkai András ka-
lotaszegi legényese 

Anton Straka emlékére

Az első korcsoport 
(8-12 év) helyezettjei
1. Aranykamaszok néptánc-
csoport (Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény, felkészítő
tanár: Juhász Katalin)
2. Monostori Lili népdal (Her-
man Ottó Általános Iskola, fel-
készítő tanár: Tamási Borbála)
3. Bakonyi Betyárok néptánc-
csoport (Liszt Ferenc Általános
Iskola, felkészítő tanár. Ruzsás-
né Sebestyén Emília)

A második korcsoport
(13-20 év) nyertesei
1. Treszkai András néptánc
(Varga Márton Kertészeti Szak-
középiskola)
1. Thuránszky Mihály népdal
és Benedek Benjámin harmo-
nika (Sylvester János Reformá-
tus Gimnázium, felkészítő
tanár: Lesetár Valéria)
2. Réthy Eszter népdal (Szent
István Király Zeneművészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
felkészítő tanár: Bakó Judit)

A Cserepesház adott otthont a II.
Aranypergő-Aranyláb Szólótánc-
fesztiválnak, ahol az ország alap-
és középfokú művészeti iskolái-
nak növendékei mérték össze
tudásukat. Három kategóriában,
négy korcsoportban lehetett
nevezni. Szebbnél szebb lányok
és fiúk, gyönyörű népviseletben,
mozgással, tudással, mosollyal
vonultak a színpadra, táncolták
a kötelező és a szabadon válasz-
tott táncokat.

- Perdült a szoknya, dobbant a
láb, összecsapódtak a kezek, ölel-
keztek a párok, csapódott a föld-
re a bot, koronaként állt a lányok
fején az üveg - mesélte lapunknak
Juhász Katalin szervező, az
„Aranyaink” Közhasznú Egyesület
elnöke. - A közönség együtt élt a
fellépőkkel, de sokszor lélegzetü-
ket is visszafojtották, és csak néz-
ték, mi mindent tudnak ezek a
gyerekek. -jk-

Édesapja arcképével búcsúzott

Az Aranykamaszok, Treszkai András, illetve a Thuránszky Mihály-Benedek Benjámin páros nyert

Aranylábúak 
fesztiválja

Az Aranykamaszok széki táncokat adtak elő

Megvannak Zugló legtehetségesebb 
művészpalántái A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon

Maulik Pál az emléktábla előtt



A közterület-felügyeleti jog-
kört gyakorló Zuglói Önkor-
mányzati Rendészet 2014.
január 1-jén kezdte meg
működését. Az állomány tag-
jai, mint közterület-felügye-
lők, rendészeti feladatot
ellátó hivatalos személynek
minősülnek. Az egyenruhá-
ban szolgálatot teljesítő fel-
ügyelők minden esetben jel-
vénnyel és rendészeti igazol-
vánnyal rendelkeznek. Fel-
adatuk a közterület rendjé-
nek, közbiztonságának erő-
sítése, a lakosság biztonsá-
gát veszélyeztető, a polgárok
nyugalmát zavaró, a közös-
ség érdekeit sértő cselekmé-
nyek elleni hatékony fellé-
pés. Cikksorozatunkban a
jogkövető magatartáshoz
szükséges ismerteket kíván-
juk átadni olvasóinknak.

A köztisztasági elő-
írások nem csupán a
közterületekre – par-
kokra, parkolókra,
járdákra, közutakra
– hanem közforga-
lom céljára szolgáló
épületre, ide tartozó-
an önkormányzati
o b j e k t u m o k r a ,
továbbá közforgalmú
közlekedési eszkö-
zökre is vonatkoz-
nak.  E szabályokat
nemcsak az sérti
meg, aki eldob egy
csikket, papírzseb-
kendőt, üres zacskót,

vagy egyéb más módon szeme-
tel, esetleg illemhelyként hasz-
nálja a parkot, hanem az is,
aki a felügyelete alatt lévő állat
által okozott szennyezést nem
távolítja el, engedély nélkül
hulladékot rak le közterüle-
ten, vagy azt nem a kijelölt
lerakóhelyen helyezi el.  

