
Az Önkormányzat továbbra is
ugyanúgy szívén viseli a közok-
tatásban dolgozók és az intéz-
mények sorsát, mint ahogy azt
az átalakítás előtt tette – jelen-
tette ki Papcsák Ferenc polgár-
mester Zugló hivatalos pedagó-
gus napi ünnepségén, ahol a
tanárok és oktatók díjakat, elis-
meréseket vehettek át a város-
vezetéstől.  

A tanárok közül sokan úgy
gondolták, hogy a tavalyi volt az
utolsó Önkormányzat által szer-
vezett Pedagógus nap a kerület-
ben, ugyanis az oktatási intéz-
mények az idén január 1-től álla-
mi irányítás alá kerültek. Zugló
jelenlegi vezetése – annak elle-
nére, hogy már nem az Önkor-
mányzat a pedagógusok mun-
káltatója – május 31-én a Zene-
házban megtartotta a kerület
hagyományos Pedagógus napi
ünnepségét, ahol  elismeréseket
adott át a jövő nemzedékét okta-
tóknak. A városvezetés állás-
pontja szerint ugyanis mindegy
kinek az alkalmazásában állnak
a kerület tanárai, munkájuk a
zuglói gyerekek fejlődését, épü-
lését szolgálja. 

– Az oktatási rendszert érintő
változások legfontosabb célja a
magyar közoktatás minőségének
a javítása és a korábban méltán
híres hazai képzési színvonal
emelése – jelentette ki Papcsák
Ferenc polgármester köszöntőjé-
ben. – Az Önkormányzat tovább-
ra is ugyanúgy szívén viseli a köz-

oktatásban dolgozók és az intéz-
mények sorsát, mint ahogy azt az
átalakítás előtt tette Ezúton is
kérem a pedagógusokat, ha bár-
mi problémájuk van, forduljanak
bizalommal hozzánk.

A kerületi ünnepségen megjelent
Szatmári Edit tankerületi igazgató
is, aki meleg szavakkal köszön-
tötte a pedagógusokat. A Liszt
Ferenc- és az Arany János Általá-
nos Iskola, a Játékszín Óvoda,

valamint a Szent István Király
Zeneiskola növendékei a jeles nap
alkalmából színvonalas műsorral
köszöntötték a megjelenteket. 

A rendezvényen az 50, 60, 65
és 70 éve diplomázott pedagógu-
soknak arany-, gyémánt-, vas- és
rubin okleveleket adtak át. Az
elismerés átvételekor legnagyobb
tapsban a kitüntettek doyenje, dr.
Weiner Istvánné óvónő részesült.
Az aktív pedagógusok közül az
arra érdemesültek Pedagógusi
Szolgálati Emlékérmet, Zugló
Lakosságának Szolgálatáért-,
Zugló Közművelődéséért-, Zuglói
Gyermekekért, Zugló Közoktatá-
sáért- és Zirzen Janka-díjat, illet-
ve a Zuglói Önkormányzat Dicsé-
rő- és a Fiatal Pedagógusok Elis-
merő Oklevelet vehettek át.

Riersch Tamás

Tanévzáró parti 
Idén a Tündérkert Óvoda adott
otthont a kerületi nevelők, óvo-
dai és iskolai pedagógusok,
valamint az intézményvezetők
kerületi tanévzáró partijának. A
rendezvényen Rozgonyi Zoltán
alpolgármester kifejtette: a zug-
lói oktatási intézmények és
közösségek közti kapcsolat-
rendszer jól működik, amely
nagy mértékben segíti az önkor-
mányzat munkáját is. 

A Kárpát-medence számos magyar-
lakta településén tartottak meg-
emlékezést június 4-én a Trianoni
békediktátum 93. évfordulóján,
amely az Országgyűlés 2010. má-
jus 31-i döntése óta a nemzeti
összetartozás napja.  A zuglóiak jú-
lius 4-én a Reiner Frigyes parki
Trianon szobornál emlékeztek a
történelmi Magyarországot felda-
raboló, a magyarság jelentős ré-
szét a határon túlra kényszerítő
1920. évi döntés napján.  Papcsák
Ferenc polgármester, Zugló ország-
gyűlési képviselője a Szerbiához
csatolt Vajdaságban, a Szabadká-
hoz közeli Királyhalmán lévő
Szent Teréz Székesegyházban tar-
tott ünnepségen vett részt.
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Zugló is segít az árvízvédelemben

Továbbra is odafigyelnek a pedagógusokra

Répasi Izabella gyógypedagógus Zirzen Janka díjat  vehetett át Papcsák
Ferenc polgármestertől

Budapestnél minden eddiginél
magasabb 891 centiméteres víz-
álláson tetőzött a Duna június
9-én este. Az árvíz ellen Magyar-
ország régen nem tapasztalt
nemzeti összefogással vette fel
a küzdelmet. A veszélyeztetett
folyószakaszokra az ország min-
den részéből és a határon túlról
is érkeztek önkéntesek. Bár
Zuglót nem érte el a hatalmas
áradat ide is érkezett segítség. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Tarpáról jöttek önkéntesek,
akiket Papcsák Ferenc polgár-
mester, Zugló országgyűlési kép-
viselője a Margitszigetre kísért,
ahol bekapcsolódtak a homok-
zsákok töltésébe, pakolásába, a
védmű építésébe. A tarpaiak
megérkezése előtt a városvezető
már reggel óta a gáton volt, kép-
viselő társaival együtt homok-
zsákokat pakoltak. 

– Mintegy húszan jöttek Buda-
pestre segíteni, Zuglóban fogad-
tuk őket. Az Önkormányzat biz-
tosított szállást a tarpai önkénte-
seknek, akik a budapesti árvíz-

helyzet kapcsán a Margitszigeten
vesznek részt a védekezési mun-
kálatokban – mondta el a Zuglói
Médiának Papcsák Ferenc.

– Elsők között jöttünk. Mi iga-
zán tudjuk, hogy ilyenkor mit
jelent a segítség. A 2011-es tiszai
árvíznél Tarpán átszakadt a gát.
Ez mély nyomot hagyott az embe-
rekben, így pár perc alatt sikerült
a húsz önkéntest összeszedni –
tudtuk meg Szécsi Szabolcstól,

Tarpa polgármesterétől. Budapest
megvédésébe a katasztrófavéde-
lem irányítása által bekapcsolód-
tak a kerületi polgárőrök és
önkéntes tűzoltók is. Információ-
ink szerint számos zuglói magán-
személy jelentkezett önkéntes
munkára a veszélyeztetett Duna
szakaszon.

– Az árvíz miatti rendkívüli hely-
zet, minden képzeletet felülmúló
összefogást hozott. Bár Zuglót
nem fenyegeti a Duna, nekünk is
részt kell vennünk a védelemben,
mert ezt diktálja a lelkiismere-
tünk – jelentette ki Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester. ZL

A nemzeti 
összetartozás 
napja 

www.zugloilapok.hu

A Zuglói Médiaszolgál-
tató Kft. eddig is min-
dent megtett, hogy az
önkormányzat kerületi
újságját minden zuglói
háztartás megkapja. 

Ennek ellenére Önök-
től számos negatív ész-
revételt kaptunk a ter-
jesztéssel kapcsolatban.

Épp ezért a Zuglói La-
pok terjesztésében júni-
us 13-tól jelentős válto-
zás áll be. 

Ekkortól újságunkat a
Magyar Posta egyesített
kézbesítői (leveles pos-
tások) juttatják el Önök-
höz. Lapunkat a terjesz-
tők pénteken, hétfőn,
illetve kedden kézbesí-
tik minden zuglói lak-
címhez tartozó levél-
szekrénybe.

Amennyiben a Zuglói
Lapokat nem kapják
meg, vagy a kézbesítés-
sel kapcsolatban észre-
vételeik vannak, kérjük
jelezzék a 

zlterjesztes@gmail.com

e-mail címen.

Tisztelt 
Olvasóink!