A közterületek tisztasága
ellen vétők szabálysértést
követnek el. Velük szemben a
közterület-felügyelő helyszíni
bírságot szabhat ki. 

Pd

Tavaly szeptemberben csaptak
le a zuglói rendőrök egy bandá-
ra, amely több ezer embert
károsított meg azzal, hogy
regisztrációs díjért cserébe nagy
összegű hitelt ígért nekik. A
nyomozást azonban nem zárták
le, újból átnézték az iratokat,
és még több sértettre, illetve
gyanúsítottra bukkantak.

„Nagy szükségem lett volna arra
a pénzre, amit önöktől igényel-
tem, de sajnos nem kaptam meg.
Így nagyon szépen kérem önöket,
hogy méltányossági alapon bírál-
ják el a pénz visszafizetését. Saj-
nos, a végrehajtó minél hamarabb
szeretne foglalni nálam.” Ilyen és
számtalan ehhez hasonló levél is
részét képezi annak a hatalmas
iratmennyiségnek, amely a közel-
múlt legnagyobb zuglói és hazai
bűnügyének vizsgálata során gyűlt
össze. Már tavaly hírt adtunk
arról, hogy a zuglói nyomozók egy
olyan fogyasztói csoportot buktat-
tak le, amely hitelnyújtás látsza-
tával csapta be az embereket. A
rendőrök 2013 szeptemberében
csaptak le a gyanúsítottakra, akik
közül öten előzetes letartóztatásba

kerültek, egy embert pedig házi
őrizetbe vettek. Az ügynek egyéb-
ként 19 gyanúsítottja lett, akikre
3325 rendbeli csalást és hat uzso-
rát sikerült rábizonyítani. A ház-
kutatások során lefoglalt iratok-
ból azonban kiderült, ennél sok-
kal szélesebb a sértettek köre. Az
elkövetők ugyanis új néven, új
cégeket is üzemeltettek, ezért a
nyomozás tavaly novemberben
mégsem zárult le. Dr. Herczeg
Barna őrmester, a nyomozócso-
port koordinátora lapunknak
elmondta, érdemes volt a tavaly
lefoglalt, körülbelül ötven zsáknyi
iratot, dokumentumot alaposan
átvizsgálni, ugyanis még 1684 sér-
tettre bukkantak. További kilenc
embert gyanúsítottak meg, így

összesen már 5015 sértett sérel-
mére elkövetett bűncselekmények
miatt, 28 ember ellen zajlott vizs-
gálat. A hitelben reménykedő sér-
tettek átlagosan 50.000 és
500.000 forintot – összesen 1050
millió forintot - fizettek be regiszt-
rációs díjként. A felgöngyölített
ügy miatt dr. Ibolya Tibor főügyész
már tavaly év végén kiemelte a
zuglói nyomozók munkáját. A
fővárosi kapitányságok eredmé-
nyességi rangsorában a zuglói
szervezet az előkelő harmadik
helyen végzett. Riersch

Mihalecz Orsolya és Nagy Vik-
tória nem kerületi lakosok, ám
november óta hétköznapjaikat
a Stefánia úton töltötték. A két,
harmadéves joghallgató ugyanis
a zuglói rendőrkapitányságot
választotta szakmai gyakorlatá-
nak helyszínéül.

A Károli Gáspár Református
Egyetem tanulói eleinte csak
besegítettek a Gazdaságvédelmi
Osztály munkatársainak. Fény-
másoltak, adatokat rögzítettek,
majd, miután kellőképpen beil-
leszkedtek, komolyabb feladato-
kat is kaptak. Többek között az
elmúlt év nagy fogásának számító
fogyasztói csoport ügyének felgön-
gyölítésében is részt vettek. Mun-
kájukkal dr. Dragon Sándor ezre-
des, Zugló rendőrkapitánya is elé-
gedett volt, ezért az áprilisi Rend-
őrnapon elismerő oklevéllel jutal-
mazta őket. 

– Az ötéves képzés során két-
szer 120 órás gyakorlaton kell
részt vennünk – tudtuk meg Nagy
Viktóriától. – Az itt eltöltött idő
alatt azonban annyira megszeret-
tük a kerületet és a rendőri mun-
kát, hogy ezt az előírást bőven túl-
teljesítettük.