A Tarpáról érkezett csoport a margitszigeti védelmi vonal erősítésén vett részt

Papcsák Ferenc polgármester
Zugló országgyűlési képviselője
is pakolta a homokzsákokat

A címlapon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

Részletek az 5. 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 történõ
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4675;

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/70-625-5743

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Július 01. 17.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/70-624-4630, 

e-mail cím: zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Július 3. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK)  Polgár-
mesteri Hivatal. Előzetes bejelentkezés
alapján.  Tel.: 06-30-586-5559

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. június 13. 17.00 órától. Tel.:
06-20-404-24-16

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal. Június 13. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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CSEREPESHÁZ

Tel.: 3632-656
www.cserepeshaz.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b

PROGRAMAJÁNLÓ

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
VIGALOM
2013. augusztus 31-én
(szombat)
10.00-22.00 óráig
a Cserepesház melletti parkban.
Színes, zenés, gyermek és felnőtt
szórakoztató programok, utcabál
A részvétel ingyenes!

Tábori Toborzó és Nagycsaládos Nap,
köszönetnyilvánítás:

Támogatóink:

Magyar Vöröskereszt Zuglói Csoportja,
Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány,

Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
Uzsoki Modell, Studium Generale.

Zuglói Társasházkezelő és
Közterületfenntartó Kft. - Pusztai Péter

ügyvezető, Homoktövis Szaküzlet,
Lindi Pékség, Mentor Egyesület,

Nőszirom Egyesület, Pince Cukrászda.

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777
www.liptakvilla.hu



A Virágzó Zugló Program keretében
május utolsó napján ezúttal a Paskál
parkban található Olajág Idősek Ottho-
na előtti közterület szépült meg. A pol-
gármester kezdeményezésére indult
program keretében az elmúlt években
már számos utcafront borult virágba.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. feladatkörei közé tartozik a kerü-
leti környezet fenntartása, üzemeltetése,
rendbetétele. 2013-tól a Virágzó Zugló
Program teljes lebonyolítását is ők végzik.

– Fontos volt számunkra, hogy azok a
közterületek, amelyek hasznosításon kívü-
liek, felfrissüljenek, és ha lehet, akkor
virágban pompázzanak – jelentette ki
lapunknak Papcsák Ferenc, polgármester.
– Már messze túl vagyunk az ezredik ülte-
tésen és még folytatjuk a munkát.

Ezúttal a Paskál parkban található Ola-
jág Idősek Otthonának lakóit mozgatta
meg a kezdeményezés.

– Mintegy százharmincezer forint érték-
ben tudtunk virágot, termőföldet és táp-
anyag utánpótló trágyát biztosítani –
mondta el a helyszínen Szili Adrián, a Zug-
lói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
vezérigazgatója.

Az ültetés alkalmával két új hársfát is
elhelyeztek, illetve a többi parkfenntartási
munkát úgy ütemezték, hogy a végered-
mény egységes képet alkosson. Megyeri
Szabolcs, a Virágzó Zugló Program ker-
tészmérnöke elárulta: a program megva-
lósítása során fontosnak tekintik, hogy az
idősebb generációt is bevonják az utca-
front szépítésébe. 

Az önkormányzat egyébként igyekszik
minden közterületi szépítéssel kapcso-
latos igénynek eleget tenni, az elképze-
léseket, ötleteket megvalósítani. A patak
partra például hamarosan új utcabúto-
rokat, padokat helyeznek ki a lakosság
kérésére.

vr-fk

Június elején átadták a Kere-
pesi út 78/a–h. előtti új, 1480
négyzetméter területű parko-
lót, jelentősen enyhítve az ott
tapasztalható parkolási prob-
lémákat. A Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt.
azonban máshol is épít parko-
lókat a kerületben, ahogy uta-
kat és járdákat is. 

Több éves parkolási problé-
mát oldott meg a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
miután június elején átadták az
autósoknak a Kerepesi út 78/a–
h. szám előtti parkolót. A Kere-
pesi szervizútján a metró és az
üzletközpont közelsége miatt
egyre nagyobb parkolási igény
jelentkezett, és sokszor még az
ott lakóknak sem sikerült házuk
közelében helyet találniuk jár-
műveiknek. A korábban  meg-
épült 45 fokos parkoló sor a
Kerepesi út 80/a–d. szám előtt
sem bizonyult elegendőnek az
igények kielégítésére. A Kerepesi
út 78/a–h.  szám előtti új parko-
lózóna építési munkáit április
17-én kezdte meg a kivitelező a
Rönk-Vár  Kft. A műszaki
átadást a teljes munka befejezé-
sével június 4-én tartották meg.

A beruházás keretén belül
elkészült beton gyeprácskőből
álló, finom mészkőzúzalékkal
feltöltött, mintegy 1480 négyzet-
méter alapterületű parkoló
körülbelül száz autónak biztosít
helyet. A cég 28 millió forintból
valósította meg a terveket. 

A Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. tájékozta-
tása szerint a munka kivitele-
zése szervezetten, akadálytala-
nul zajlott, a lakosság igényeit
a lehetőségekhez képest figye-
lembe vették, a kivitelezés alatt
a helyi lakosság közlekedését
a kivitelező igyekezett zavarta-
lanul biztosítani. Ennek
köszönhetően elmondható,
hogy a munkafolyamatok idő-
szakában nem érkezett lakos-
sági panasz.   

Az önkormányzat fejlesztési
tervei azonban itt nem állnak
meg, a Kerepesi út más szaka-
szain is hasonló beruházások
kezdődnek a közeljövőben. Az
elképzelések szerint november-
ben adhatják át a lakosságnak
a Kerepesi 132–134. és 136–
138. számnál az összesen 470
négyzetméteres parkolót, de az
Ond vezér útja 37. szám előtt
is kialakítanak egy ilyen zónát
227 négyzetméteren, amelyet az
elképzelések szerint ugyancsak
novemberben adnak majd át.
Mindkét beruházásra hétmillió
forintot különítettek el. 

Ennél számarányában is
nagyobb fejlesztés lesz a Nagy
Lajos király útján, ahol a Kerék-
gyártó és az Ilosvai Selymes
utca között, a kerületi központi
Posta előtt is megoldják végre
az áldatlan parkolási helyzetet.
Ez a beruházás 44,4 millió
forintból valósul meg az elkép-
zelések szerint, a parkolót jövő
áprilisban adhatják át. 

A fejlesztési tervből kiderül,
hogy út és járdaépítésre is jelen-
tős összegeket különített el a
zuglói képviselőtestület. Előzőe-
ket említve a Bazsarózsa utca
Vezér utca–Fischer utca közötti
szakasza 29,3 millió forintból
újulhat meg október közepére,
míg a Vezér utca Tihamér u. és
Tihany tér közötti része 7,3 mil-
lióból novemberre. 

A tervben nyolc olyan járda-
építési beruházás is szerepel,
amely szeptemberre valósulhat
meg. A Pillangó utca 25–29. 2,4
millió forintból, a Kántorné
sétány 9. – Ond vezér útja 13–
15. között i rész 330 ezerből, a
Tengerszem utca 108–110. 800
ezerből, a Szervián utca 12–
Padlizsán 23. közötti szakasz
3,5 millióból, az Ungvár utca
24/b 1,1 millióból, a Kacsóh
Pongrác út 121–123. 3,3 millió-
ból, a Kerepesi út 136–138. és
140–142. közötti terület, 1,1
millióból, a Bagolyvár u. 3/b.
500 ezerből épül majd meg. A
novemberre elkészülő Egressy
út 48–58. és Handzsár u. közötti
részre 3,5 millió forintot költe-
nek majd, míg a jövő áprilisra
megépülő Pillangó parkra 18,4
milliót. Az Emília utcában a
Törökőr utca–Újvidék utca
között a járdaépítés mellett a
közvilágítást is felújítják novem-
berre 11, 5 millió forintból.

Papcsák Ferenc polgármester
korábban jelezte, hogy folytatva
az előző évek munkáját idén is
több olyan projektet indítanak

útjára, amely a kerületben élők
komfortérzetét hivatott javítani.
Mindent megteszünk, hogy az itt

lakók még élhetőbb Zuglót kap-
janak – hangsúlyozta. 

Baranya Róbert  
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A Paskál park is virágba borult

Ilyen volt

Az otthon lakói is aktívan részt vettek a virágok gondozásában

Ilyen lett

Parkoló és járdaépítési hullám Zuglóban

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Részletes tájékoztató 
és további információ 
kérhető:

06 30/368-7859
www.zuglo.hu

L H Í VF E

VIRÁGZÓ 

Á SL H Í V

ZUGLÓ VIRÁGZÓ 201333 ROGRAMP3
Főváros Budapest 

ismét meghirdeti a Virágzó Zugló Programot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

úton. postai borítékra A 

további gondozásában.

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

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

ráírni: kérjük borítékra Virágzó 

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

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

2013Zugló Virágzó 

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

>>> 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.