Mihalecz Orsolyának és Nagy
Viktóriának május közepén ugyan
búcsút kellett intenie a kerületi
kapitányságnak - megkezdődött a
vizsgaidőszak -, de elárulták,
mindketten büntetőjogra specia-
lizálódnak, és hamarosan vissza-
térnek Zuglóba. 

A két jogászhallgató úttörőnek
számít a kerületben, hiszen ők
voltak az első, szakmai gyakorla-
tot végző joghallgatók a zuglói
rendőrségen. Pozitív élményeik,
illetve a kapitányság és az egyetem
között kialakulóban lévő együtt-
működés azonban garanciát
jelenthet a folytatásra.             R.T.
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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. 

Megbotlott 
a nyaklánctolvaj

Nagy jajveszékelésre figyelt fel
egy férfi a Bosnyák utcában
május 9-én, délelőtt. Egy idős
hölgy kiabált, hogy kirabolták. A
20 év körüli elkövetőt ketten vet-
ték üldözőbe. A hajsza során a
gyanúsított megbotlott, és elterült
a földön, így végül könnyen
elkapták. A hölgy nyakából kité-
pett láncot egy közeli bokorba
hajította, de üldözői azt is meg-
találtak. 

Vascsövekkel 
harcoltak a matracért

Egy szivacson vesztek össze a
májusi lomtalanítás alkalmával
kerületünkbe özönlő lomisok. A
Szentmihályi úti balhé majdnem
tragédiába torkollott. Egy 17
éves férfi – aki már őrizte az álta-
la összeszedett kupacot – bará-

tait hívta rá arra két másik gube-
rálóra, akik matracára pályáz-
tak. Az „illetékteleneket” vascsö-
vekkel verték. A rendőrök mind-
annyiukat előállították.

Betelt a pohár 
a volt barátnőnél

Egy 45 éves férfi, miután sza-
kított barátnőjével, négy hóna-
pon keresztül fenyegetéssel, zak-
latással és erőszakkal kisebb-
nagyobb összegeket követelt
tőle. Ha a nő ezt megtagadta, a
férfi még a veréstől sem riadt
vissza. Sokszor megvárta az
asszonyt a munkahelyén, majd
hazáig követte. Áldozatánál
május 7-én, hajnalban telt be a
pohár, amikor a férfi telefonon
felhívta, hogy még aznap fizes-
sen ki neki egy bizonyos össze-
get. A nő a rendőrséghez fordult,
akik elfogták a zsarolót. 

BŰNÜGYI KRÓNIKA

A két, harmadéves joghallgató, Nagy Viktória és Mihalecz Orsolya szak-
mai gyakorlaton vett részt a kerületi rendőrkapitányságon 

Helyszíni bírságot kaphat, aki nem szedi ösz-
sze kedvence után az ürüléket

A fogyasztói csoport (vagy más
néven vásárlói klub) olyan szer-
veződés, amelyben a tagok
mindegyike szeretné valami-
lyen árucikk tulajdonjogát meg-
szerezni, és ennek érdekében
egymásnak kölcsönt nyújtanak.
A tagok a megszerzendő áru
ellenértékének az adott hónap-
ra eső részét befizetik, és az
összegyűlt pénzből időszakon-
ként sorsolás alapján kiválaszt-
ják, melyikük számára vásárol-
ja meg a csoport az adott ter-
méket. A visszaélések miatt a
fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi törvény 2014. január
1-jétől végleg betiltotta új
fogyasztói csoportok létrehozá-
sát. A tilalom megsértésével
vagy megkerülésével kötött
szerződések semmisnek számí-
tanak. A 2014. január 1-jét
megelőzően alakult fogyasztói
csoportokat pedig csak szigo-
rúbb szabályok szerint engedi
működni, tilos például fogyasz-
tói csoportba fogyasztókat nyil-
vános felhívás útján toborozni. 

Biztonság, tisztaság, közrend II.

Jelenleg 5015 sértett esetében, 28 ember ellen zajlik vizsgálat az 1050
milliós csalás ügyében – tudtuk meg dr. Herczeg Barna őrmestertől

Ezreket károsítottak meg 
a hitel-szédelgők

2014. május 31.2014. május 31.

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



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

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon bizalommal! Tel: 06-30-857-26-53

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

60 ÉVES FÉRFI, 170 cm, 75 kg,
kulturált, nem dohányzó hölgyet
keres tartós kapcsolatra, akár össze-
költözéssel, és ha szeretnéd, hogy
megkérdezzék, milyen napod volt.
Tel: 06-30-869-3893

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

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

EGYEDITŐL A SZTENDERDIG.
Minőségi bútorok kedvező áron. Kony-
hától a nappaliig. Minden, ami bútor.
Gombos Gardrób Kft. Tel: 06-30-756-
0602 Bemutatóterem 1148 Bp. Len-
gyel u.16. www.gombosgardrob.hu

RÉGI, TÖRÖTT, KOPOTT fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók
digitalizálása. Tarján Fotó, 1145 Thö-
köly út 150., Nyitva hétköznap: 10-
18h. Tel: 363-1170

EGYÉB

TÁRSKERESŐ

SZÁMÍTÓGÉP

JÁRMŰ

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

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciá-
val, 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,
PARKETTALERAKÁS, parkettaja-
vítás, parkettacsiszolás, vízszere-
lés, csempézés, villanyszerelés,
ajtó-ablakcsere, illesztés, kőműves-
és asztalosmunkák, takarítás
garanciával. Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Azonnal
is! 40 éves szakmai gyakorlattal,
profi gépekkel. Vízvezetékszerelés.
Társasházaknak, zuglói lakosoknak
nagy kedvezmény. Zuglói víz- és lefo-
lyószervíz. Tel: 06-1363-3272, 06-
30-951-7849

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

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 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

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

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

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 szellő-
zők készítése. Tel: 06-20-956-7241

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

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

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betörés-
biztos hevederzár-szerelés azonnal.
Rácskészítés, kapuk, kerítések, galé-
riák, egyéb lakatosmunkák. Tel.:06-
30-299-12-11

FESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás
1700Ft-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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 406-4095, 06-30-734-0411

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERE-
LŐ GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás
elhárítás profi gépekkel, szerel-
vények javítása, cseréje, gázké-
szülékek javítása, csőtörés, hiba-
elhárítás azonnal. Társasházak-
nak és közületeknek is! 40 éves
gyakorlattal. Tel: 3633-272, 06-
30-951-7849

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELÉS! Csapte-
lepek, WC-tartályok javítása, cseréje.
Eldugult mosdók, mosogatók szere-
lése. Tel: 280-1391, 06-30-338-8748
Németh

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FEL-
ÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempeburko-
lás, kőművesmunkák, vízszerelés!
Anyagbeszerzéssel, garanciával! www.
mesterur.hu Tel: 06-20-961-6153

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, toló-kapuk, lépcső-
házkorlátok, erkélykorlátok, vasajtók,
ablak-, ajtórácsok, aknafedelek, elő-
tetők készítése. Tel: 06-30-984-7684

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 

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

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

NÉMET NYELVÓRÁK, dipl. magán-
tanár-szakfordítónál a Szőnyi úton.
Felzárkóztatás, vizsgaelőkészítés,
„Wirtschaftsdeutsch” szaknyelvi vizs-
gára is, nyári intenzív egyénileg vagy
kis csoportoknak. nemetora@hotma-
il.com Tel: 06-70-220-8981

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

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

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

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT
KÖRÖM, tyúkszem eltávolítása, keze-
lése. Házhoz megyek! Manikűr. Hét-
végén is! Aján-dékutalvány is! Tel: 06-
30-319-1178

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

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

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

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

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

FELNŐTT ÉS GYERMEK FOGÁ-
SZAT, versenyképes áron, rugalmas
időpont egyeztetéssel. 1161 Buda-
pest, Hősök tere 7., 1. emelet. Ren-
del: Dr. Tőkés Enikő fogszakorvos.
Tel: 06-20-968-4859

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

KOSSUTH GALÉRIA VÁSÁROL
magas áron antik bútorokat, festmé-
nyeket, asztali-, fali-, zseb-, és karó-
rákat, Herendi, Zsolnay,
Meisseni..stb., porcelánokat, bronz
és ezüsttárgyakat, háború előtti
kitüntetéseket, levelezőlapokat,
képeslapokat, hagyatékokat, tört és
fog aranyat. XV.ker. Páskomliget u.8.
(Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-
1-708-2878, 06-20-358-8217

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

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

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 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 28.
Megjelenés: június 5.