Részletes tájékoztató 

dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere

és további információ 
kérhető:

06 30/368-7859
www.zuglo.hu

Polgármesteri HivatalaPolgármesteri HivatalaPolgármesteri Hivatala



Cím

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

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június elsejétől az ok-
mányiroda ügyfélfogadási rendje, minden szakterületen, egységesen 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 időpontfoglalás
nélkül, sorban állással is ügyet intézni.

Időpont foglalható a www.magyarorszag.hu honlapon, valamint
személyesen illetve telefonon, az okmányiroda recepcióján. Tele-
fonszám: 872-9271 és 872-9392 

A hosszú várakozási idő elkerülése céljából, az előre lefoglalt időpont nél-
kül érkező ügyfelek részére a sorszám kiadása naponta kétszer, a délelőtti
és a délutáni műszakban is külön történik.

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

hivatalvezető

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármesterének, ország-
gyűlési képviselőjének kezdeményezésére a kerületi
önkormányzat idén is lehetőséget biztosít az időskorú-
ak számára az úszásra. A korábbi évektől eltérően azon-
ban csak fényképes Zugló kártyával vehető igénybe a
szolgáltatás.  

Zugló Önkormányzata kiemelten támogatja a kerületben
élő nyugdíjasok úszását, hozzájárulva ezzel az idősek
egészségének megőrzéséhez. A kezdeményezésnek közös-
ségformáló hatása is van, hiszen az úszni járó szépkorúak
között baráti kapcsolatok alakulnak ki, így a hasznos idő-
töltés mellett az idős korban oly fontos emberi kapcsolatok
is fejlődhetnek. 

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló országgyűlési képviselőjének
kezdeményezésére a kerületi önkormányzat július 1-től
kétezer kerületi nyugdíjasnak biztosít ismét ingyenes
úszás-lehetőséget a Szőnyi úti BVSC uszodában. A korábbi
évektől eltérően azonban idén csak fényké-
pes Zugló kártyával vehető igénybe a
szolgáltatás. Az okmány kiállítása
- amely a Magnet Banknál,
1149 Budapest, Nagy Lajos
királyné útja 214. alatt, hét-
főtől péntekig, 8-17 között
igényelhető -  díjtalan. Az
ingyenes úszás igénybe-
vételének feltételeit elol-
vashatják a www.zuglo-
isport.hu weboldalon,
vagy érdeklődhetnek a
+36 1 223 53 19-es
telefonszámon.

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nyílt-licittárgyalás útján értékesítésre meg-
hirdeti a Budapest XIV. kerület Pillangó u. 14. szám alatti, 32006 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezésű, valamint a Budapest XIV. kerület Fischer István u. 92. szám alatti, 39639/27 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanjait.
A Hirdetmény megtekinthető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (1145 Budapest, Pétervá-
rad u. 11-17) és Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervá-
rad u. 2.) hirdetőtábláján, valamint a www.zugloizrt.hu és a www.zuglo.hu internetes oldalakon”

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

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/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkormányzati
tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. JÚNIUS 13.ÖNKORMÁNYZAT4

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlangazdálkodási Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, bérleti szerződés
hosszabbítással, bérleti jogviszony 
folytatásával kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

10:00-12:00 Lakás ügyek 
(lakáspályázatokkal, bérleti szerződés hosszabbítással,

bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

Tisztelt Szülők! 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i döntése értelmében lehetőség van arra,
hogy 130 zuglói lakóhellyel rendelkező 10–17 év közötti leánygyermek Humánpa-
piloma-vírus elleni védőoltásban részesüljön a regisztrációs lapok érkezési sorrend-
je alapján. Az Önkormányzat azon leánygyermekek szüleinek a jelentkezését várja,
akik a korábban meghirdetett időpontokban nem vették igénybe a védőoltást. 

A tájékoztató és a regisztrációs adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán (Budapest, 1145 Pétervárad utca 2.) vehető át, illetve www.zug-
lo.hu oldalról letölthető. Mint ismeretes a méhnyakrák Európában a má-
sodik leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés a
45 év alatti nők körében. Többnyire tünetmentes, általában hosszú idő
alatt alakul ki.  A rákkeltő vírus elsősorban szexuális úton terjed, ellene
az óvszer használta nem biztosít elégséges védelmet.

Tisztelettel: Papcsák Ferenc polgármester 

Idén is ingyen 
úszhatnak

a szépkorúak

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös

képviselők részére 
a Polgármesteri Hivatal

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382

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 Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden kedden
a 872-9119- es vagy a 872-9241-es 

telefonszámokon.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. értékesítésre meghirdeti a
31268/180/A/57 hrsz.-ú természetben Bp. XIV. Lőcsei u.24-26. szám alatti ingat-
lan teremgarázsában található alábbi gépkocsi beállókat

Hirdetmény

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 vétel-árat elérő vagy

azt meghaladó 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 megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os tele-
fonszámon. A hirdetmény kifüggesztésre kerül Zuglói Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zugloizrt.hu). 

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

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

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

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

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



A zuglói trianoni emlékműnél
tartott koszorúzás mellett kerü-
letünk a vajdasági Királyhal-
mán is képviseltette magát a
június 4-ei nemzeti összetarto-
zás napján. A Szabadkához
közeli településen megtartott
ünnepségen részt vett Papcsák
Ferenc polgármester, Zugló
országgyűlési képviselője és fel-
lépett a Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépisko-
la Női Kara. 

Határon innen és túl is számos
megemlékezést, ünnepséget tar-
tottak június 4-én, a nemzeti
összetartozás napján. Kerüle-
tünkben a trianoni emlékműnél
helyeztek el koszorút az önkor-
mányzat képviselői az első világ-
háborút lezáró, 1920-ban kötött
békeszerződés évfordulóján.  Bát-
ki László, fideszes önkormányzati
képviselő a megemlékezés alkal-
mából hangsúlyozta: a nemzeti
összetartásnak azt kell jelentenie
a mai ember számára, hogy bár
a határok elválasztanak egymás-
tól, igenis összetartozunk. Egy a
gyökerünk, egy a jövőnk – tette
hozzá. Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester szerint a lényeg, hogy meg-
haladva a tragédiákat és a nem-
zetet ért súlyos csapásokat, pró-
báljunk pozitív gondolatokkal,
egymással összefogva átlépni a
XXI. századba, és közösen, együt-
tes erővel megoldani az előttünk
álló problémákat. 

Papcsák Ferenc, kerületünk
polgármestere, országgyűlési kép-

viselő a Vajdaságban, a Szabad-
kához közeli Királyhalmán lévő
Szent Teréz Székesegyházban tar-
tott ünnepségen vett részt, egyházi
méltóságok, közéleti szereplők,
és politikusok társaságában.
Répás Zsuzsanna, Nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár a rendez-
vényen elmondta: „most 93 esz-
tendő elmúltával, mi az összetar-
tozást ünneplejük, ez maga a cso-
da. Mi ennek a 93 esztendőnek
minden napján tudtuk, hogy
összetartozunk. A lelkünkben, a
szívünkben tudtuk, hogy a ma-
gyar nemzet egységes.” Papcsák

Ferenc felemelőnek nevezte a ren-
dezvényt, emlékeztetve egyben Sza-
badka fontosságára, hiszen ez a
délvidéki magyarság számára
szimbolikus város, amelynek na-
gyon erős a közössége. 

A szabadkai megemlékezés
különlegessége volt, hogy az ün-
nepségen a zuglói Szent István
Király Zeneművészeti Szakközép-
iskola Női Kara adott hangver-
senyt. Tőkés Tünde, a kar vezetője
elmondta: kiemelten fontosnak
tartották, hogy a magyar összetar-
tozást valójában megjelenítő nem-
zeti kultúránkból adjanak ízelítőt.

Az emléknapon az Országház
kupolatermében is ünnepi kon-
certet tartottak, nemzeti emlék-
hellyé avatták az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkot
és a Rákóczi Szövetség diákutaz-

tatási programja keretében nyolc-
van Kárpát-medencei középiskola
több mint 2600 diákja látogatha-
tott el egy határon túli magyar
iskolához.