Szolgáltatásaink: 

• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás-idősek

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész 
területén állunk 
rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

Telefon: 06-1/383-83-36, 
06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu
A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

az alábbi szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére:
adósságkezelési, álláskeresési, pályaválasztási, gyermekjóléti szolgáltatás, kapcsolat-
tartási ügyelet, mediáció, valamint utcai és lakótelepi szociális munka, csoportfoglal-
kozások, klubok közösségi programok, egyéni mentoráció.

2014. április indult új szolgáltatásunk a munkaközvetítés, amivel a zuglói mun-
kaadókat és munkahelykeresőket kapcsoljuk össze a kölcsönöselőnyök mentén.

Cím: 1144 Budapest, Füredi park 6. 
Telefon: 364 3013; email: zugloi.csaladsegito@chello.hu ;
Honlap: www.zcsk.hu
Facebook: – Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

– Zuglói Álláskeresési Csoport 
(álláskeresésről, álláslehetőségekről információk)
– ZUMCSA 
(fiataloknak szóló programokról bővebb tájékoztatás)
Nyitva tartás: H-CS 9-18 óra

Valamennyi szolgáltatásunk díjmentesen vehető igénybe.



A Magyar Athletikai Club (MAC)
1875. május 6-án, Budapesten
rendezte meg a kontinens első,
szabadtéri sportversenyét. A
kormány 2000-ben úgy döntött,
ennek a tiszteletére május 6.
legyen a Magyar Sport napja. Az
idei ünnepségen Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisz-
tere díjakat adott át eredményes
hazai sportolók, edzők és sport-
vezetők számára. Elismerésben
részesült - Erdei Zsolt ökölvívó,
Miklós Edit síelő és Kondás Ele-
mér labdarúgóedző mellett -
három zuglói szakember is. 

Udvarhelyi Gábor, az MTK pár-
bajtőredzője, a magyar férfi pár-
bajtőrvívás szakágfelelőse harmad-
magával Bay Béla-díjat vehetett át. 

Váratlanul ért az elismerés, nem
is tudom, ki terjesztett fel rá – nyi-

latkozta lapunknak a mester. – Ez
a díj annak a munkának az elis-
merése, amit több évtizede vég-
zünk az MTK-ban. Én személye-
sen is ismertem a díj névadóját,
Bay Béla bácsit, akit nagyon sze-
rettem és tiszteltem.

A zuglói szakember pályafutá-
sának nagy részét - 36 évet - az
MTK vívótermében töltötte. Friss
diplomás edző volt, amikor Szőcs
Bertalan és Bárány Árpád a zuglói
vívóklubba csábította. Azt kérték
tőle, indítsa be a párbajtőrvívást
az MTK-ban. Az általa kiválasztott
gyerekekből világ- és Európa-baj-
nokok, illetve olimpiai érmesek
kerültek ki. Első csoportjának tag-
ja volt Mincza-Nébald Ildikó és
Kovács Iván, de együtt dolgozott
Nagy Tímeával, Hormay Adrien-
nel, Király Hajnalkával, Tóth Haj-
nalkával, Imre Gézával, Kulcsár
Krisztiánnal, Somfai Péterrel és
Rédli Andrással is. Udvarhelyi
Gábort a londoni olimpia után a
férfi párbajtőrvívás szakágfelősévé
nevezték ki. Irányításával a csapat
a tavalyi, budapesti vívó-világbaj-
nokságon aranyérmet szerzett.

A Bay Béla-díj másik zuglói
kitüntetettje Oláh Tamás, a KSI
SE kenu edzője. A szakembert
2013-ban az Év kajak-kenu edző-
jének is megválasztották. Nagy
szerepe volt abban, hogy a Vasbá-
nyai Henrik – Mike Róbert kenu
kettes a duisburgi világbajnoksá-

gon arany- és ezüstérmet szerzett.
Oláh Tamás maga is kenuzott,
korosztályos szinten magyar baj-
noki címekig jutott, ám edzőként
sokkal eredményesebbnek bizo-
nyult. Tanítványai közül többen
értek el dobogós eredményeket
világversenyeken. Első, felnőtt
vébéaranyait 2001-ben, a poznani
világbajnokságon Zala György és
Iván Gábor szerezte. Később a Sáf-
rán testvérek Európa-bajnokok
lettek, legutóbb pedig a már emlí-
tett Vasbányai – Mike páros bizo-
nyította, hogy a mester jó úton jár. 

A KSI vezetői titokban terjesztet-
tek fel, engem már csak az átadás-
ról értesítettek – árulta el Oláh Ta-
más. - Úgy vélem, ez a gesztus kö-
szönet volt a klub részéről az el-
múlt 15 évben végzett munkámért.
A Csanádi Árpád Általános Iskola
és Gimnáziumnak az utóbbi idő-
ben kijutott az elismerésekből.
Középiskolai kategóriában nemrég

az ország legjobb, általános isko-
laiban pedig a harmadik legjobb
sportiskolája címet érdemelte ki.
Az intézmény egyik diákját, a téli
olimpiát is megjárt, azóta pedig
junior világbajnoki címet szerzett
Liu Shaolin Sándort a legjobb
sportiskolás gyorskorcsolyázónak
választották. A Magyar Sport nap-
ján pedig Rabi Ferencné Perényi
Szilvia igazgatónő a „sport iskolai
népszerűsítésében, az ifjúság tes-
tedzésének a szervezésében, fej-
lesztésében kifejtett eredményes

tevékenységének elismerésekép-
pen” Kerezsi Endre-díjat vehetett
át. Szerencsés vagyok, mert
egész életemben azt csinálhat-
tam, amit a legjobban szeretek -
mondta a kitüntetett pedagógus,
aki 2004 óta tagja a Csanádi tan-
testületének. Riersch
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Azerbajdzsánba utazott az
1999-es vízilabda-válogatott. A
magyar fiatalok egy nemzetközi
tornán vettek részt, ahol kiüté-
ses győzelmet arattak. A csapat-
ban négy zuglói fiú - Ágh
György, Mladoniczky Tibor,
Sugár Péter és Tanczer Tamás -
is helyet kapott.

Egy magyar vízilabda csapat a
világ bármely pontján esélyesnek
számít, ám a tornagyőzelem nem
volt olyan egyszerű. Horváth
János játékosaira már az első for-
dulóban az azeri felnőtt válogatott
várt. A jelentős kor- és fizikai
különbség ellenére 18-10-re a
magyar gyerekek nyertek, akik
később ugyanilyen könnyedén

intézték el a grúz junior váloga-
tottat is. A döntőben az azeri kor-
osztályos válogatottal néztek
szembe. A mieinknek ez volt a
legnehezebb mérkőzése, de végül
10-9 arányban diadalmaskodtak.
Nyáron azonban még komolyabb
feladat vár a csapatra. Szerbiában
vesznek majd részt egy nemzet-
közi tornán, még nívósabb ellen-
felekkel. -r-

Pólós K.O.
Kivételesen a Neumann János
Számítástechnikai Szakközépis-
kola adott otthon a minden évben
megrendezésre kerülő országos
amatőr táncversenynek. Az ere-
deti helyszín, a Mező Ferenc isko-
la tornaterme ugyanis – három
nappal a verseny előtt – beázott.
A XXVI. Zuglói Táncfesz-
tivál ennek ellenére reme-
kül sikerült, az 1500 ver-
senyző – köztük Szlováki-
ából érkezett táncosok is
- semmit nem érzett meg
az utolsó pillanatban tör-
tént változtatásból. Seres
András, a rendezvény
egyik szervezője elmondta,
a résztvevőket időpontok-
ra hívták, és minden kate-
gória végén azonnal ered-
ményt hirdettek. Ennek
köszönhetően sosem vol-
tak négy-ötszáznál többen

az iskolában. A zsűriben neves
szakemberek - Zaka Tamás, a
Madách Színház táncművésze,
Homoródi Cecília és Fodorné
Király Izabella tánctanárok,
Kazarján Daniel, az April Project
frontembere, Tatár Gábor hip-
hop-oktató, Réz Adrienn, a Hip-