Az Országgyűlés 2010. május 31-
én döntött úgy, hogy a trianoni
békeszerződés aláírásának napja,
június 4. a jövőben a nemzeti
összetartozás napja legyen. A nem-
zeti összetartozás melletti tanúság-
tételről szóló, öt paragrafusból álló
törvénnyel az Országgyűlés kinyil-
vánította, hogy „a több állam fenn-
hatósága alá vetett magyarság min-
den tagja és közössége része az egy-
séges magyar nemzetnek, melynek
államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok sze-
mélyes és közösségi önazonossá-
gának meghatározó eleme”.     BR
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Az egységes magyar nemzet ünnepén

Keddenként bogrács partyval,
élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

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

hétfőn
30% kedvezményt

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját
hangulatos környezetben!

hangulatos továbbrakerthelyisége is
változatlan áron várja kedves vendégeit!

és a nyár beköszöntével
A Hotel Amadeus étterme, sörözője,

Napi menü:

Hétköznapokon kétfogásos menü mindennap 12:00 és 15:00 között csak 950 Ft/áron,

kétféle menüsor közül választhat, egy pohár házi limonádéval! Előfizetés esetén csak 850 Ft/fő/nap.

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

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett kínáljuk konyhánk remekeit.

Szerdánként korlátlan étel, ital-

fogyasztással, kellemes zongoraszó kíséretében fogyaszthatnak svédasztalunkról, mindössze 4.290 forint/fő áron.

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Várjuk Önöket szeretettel!

Június 17. hétfő

Június 18. kedd

Június 19. szerda

Június 20. csütörtök

Június 21. péntek

Zelleres burgonyaleves csipetkével
• Baconba göngyölt csirkemáj, petrezselymes burgonya
• Bácskai rizseshús, ecetes almapaprikával

Hideg almakrémleves
• Roston sült csirkemell bazsalikomos paradicsommal,

vajas hordóburgonyával
• Petrezselymes juhtúróval töltött sertésborda,

vajas hasábburgonya

Húsleves friss zöldségekkel, csigatésztával
• Marhapörkölt házi tarhonyával, csalamádé
• Rántott sajt, rizs, tartármártás
• Epres túrótorta

Magyaros gombaleves tejföllel
• Zöldbabfőzelék sült mini debrecenivel
• Rakott kelkáposzta

Gulyásleves házi csipetkével
• Bolognai spagetti
• Forró császármorzsa kajszibaracklekvárral

Füstöltsajt krémleves, pirított sonkakockákkal
• Tárkonyos tavaszi sertésragu, petrezselymes

burgonyával
• Omlós fokhagymás csirkecomb petrezselymes

párolt rizs

Hideg meggyleves mentarózsával
• Grillezett sertéstarja tepsis burgonya, csalamádé
• Baconos juhtúrós tejfölben sült csirkemell,

petrezselymes rizs

Karfiolleves
• Tejfölös pulykapaprikás nokedlivel, kovászos uborka
• Mézes almás sült oldalas, hagymás tört burgonya
• Szabolcsi almatorta

Zsenge zöldbableves
• Kemencében sült rakott burgonya kolbászkarikákkal
• Töltött paprika főtt burgonyával

Babgulyás
• Káposztás cvekkedli
• Barátfüle meggylekvárral, fahéjas porcukorral

Június 24. hétfő

Június 25. kedd

Június 26. szerda

Június 27. csütörtök

Június 28. péntek

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

Rozgonyi Zoltán alpolgármester
a koszorúzási ünnepségen

A királyhalmai Szent Teréz Székesegyházban tartott ünnepségen a Szent
István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Női Kara lépett fel 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete első alkalommal 2000 db chip
megvásárlásával segítette a kerületi állattartókat, hogy a jogszabályból eredő kötelezettségüknek eleget
tudjanak tenni. Az akció sikerességét látva a Képviselő-testület 2013 januárjában úgy döntött, hogy
újabb 2000 db chip megvásárlásával járul hozzá ahhoz, hogy az állattartók az eb kötelezően előírt egye-
di jelölését elvégezhessék.

Tájékoztatjuk az állattartókat, hogy a mellékelt táblázatban szereplő XIV. kerületi állatorvosok ren-
delőjében korlátozott számban, a készlet erejéig még díjmentesen beültethető a chip.

Felhívjuk az állattartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel tartható. 

Aki az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el, 45.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

A díjmentesség kizárólag a XIV. Kerületben állandó, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező la-
kosok tulajdonában lévő ebekre vonatkozik. A jogosultságot lakcímkártya és fényképes igazolvány együttes
felmutatásával kell igazolni. Az önkormányzatnál nincs szükség előzetes regisztrációra. Az időpontot az
állatorvossal célszerű előre egyeztetni a nagyszámú érdeklődésre való tekintettel.

A kutyák oltási könyvét vigyék magukkal amennyiben az ebet chip behelyezésre viszik.

Állatorvos neve
1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László
2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics
Katalin

5. Dr. Fekete 
Miklós Zsolt

6. Dr. Kerekes 
János Pál

7. Dr. Gyurovszki
Mihály

8. Dr. Radványi 
Anikó

9. Dr. Helmle Péter

10. Dr. Kovács  
Katalin

11. Dr. Yaro E.
Cletus

Rendelőintézet neve
Ebcsont Beforr Állatorvosi 
Rendelő Patika Kozmetika
Zuglói Állatorvosi 
Rendelő

Triovet Állatorvosi 
Rendelő
Max Vet Vezér Állatorvosi 
Rendelő
Róna Állatorvosi Rendelő

Cura-Vet Állatorvosi 
Rendelő
Angelus Állate-
gészségügyi Centrum
Bell Állatklinika Kft.

Városligeti Állatorvosi 
Rendelő
Naturvet Állatorvosi 
Rendelő

Rendelőintézet címe
1148 Budapest,
Lengyel u. 16.
1145 Budapest,
Varsó u. 8.

1143 Budapest,
Ilka u. 14.
1148 Budapest,
Vezér u. 132.
1149 Budapest,
Róna u. 57.

1141 Budapest,
Mogyoródi út 141/A
1141 Budapest,
Mogyoródi út 147/B
1148 Budapest,
Bolgárkertész u. 7.
1146 Budapest,
Hermina u. 30.
1147 Budapest,
Balázs u. 31.

Rendelési idő
H-P: 8-20; Szo.: 8-12;
V: 18-20
H-P: 9-12 és 16-19;
Szo.: 10-12; V: 17-19

H-P: 8-12 és 16-20;
Szo.: 8-12; V: 19-20
H-P: 9-12 és 16-19;
Szo.: 9-12
H: 8-10 és 15-20; K: 8-10 és 
7-20; Sz: 8-10 és 15-20; 
Cs: 8-10 és 17-20; P: 8-10 és
15-20; Szo.: 10-12; V: 17-19
H-P: 9-12 és 16-20;
Szo.: 9-12
H-P: 9-12 és 16-20;
Szo.: 10-14
H-Sze.-P: 16-19;
K-Cs-Szo.: 10-12
H-P: 9-19

H-P: 15-19; Szo.: 9-11

Egyéb
Tel.: 06-70/251-7777, 
06-20/396-4673
Kihelyezett rendelő: 1144 Bp., 
Rákosfalva park 1/b. H-P: 8-10 
és 17-19; Szo.:10-12 Tel.: 
06-30/628-7914, 251-8370
Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

Tel.: 223-52-91, 
06-30/306-4501, 
06-30/933-0472

Tel.: 06-30/9662-486

Tel.: 273-1098, 
06-30/947-8337
Tel.: 383-8504, 
06-30/960-8557
Tel.: 321-1021, 312-6404

Tel.: 06-30/455-0256

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

2011 nyarán Papcsák Ferenc
polgármester kezdeményezésé-
re a kerület legforgalmasabb
csomópontjaiban és a kerület-
őrség gépjárműveiben életmen-
tő berendezéseket helyeztek el.
Egy éve  az Önkormányzat által
a Stadionok állomáson szolgá-
latba állított defibrillátor segít-
ségével a mentősök újraélesz-
tettek egy hirtelen szívhalált
szenvedett idős férfit. 

„A 2-es metrón utazó férfi ellá-
tását a szerelvényen közlekedő
utasok kezdték meg az állomáson
kihelyezett szerkezet használatá-
val. A helyszínre érkező mentő-
sök a férfit sikeresen újraélesz-
tették, majd az intenzív osztályra
szállították” – tudatta akkor a
részleteket lapunkkal Győrfi Pál,
az Országos Mentőszolgálat kom-
munikációs igazgatója. Ismert, a
zuglói lakosok, valamint az átuta-
zó polgárok személyes biztonsá-
gérzetének növelése érdekében

Zugló önkormányzata 2011 júni-
usában félautomata defibrillitáro-
kat helyezett el a kerület forgal-
mas csomópontjain és a Zuglói
Polgárőrség gépjárműveiben,
amelyeket kizárólag a feladatra
felkészített személyek használhat-
ják. Az arra jogosultak felkészí-
tését, vizsgáztatását és tovább-
képzését az Országos Mentőszol-
gálat térítésmentesen vállalta. 

Az önkormányzat nevében Pap-
csák Ferenc fejezte ki köszönetét
az életmentésben részt vállaló
utasoknak és a mentőszolgálat
munkatársainak a gyors, szak-
szerű intézkedésért. 

Zuglóban jelenleg nyolc önkor-
mányzati tulajdonú életmentő
készülék áll rendelkezésre. Ezen
túlmenően egy-egy berendezés van
a Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben, az Egressy Gábor Kéttannyel-
vű Műszaki Szakközépiskolában,
a Széchenyi Gyógyfürdőben és a
Vidámparkban.

KD

Papcsák Ferenc polgármester 2011. június 2-án adta át az életmentő
defibrillátort a Stadionok állomás forgalmi ügyeletesének

Évfordulós az életmentés
A Kerékgyártó utcai Eleven Élet
Idősek Klubjában járt Papcsák
Ferenc polgármester. A város-
vezető a klubtagoknak bemu-
tatta a kerület új szociális mun-
katársát, Németh Károlyt.

Finom csülökpörkölttel várták
Papcsák Ferenc polgármestert
május 29-én az Eleven Élet Idő-
sek Klubjának tagjai. A kerület-
vezető már nem az első alkalom-
mal keresi fel a Kerékgyártó utcai
szociális intézményt. Papcsák
Ferenc polgármester ugyanis
tudatosan látogatja a zuglói idős-
klubokat, mert elmondása sze-
rint egy olyan kerületben, ahol 33
ezernél is több a 60 év feletti
emberek száma, ott foglalkozni
kell az idősek problémáival. Ez
lesz a feladata Németh Károly egy-
kori olimpikonnak, nemzetközi
Fair play-díjas asztaliteniszező-
nek is, aki a jövőben szociális
referensként fog közvetíteni a
kerületi idősek és az önkormány-

zat között. Természetesen Pap-
csák Ferenc polgármester tovább-
ra is folytatja az idősügyi prog-
ramját. A tervei szerint június 6-
án a Bánki Donát parkban talál-
ható Árnyaskert Idősek Klubját
kereste volna fel, de az élet ezúttal
alaposan átírta a programot. A
Dunán levonuló eddigi legmaga-
sabb árhullám ugyanis a nemzeti
összefogás jegyében a hazai és a
határon túli magyarságot egya-
ránt mozgósította. Június 6-án
Papcsák Ferenc szülőföldjéről,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ből érkezett egy önkéntesekből
szerveződött húszfős csoport, aki-
ket Papcsák Ferenc a Margitszi-
getre is elkísért, hogy együttesen
vegyenek részt az árvízi védeke-
zésben. Az Árnyaskert Idősek
Klubjában Gyügyei Attila család-
ügyi tanácsnok képviselte a város-
vezetőt, aki a klubtagoknak átad-
ta az önkormányzat által küldött
gyümölcsöket is.                     R.T.

A nyugdíjas klub tagjai hívták meg a polgármestert

A Füredi utcai lakótelep tövében,
a HÉV vonala mellett megbúvó
iskola mára nemcsak a kerület,
hanem a főváros egyik legjobb
és legeredményesebb szakképző
intézményévé vált – jelentette ki
Csomós Miklós főpolgármester-
helyettes május 30-án a Neu-
mann János Számítástechnikai
Szakközépiskola fennállásának
25. évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen.

– Jó szakemberekre mindig
szüksége volt az országnak. A
Neumann ennek az igénynek
maximálisan eleget tesz. Az isko-
lában folyó képzés és nevelés
színvonalára büszke a főváros.
Nem túlzás kijelenteni, hogy az
informatikai képzés terén abszo-
lút elsőnek számít az intézmény
– állapította meg Csomós Miklós
beszédében. Az ünnepségen kide-
rült, hogy az iskola a korábbiak-
hoz hasonlóan jelenleg is bővel-
kedik tehetségekben. Fenyvessy
Gábor igazgató ugyanis színpadra
szólította azokat a diákokat, akik
a jubileumi évben kimagaslóan
teljesítettek. Volt köztük váloga-
tott floorball-játékos, karate-baj-
nok, paraúszó, illetve az Országos
Középiskolai Tanulmányi, az

innovációs és az egyéb szakmai
versenyeken jól teljesítő diák. A
kiszólított tanulók szinte teljes
egészében elfoglalták a színpadot.
Az évfordulós rendezvényen kide-
rült, hogy a Neumannban az
informatikai képzés mellett nagy
hangsúlyt helyeznek a művészeti
nevelésre is. Ennek bizonyítéka,
hogy az iskolából olyan diákok is
kikerülhettek, mint Bereczki Zol-
tán színész, énekes. A jelen tehet-
ségei közül többen is bemutat-
koztak az ünnepi programban. A
jubileumi rendezvényen megje-
lentek az ünnep alkalmából
köszöntötték azokat a pedagógu-
sokat is, akik már nem tanítanak
a Neumannban és megemlékez-
tek Gergely András iskolaalapító
igazgató munkásságáról is.   R.T.

Az ünnepségen Csomós Miklós
főpolgármester-helyettes is kö-
szöntötte a jubiláló iskolát

A Neumann negyedszázados
sikertörténete

Az idén negyedszázados tanintézet 1988 szeptemberében kezdte meg
működését egy átköltözés miatt üressé vált iskolaépületben. Az intézmény
1989-ben vette fel a világhírű magyar matematikus, Neumann János
nevét. 1991 óta foglalkoznak sajátos nevelési igényű (SNI) diákok képzé-
sével. Első évben még csak egy vak diákjuk volt, azóta viszont már jelentős
mértékben kibővült az SNI-s diákok száma. Az első komolyabb sikert
1996-ban könyvelhették el, amikor a Benedek Balázs, Nagy Tamás és
Mezei Sándor nemzetközi innovációs versenyt nyert. Az intézmény eddigi
legismertebb diákja Rátai Dániel, akinek a találmánya, a Leonar3Do prog-
ram ma már olyan jelentőséggel bír mint egykoron a Rubik-kocka. 

A polgármester ismét nyugdí-
jasokat látogatott meg. Az
idősektől arról érdeklődtünk,
mi a véleményük a városve-
zető újabb látogatásáról?

Megkérdeztük

Szap Zoltán
Meg vagyok

elégedve a pol-
gármester úr-
ral. Ha kell,
hozzá fordu-
lok. Meghív-
tuk közénk, mert a tevékeny-

ségével kiérdemelte. 

Hegyiné 
Tilda

Amikor felke-
res bennün-
ket mindig

szokott aján-
dékot adni. A
múltkor gyümölcsöt hozott,

korábban jegyet kaptunk
Mága Zoltánnak gyönyörű

koncertjére, és ingyen mehe-
tünk BVSC uszodába is.

Fodor 
Józsefné

Nekem szim-
patikus, fő-
nöknek való
ember. Nem
mindenki te-
szi ezt meg, hogy meglátogat
minket. Közvetlen és emberi.

A szociális területen is olimpiai 
a színvonal Zuglóban

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



Ágoston Zsolt 1989 óta tagja az
idén 25 esztendős Neumann
János Számítástechnikai Szak-
középiskola tantestületének. Az
agilis pedagógus eleinte a labda-
rúgás oktatására helyezte a hang-
súlyt, majd átnyergelt a tornára,
ahol szintén szép sikereket ért
el. Tanítványai az országos ver-
senyeken is a legjobbak közé tar-
toztak, ezzel is igazolva testnevelő
tanáruk szakmai hozzáértését. 