Hop International Hungary
magyarországi vezetője,
Katona Zoltán „Csigga” és
Jäger Anita oktatók - foglal-
tak helyet. -Rt-

S P O R T H Í R E K
Taroltak a zuglóiak

Az olimpiai iskolák 7-8. osz-
tályos csapatai mérkőztek meg
egymással május 9-én a Novák
Dezső Labdarúgó Emléktor-
nán. A nemrég elhunyt, kétsze-
res olimpiai bajnok Fradi-
legendáról elnevezett verseny
nagy zuglói fölényt hozott. A
győzelmet a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázi-
um csapata szerezte meg a
Zuglói Hajós Alfréd Magyar –
Német Két Tanítási Nyelvű- és
a dr. Mező Ferenc Általános
Iskola előtt.

Nyertek a vízilabdások
A férfi vízilabda országos baj-

nokságon a BVSC-Zugló a
Kaposvári VK-val mérkőzött
meg a 7-8. helyért. A két győ-
zelemig tartó páros csatát
végül a zuglói csapat nyerte,
hiszen mindkét mérkőzésén
jobbnak bizonyult ellenfelénél.
Ezzel Märcz Tamás együttese
a hetedik helyen végzett.

Öttusázóink a döntőben
Nyilvánosságra hozta a Nem-

zetközi Öttusa Szövetség azon
sportolók névsorát, akiket
meghív a júniusi, amerikai
világkupa fináléra. A döntő 72
fős mezőnyében hat magyar
öttusázó, Kovács Sarolta, Alek-
szejev Tamara, Demeter Ben-
ce, Marosi Ádám (Tibolya
Péter tartalékként), illetve két
zuglói KSI-s versenyző, Kasza
Róbert és Földházi Zsófia
kapott helyet. 

Udvarhelyi Gábor, az MTK párbaj-
tőredzője

Oláh Tamás, a KSI SE kenu edzője

Rabi Ferencné, a Csanádi iskola
igazgatója

Az 1999-es válogatottban négy zuglói fiú, Ágh György, Mladoniczky
Tibor, Sugár Péter és Tanczer Tamás is játszott 

A BVSC-Zugló Vízilabda-
szakosztályában évek óta
eredményes utánpótlás-neve-
lő munka folyik. A Zoufal
Norbert irányította 1999-es
csapat már hat fordulóval a
vége előtt megnyerte a baj-
nokságot, és a játékosok fele
az egy évvel idősebbek mező-
nyében is megállta a helyét.

Egész Zugló táncolt 

Akik kiszorultak a tornaterem-
ből, azok az internet segítsé-
gével tudták élőben követni
az eseményeket

A zuglóiak ezúttal is nagy létszámban képviseltették magukat a táncfesztiválon, hiszen többen neveztek
az Arany János-, a Munkácsy Mihály- és a Móra Ferenc Általános Iskolából, illetve a Napraforgó Óvodából
és Laukrisz Tánciskolából

A versenyzők hat kategóriában – művészi lát-
ványtánc, jeltánc, néptánc, hip-hop, akrobatikus
showtánc és színpadi tánc –, ovistól a felnőttig,
öt korcsoportban mérték össze tudásukat

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

kéthetente minden kerületi lakásba 
ingyenesen jár.

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

e-mail címre várjuk.

goldwaldon2014@gmail.com
Tel.: 06 70 3969101

Zuglóban a Stefániához közel
3 szoba összkomfortos, erkélyes,

felújításra szoruló ingatlan,
négylakásos villaházban,

gépkocsi beállási lehetőséggel
19,5 MFt készpénzért ELADÓ!