2001-ben a diákok kérésére az
iskola szervezett egy röplabda
csapatot, amelynek az első edzé-
sén felvetődött, mi lenne, ha a
kipróbálnák a floorballt. A kísér-
let olyannyira jól sikerült, hogy
az iskolában hamarosan egyesü-
let alakult. A sportággal 2001-
ben még csak ismerkedő testne-
velő irányításával 2004-ben a
neumannos fiúcsapat már a
sportág első osztályában lépett
pályára. Az együttes egy darabig
az első és másodosztály között
liftezett, majd stabilizálta helyét
a legjobbak között. A klub ere-
detileg a szakközépiskola tanu-
lóira épült, ma már azonban
más intézményekből is szívesen
igazolnak diákok a Neumann
SE-be. 2007-ben alakult meg az
egyesület lány floorball csapata.
Az elmúlt időszakban volt olyan
év, amikor az egyesület fiú és
lánycsapata is ott volt a floor-
ball NB I-ben. 

Ágoston Zsolt szakmai tudását
a sportág szakemberi és vezetői
egyaránt nagyra értékelik. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy 2006–2008 között a
zuglói iskola testnevelője volt a
magyar floorball-válogatott szö-
vetségi kapitánya. Odafigyelésé-

nek köszönhetően számos ügyes
játékos kapott meghívót a válo-
gatottba. Ezek közé tartozik töb-
bek között Odor József, Schauer
Balázs és Jesch Dávid. 

Az eddigi legnagyobb zuglói
floorballsiker két hölgy, Kárpáti
Enikő és Sándorovszky Fanni
nevéhez fűződik. Mindketten tag-
jai voltak az U19-es magyar női
válogatottnak, amely két éve fel-
jutott a világ legjobbjait felsora-
koztató A csoportba.

A Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskolában a
90-es évek eleje óta fogyatékkal
élő diákok integrált oktatása is
zajlik. Ágoston Zsolt 1991 óta
foglalkozik vak gyerekek sport-
képzésével, ezért ismerkedett
meg az általuk nagyon kedvelt
csörgőlabdával. Ő pedig az a
szakember, aki, ha valamilyen
sportágba belekóstol, azt csak
magas szinten tudja oktatni. A
zuglói testnevelő tanár néhány
éve fejest ugrott ebbe a különle-
ges sportágba. Agilitását látva
pedig nem csoda, hogy a csör-
gőlabdában is hamar pozícióba
került. Ágoston Zsolt ma a
Magyar Paralimpiai Bizottságon
belül a csörgőlabda szakág fele-
lős vezetője, aki minden szabad
energiáját arra próbálja felhasz-
nálni, hogy az egykori magyar
sikersportág új erőre kapjon, és
a régi szép eredmények megis-
métlődjenek. Ha csak a szakmai
munkán fog múlni, már most
biztosak lehetünk benne, hogy
ezt a „vállalkozását” is siker
koronázza. Riersch Tamás
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– Nagyon jól esett a kerület
figyelmessége, mert ez azt jelzi,
hogy még nem felejtettek –

mondta Ambrus Miklós a
köszöntést követően. – Számom-
ra mindig Zugló jelentette az ott-

hont. 50 éve lakom a kerületben,
számomra mindig nagyon fontos
a városrész.

A kiváló vízilabdakapus életé-
ben három település játszott kie-
melkedő szerepet. Az első Eger,
ahol született és a fiatalságát töl-
tötte. Itt lett vízilabdázó, majd
kapus. A második a IX. kerület,
amely jelképesen a munkahelye
volt, bár a Fradi vízilabdacsapata
sosem edzett Ferencvárosban. A
harmadik Zugló, melyet a spor-
tolónak évtizedek óta az otthona.

– 1963-ban újdonsült Európa-
bajnokként költöztem a XIV.
kerületbe, a Vezér út Egressy út
sarkán található kis lakótelepre,
így a tokiói aranyérmemet már
zuglóiként szereztem.

Az említett ötkarikás esemé-
nyen Ambrus Miklós három mér-
kőzésen védte a magyar kaput, a
belgák elleni 5:0-ás, az olaszok
elleni 3-1-es, és a szovjetek elleni
az olimpiai bajnoki címet jelentő
mérkőzésen, ahol a magyar csa-
patnak három góllal kellett nyer-
ni, hogy aranyérmes lehessen. Az
5:2-es győzelmet Ambrus Miklós
pályafutása legfontosabb pillana-
tának tartja.

A hálóőr neve összefonódott a
Ferencvárossal. Fiatalon ezért a
klubért hagyta el szülővárosát és
a családi fészket. Itt lett megha-
tározó játékos. 1956-ot követően

a zöld-fehérek kedvéért és segít-
ségével tért haza a kétéves auszt-
ráliai emigrációból. Ő hálából öt
bajnoki címhez segítette a csapa-
tát, illetve a válogatottban 55-ször
képviselte a Fradi és a magyar
színeket.

– Hatvan éve tartozom a Fradi
közösségéhez, ahol sok szerep-
kört betöltöttem. Voltam kapus,
játszottam centerként, vezettem
szakosztályt és voltan elnökségi
tag. Ezt a hosszú időt azért tud-
tam az egyesületnél eltölteni, mert
itt a három „e” betűs – erkölcs,
erő, egyetértés – értékrend az

uralkodó, amely katolikus, csa-
ládszerető emberként az enyém
is. Én ebben a szellemben nevel-
kedtem, és a gyermekeimet is
ebben a felfogásban neveltem fel. 

Ambrus Miklós jövőre szeretne
részt venni a tokiói olimpia 50.
évfordulója alkalmából megszer-
vezésre kerülő utazáson. 

Az Ambrus családban nem csu-
pán az olimpiai bajnok hálóőr az
egyetlen vízilabdás. Fia Tamás
szintén kiváló vízilabdakapus lett.
Korábban kétszer a Fradival, két-
szer pedig a BVSC-vel nyert
magyar bajnokságot. riersch

Sokoldalú zuglói testnevelő

Nyolcvan éves lett 
a zuglói olimpiai bajnok
Az Ybl Tervezőintézetben köszöntötték 80. születés-
napja alkalmából május 31-én Ambrus Miklós olim-
piai bajnokot.  A Zuglóban élő veterán sportoló tisz-
teletére rendezett ünnepségen megjelent Schmitt Pál
korábbi államfő, a MOB-elnöke, Bácskai János Ferenc-
város polgármestere, Rozgonyi Zoltán Zugló alpol-
gármestere és Rátonyi Gábor sportkoordinátora.

A Neumann János Számítástechnikai Szakközép-
iskolában nemcsak innovatív diákokat, hanem
kiváló sportolókat is nevelnek. Köszönhetően
Ágoston Zsolt testnevelőnek, aki ma már a gye-
rekek képzése mellett az élsportból is kiveszi a
részét.

Az aranyérmes vízilabda csapat



A törökországi Rodostó köze-
léből létesített interneten kap-
csolatot május 30-én a Her-
man Ottó Általános iskola
diákjaival Hídvégi-Üstös Pál,
aki kísérőivel neves magyar
földrajzi felfedezők nyomán
május 11-én a Millenáris park-
ból indult 18 ezer kilométeres
közép-ázsiai expedícióra.

Hídvégi-Üstös Pál és a zuglói
Herman Ottó Általános Iskola az
expedíció elindulása előtt álla-
podott meg abban, hogy a tanin-
tézet diákjaival az utazás során
internet tartja a kapcsolatot,
illetve alkalmanként skype-on
beszélgetnek. Az első bejelentke-
zésre május 30-án került sor,
nem sokkal Rodostó elhagyása
után. Hídvégi-Üstös Pál beszá-
molt a gyerekeknek az út során
szerzett eddigi tapasztalatairól.
Megmutatta a térképen, hogy
kísérőivel éppen merre járnak,
milyen körülmények között utaz-
nak, és milyen megpróbáltatá-
sok várnak még rájuk. A zuglói
diákok az előzetesen kapott fel-
adatok eredményeit ismertették,
majd az interneten keresztül egy
maguk készítette gasztronómiai
bemutatót tartottak a Magyaror-
szágtól 1700 km-re járó expedí-
ciónak. Hídvégi-Üstös Pál arra
kérte a gyerekeket, hogy hazaér-
kezésük után hasonló ínyencsé-
gekkel várják majd őket. Riersch Tamás

Gyereknap kapcsán színes
hétvégi mulatságot szerve-
zett a Zuglói Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ a Zsi-
vora parkban, június elsején
és másodikán. Az apróságo-
kat szüleik és nagyszüleik is
elkisérték a változatos prog-
ramokat ígérő eseményre. A
kínálat igen gazdag volt: arc-
festés, ugráló-vár, különböző
ügyességi játékok és kézmű-
ves foglalkozások. Mindezek
mellett az egész családot
megszólító szervezők egy
régi tűzoltó Trabantot is fel-
vonultattak.