Tel.: 06 70 3969101

GOLDWALDON BEFEKTETŐI KFT.
VÁSÁROL FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ,

TARTOZÁSSAL TERHELT
INGATLANOKAT.

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

–– JÖHET A BIKINI

HIGH-CARE SZALONOK

ÉJSZAKÁJÁN
június 5-én és 6-án éjfélig

A High-Care profi szakemberei
várnak szeretettel a

Válassz egy fantasztikus cellulit
és alakformáló kúrát vagy
egy csodás arcfiatalító kezelést.

Csak ezen a 2 napon és éjszakán

Ráadásként: ajándék és finom High-Care koktél

30% kedvezmény
www.highcarekozmetikazuglo.hu

(1)814-3345, highcare14ker@upcmail.hu
1144 Budapest Vezér u.147/b.

GOODBYE
CELLULIT

Gergőről, a Füredi park pici éjjel-
nappalijának eladójáról kevesen
tudják, hogy világbajnok. A pénz-
tárgép mögött állva csak annyi derül
ki róla, hogy udvarias, név szerint
ismeri a törzsvásárlókat, és mindig
pontosan adja a visszajárót. Járányi
Gergely hetente háromszor teszi a
dolgát szülei boltjában, a többi
napon pedig a hullámokat szeli. 

Járányi Gergely, amikor csak teheti
jet ski-t vezet, ráadásul nem is akár-
milyen szinten. A 2012-es amerikai
világbajnokságon - kétütemű open
kategóriában – világbajnoki címet szer-
zett. Ezzel sporttörténelmet írt, ugyan-

is se korábban, sem azóta
nem sikerült magyar jet
ski versenyzőnek világ-
bajnokságot nyerni.

– A sportágat édes-
apámmal közösen ismer-
tük meg – mesélte  Gergő.
– A 1990 évek elején még
lehetett a Balatonon is
művelni, ott szeret-
tünk bele. Mindig
imádtam szágul-
dani, de addig
csak kerékpár-
ral tehettem meg.
A jet ski egy egészen új dimenziót
nyitott meg előttem.

Járányi Gergely hetente háromszor a Füredi parki
kisboltban dolgozik

Világbajnok kisboltos

Gergő olyan gyorsan elsajá-
tította a sportág alapjait, hogy
1997-ben már versenyen is
rajthoz állt. Azóta rendsze-
res résztvevője a jet ski
találkozóknak, itthon las-
san egyeduralkodónak
számít, 2006 óta pedig a
világ- és Európa-bajnok-
ságokról is érmekkel tér
haza. Legnagyobb sike-
rét a már említett
2012-es vébén
aratta, ami-
kor a

Colorado folyón létrehozott nagy
víztározóban, a Lake Havasu-n

rendezett versenyen aranyér-
mes lett.

– Tavaly ugyanezen a vébén
ezüstérmes voltam, de idén

szeretnék ismét világbajno-
ki címet szerezni –

árulta el. - Ehhez
azonban még sok

segítségre van
szükségem.

Riersch

A zuglói fiatalember 
aranyérmes lett 

a 2012-es világbajnokságon

Már Zuglóban is létezik
cumifa. Erre olyan gyer-
mekek akaszthatják rá egy-
kori „kedvencüket”, akik
már leszoktak a cumizás-
ról. Cserébe valamilyen kis
ajándékot kapnak.

Külföldi példák nyomán
állította fel a Varázskert
BabaMamaHáz az első zug-
lói cumifát. Ujvári Andrea,
az intézmény vezetője
lapunknak elmondta, hogy
Oslóban, Genfben és Kop-
penhágában is létezik ilyen
fa, ahová a cumizásról leszo-
kó gyerekek akasztják fel
saját cumijaikat, így maguk
is tesznek fogaik egészségé-
nek megőrzéséért. A kezde-
ményezés igen népszerű,
hetente tíz-tizenöt család
keresi fel a fát, de a gyere-
keknek természetesen nem
kell üres kézzel távozniuk.
Fogkrémet, fogkefét, lufikat
kapnak cserébe az ottha-
gyott cumikért. 

baranya

Fára a cumikkal!