Ambrus Zsuzsanna, a gyer-
mekjóléti központ igazgatója a
Zuglói Médiának elmondta, fon-
tos, hogy a családok minél több
közös programon vegyenek
részt, olyanon, ahol együtt sze-
rezhet élményt a szülő, a gyerek
és a nagyszülő. „Tulajdonképpen
ezért szerveztünk ilyen családias
gyereknapot” – fűzte hozzá Amb-
rus Zsuzsanna. A rendezvényen
a Zuglói Közbiztonsági Non-pro-
fit Kft. képviselői is az ifjabb
nemzedékhez igazították tevé-
kenységüket, így – Kardos Pál
ügyvezető tájékoztatása szerint –
ezúttal játékos módon ismertet-
ték meg a résztvevőkkel a
KRESZ, illetve a közbiztonság
alapvető szabályait.               kd
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A gyerekek az interneten keresz-
tül megmutatták az utazóknak a
maguk készítette ételeket

Az egész család együtt
szórakozott Zuglóban

Élő tudósítás
Rodostóból 

Az expedíció elindulása előtt
Hídvégi-Üstös Pál megígérte
Tószegi Attila iskolaigazgató-
nak, hogy útja során egy test-
vérintézményt keres a szá-
mukra. Az expedíció vezetője
II. Rákóczi Ferenc és Mikes
Kelemen száműzetésének
színhelyén Rodostóban talált
egy 250 fős iskolát, amely
örömmel vállalta, hogy kap-
csolatot létesít a zuglói okta-
tási intézménnyel. A két tan-
intézet igazgató május 24-én
az expedíció közvetítésével
skype-on felvette egymással a
kapcsolatot. Abban egyeztek
meg, hogy ősszel személyesen
is találkoznak.



A “Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 
meghirdeti pályázatát

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Diákösztöndíjának 

elnyerésére 

Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson
zuglói lakosú tanulóknak középfokú tanulmá-

nyaik sikeres befejezéséhez, felsőfokú tanulmá-
nyaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:   
• kiemelkedő tanulmányi eredmény 
• kedvezőtlen szociális helyzet 
• középfokú tanintézmény 11. ill. 12. évfolyamán létesített tanulói jogviszony
• állandó zuglói lakóhely

Az ösztöndíj összege a 2013/2014. tanévre: 100 000,- Ft.
Az ösztöndíjban 30 fő részesülhet.

A pályázati kérelem benyújtásának módja a pályázati adatlap kitöltése, valamint
az adatlapon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati űrlap letölthető a www.zuglo.hu honlapról vagy átvehető Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán /Bp. XIV. Péter-
várad utca 2./

A pályázat 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható (1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai úton megküldhető 2013. június 24-ig
(hétfő) a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 1145 Budapest Pétervárad utca
2. címre. 

A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ 2013/2014.
A pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy pályázatában a valóságnak

megfelelő adatokat közöl.
A beérkezett pályázatokat a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány kuratóriuma előre-

láthatóan  a 2013. évi szeptemberi ülésén bírálja el. Döntést követően a pályázat
eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Pályázattal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon Molnár Zsuzsanna civil-
kapcsolati és pályázati referenshez /872-9-296/.

Budapest, 2013. május 3.
dr. Hajnal György sk.   

a “Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 
kuratóriumának elnöke   

Kollégái körében talán egyedül-
álló módon internetes naplót,
úgymond blogot vezet Nagy
Károly atya, a Rózsafüzér Ki-
rálynéja templom plébánosa,
aki szerint öröm látni, hogy
növekedik a közösség. Most a
nyári programokra készülnek.

„A hittanosok évzáró szentmi-
séjével vasárnap befejeztük a
tanévet – kezdődnek a nyári
programok. Rögtön júniusban
kerékpártúrákra megyünk, az
idén is megpróbáljuk körbeke-
rekezni a Balatont” – számolt be
a Zuglói Lapoknak Nagy Károly,
a Thököly úti Rózsafüzér Király-
néja templom plébánosa. Hoz-
zátette, gyalogtúrák is vannak az
egész év folyamán, legutóbb a
Zirc és Bakonybél közötti sza-
kaszt járták végig a hívek egy
csoportjával. „Ismerd meg hazá-
dat, annak múltját, történelmét,
illetve a szentek életét” – Károly
atya szerint e mottónak is meg
kívánnak felelni a különböző
programokkal, amelyek egyúttal
a közösségépítés eszközei.
„Együtt vagyunk, megéljük a
hitünket, eközben kötetlen
beszélgetésekre is van idő” –
mondta. Minden nyáron tarta-
nak a „világból elvonuló”, négy-
öt napos lelkigyakorlatot, erre a
legifjabbaktól az idősekig egya-
ránt eljöhetnek, a helyszín ezút-
tal Eger lesz. Károly atya szerint
emellett a kisgyermekes anyu-
kák, illetve a nyugdíjasok a nyári
hónapokban is folytatják a talál-

kozásokat, mégpedig önszerve-
ződő alapon.

A plébános rámutatott: temp-
lomuk – az egykori alapítók
szándéka szerint – a rózsafüzér
imádság országos szentélye, de
a rózsafüzér imát sokan egyedül
imádkozzák templomunkban az
esti szentmisék előtt, vagy az
úgynevezett rózsafüzér-csopor-
tokban közösségben is. „Külön
öröm, hogy több fiatal házaspár
is vállalta, hogy naponta közösen
imádkoznak egy tizedet” –
mondta. Mindennek az évenkén-
ti „megkoronázása” az október
első szombatján tartott, orszá-
gos rózsafüzér-találkozó (egyben
templomunk búcsúja is), amely-
re mindig sokan érkeznek,
hazánk különböző pontjairól.

Egyházi körökben talán egye-
dülálló módon Károly atya egy-
fajta naplót is vezet a plébánia
honlapján (www.rozsafuzerki-
ralyneja.hu). „Igény volt arra,
hogy ami a szívemben van, azt
osszam meg az egyházközség
tagjaival” - indokolta a modern
kifejezéssel akár blognak is
nevezhető sorozatot, hozzátéve,
a naprakész fórumon a Szent-
írással, a világ dolgaival vagy
éppen valamely aktuális prog-
rammal kapcsolatban közöl
néhány mondatot Károly atya.
És kiderült, ez a legkeresettebb
„ablak” a portálon – pedig igen
sok az információ rajta, naponta
négy-ötszázan is meglátogatják.
„Ez egyfajta modern kommuni-
káció, a bejegyzésekre reagálni

is lehet. Mondjuk úgy, kicsit
alkalmazkodunk a kor technikai
fejlődéséhez. Mindenesetre
bevált” – magyarázta a plébános.

A 2015-ben százéves templom
felújításról szólva megjegyezte,
sok mindent sikerült már rend-
be tenni, ami nem csak az épület
kora, de a „tizenévvel” ezelőtti
tűzvész miatt is szükséges volt.
Ilyen például a torony vagy a
homlokzat immár befejezett
rekonstrukciója, továbbá a Róth

Miksa által készített, valóban
egyedi és értékes ólomüveg-abla-
kok egy részének felújítása. De
még sok minden van hátra. Nagy
Károly szerint leginkább az
érsekség anyagi segítségére
támaszkodhatnak, de kapnak
adományokat a hívektől, továb-
bá pályázati forrásokat is sze-
reznek (pl. a fővárosi önkor-
mányzattól). Hozzátette, a
közösség néhány tagja fizikai
munkájával maga is segít, ahogy

tud. Beszélgetésünk idején érke-
zett egyikük, aki a szobrokat
aranyozza, önszorgalomból.

„Hat éve szolgálok itt, és öröm
látni, hogy növekedik a közös-
ség. Minden korosztály számára
tudunk programokat szervezni,
törődünk az idősekkel. Most
újult meg a Karitász-csoportunk
is. Mondhatni, kívül-belül
„növekszünk-fejlődünk” – hang-
súlyozta az atya.

Kacsoh Dániel
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Plébánosi gondolatok – blogon

Vértanúkra emlékeztek
Varga Lajos, a Váci Egyházmegye
segédpüspöke tartott előadást június
1-jén a Lipták Villában. A POFOSZ
1956-os Hagyományőrzők elnöke, Szé-
csi István által szervezett program
témája az 1919-es, jászkarajenői vér-
tanúság volt.

Az előadásból kiderült: az alföldi tele-
pülésen 1919 májusában az úgynevezett
tengerészdandár egyik zászlóalja pihent
meg. Ez idő tájt országszerte tombolt a
vörösterror. A Kun Béla vezette kommün
egyik fő ellensége az egyház volt. A Verő
Henrik parancsnoksága alatt tevékenyke-
dő karhatalmi egység egyik tagja, Dobák

Imre közlegény Jászkarajenőn, május
negyedikén délelőtt, – egyes visszaemlé-
kezések szerint – a nyílt utcán agyonlőtte
Kosa József plébánost, aztán a holttest
mellett imádkozni kezdő Hornyik Károly
káplánba két golyót is eresztett, majd
nyugodtan elsétált a helyszínről. Brutális
tettét később azzal indokolta, gyűlöli a
papokat, s ha rajta múlna, valamennyit
megölte volna. A vörösuralom idején a
jászkarejenői gyilkosságok büntetlenek
maradtak, a huszonéves Dobákot csak
1920-ban ítélték el, a szolnoki törvény-
szék döntése értelmében kivégezték. A
mártír papok emlékét 1990 óta ismét
emléktábla őrzi a helyszínen.            KD

Varga Lajos segédpüspök



XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. JÚNIUS 13.OKTATÁS10

Harminc éve, hogy Szörényi
Levente és Bródy János rock-
operáját, az István, a királyt
bemutatták a városligeti Király-
dombon. A népszerű darabot a
közelmúltban ismét műsorra
tűzték Zuglóban. Az érdeklődők
többek között Szekeres Zoltán
és Érdi Róbert tolmácsolásában
is élvezhették az előadást.

A Teleki Blanka Gimnázium
idén ünnepelte fennállásának 140
éves évfordulóját. A jubileum
jegyében egy egész éves program-
sorozatot szerveztek. Októberben
zenei világnapi koncert volt a
Díszteremben. Decemberben tar-
tották a 140 éves évforduló nyitó-

rendezvényét, amit rögtön egy
karácsonyi koncert követett.
Januárban az iskola adott otthont
a kerületi népdaléneklési verseny-
nek, amelyen az iskola énekkara
kiemelt arany minősítést kapott.
Az énekkar ezt követően a fővá-
rosi versenyen és az Éneklő Ifjú-
ság Versenyen is ezüstminősítést
szerzett, a Tavaszi szél vizet áraszt
kerületi hagyományőrző verse-
nyen pedig a döntőbe jutott. 

A jubileumi programsorozat
záró rendezvényére május 31-én
került sor, amelyen ismét az ének-
karnak jutott a főszerep. Zsoldos-
né Pajor Márta tanítványai ezúttal
nem kórusművekkel és nem nép-
dalcsokorral készültek – ezt a

rendezvényen átvállalta tőlük az
iskola öregdiákjaiból alakult
Ezüstlant kórus –, hanem az Ist-
ván, a király című rockoperát dol-
gozták fel, amelynek 40 perces
rövidített változatát adták elő az
évfordulós ünnepségen. 

Pukli István igazgató lapunknak
elmondta: a diákok ezt a darabot
ismét előadják majd június 22-
én a Múzeumok éjszakája ren-
dezvény keretében. Az István, a
király tehát a zuglói diákoknak
köszönhetően visszatérhet oda,
ahonnan harminc éve elindult: a
Városligetbe.     Riersch Tamás

Az ország első olimpiai iskolája
a Csanádi Árpád Általános Isko-
la és Gimnázium tanárai és
diákjai kettős évfordulóra emlé-
keztek az idei Csanádi-napon.
A tanintézet névadója, Csanádi
Árpád ugyanis 90 éve született
és 30 éve hunyt el. 

Az Őrnagy utcai iskola 1989.
május 25-én vette fel az egykori
ferencvárosi labdarúgó, edző,
testnevelő, a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) főtitkára, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
tagja nevét. A névfelvételt követő-
en az oktatási intézmény Csanádi
díjat alapított, amit 14 évvel
ezelőtt Csanádi Árpád özvegye,
illetve Schmitt Pál, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke adtak
át az arra érdemesült diákoknak.
Az idei Csanádi-napnak ismét ők
voltak a díszvendégei. 

– Kötelességemnek éreztem,

hogy eljöjjek a rendezvényre, ez
az iskola ugyanis egy különleges
intézmény, amely az itt töltött diá-
kévek alatt belevési a gyerekek
szívébe, lelkébe Csanádi Árpád
nevét.  Helyesnek tartom, hogy
annak idején az iskola felvette
ennek a kiváló embernek a nevét,
Csanádi Árpád ugyanis az volt,
akire itthon és külföldön egyaránt
büszkék lehettek a sportszerető
közönség – mondta el lapunknak

Schmitt Pál. Hozzátette: számos
személyes emléke kötődik az egy-
kori sportvezetőhöz, többek

között tőle vette át mindkét olim-
piai aranyérmemét, később őt
váltotta a MOB főtitkári székben.
A tisztség átvételét követően több-
ször megtapasztalta, hogy az
elődje milyen hihetetlen precizi-
tással végezte munkáját. 

Jakabházyné Mező Mária, a
Magyar Olimpiai Akadémia főtit-
kára kiemelte: a Csanádi volt az
első olimpiai iskola Magyarorszá-
gon. Az ilyen intézmények száma

ma is csupán 24, ami azt bizo-
nyítja, hogy nem könnyű az olim-
piai iskolává válás feltételeinek

megfelelni. A Csanádi
minden tekintetben
megfelel a szigorú kri-
tériumoknak, ezt bizo-
nyítja az is, hogy a
sportiskolák idei or-
szágos ranglistáján az
általános iskolai kate-
góriában a 2., a gimná-
ziumiban pedig a 3.
helyet foglalja el.

A hagyományokhoz
híven az idei Csanádi-
napon is számos neves
sportoló és sportvezető – köztük
Mészöly Kálmán, Rudas Ferenc,
Bozsik Péter, Csom István,
Bóbis Ildikó, ifjabb Papp László,
Varga János – is részt vett az
ünnepségen, ahol a kimagasló
teljesítményt nyújtó tanulók és
pedagógusok elismeréseket
vehettek át, amelyeket egykori
neves sportolók, illetve család-
tagjaik ajánlották fel. 

A május 31-i ünnepség záróak-
kordjaként a résztvevők megko-
szorúzták Csanádi Árpád, az
iskolaalapító Schlegel Oszkár és
Deák Ferenc domborművét, majd
az udvaron álló a kopjafánál a
földbe egy időkapszulát helyeztek
el, amelyet Csanádi Árpád szüle-
tésének 100. évfordulója alkal-
mából fognak kinyitni.

Riersch Tamás

István, a király Zuglóban

Elismerés a hunyadisoknak

A záró rendezvényen a diákok az István, a király rövidített változatát adták elő

Zsúfolásig megtelt június 7-én a Szent István Király Zeneház díszterme a Hu-
nyadi János Általános Iskola tanévzáró hangversenyére, ahol kórusok, hang-
szeres szólisták, művészeti csoportok mutatták be tudásukat. Az idei tanévzáró
hangversenyt az intézmény igazgatója, Schneider Ildikó nyitotta meg. – Őszin-
te elismerés és sok-sok dicséret illeti tanítványainkat, mert egész évben odaa-
dással, szorgalommal, kitartással küzdöttek  – jelentette ki az igazgató. bb-fk

Csanádi Árpád özvegye Erdődi Katalin, egy-
kori atléta és Schmitt Pál a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság tagja a megemlékezésen

Botyánszky Pálné pedagógus Csanádi Árpád díj
Katona Renáta vívó   (12. c) Elek Ilona díj
Galambos Ramóna birkózó (10. b) Kozma István díj
Palkovits Nóra labdarúgó   (11. a)                       Deák Ferenc díj
Erdélyi Attila cross-country kerékpáros  (10.b) Schlegel Oszkár díj
Rakovszky Tibor súlylökő  (10. b)                       Csanádi Árpád díj

A 2013 évi Csanádi nap díjazottjai

Megújuló Zugló

Zuglói Városgazda

ZUGLÓI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Döntsünk közösen
környezetünkről,

Zugló fejlődéséről!

Lakossági Fórumra
A Mogyoródi út 112-120. - Adria sétány 12. – Csernyus utca 59-56.

által körbezárt területen tervezett

Lakossági Fórumot kezdeményez

a Zuglói Önkormányzat képviseltében alpolgármester

és önkormányzati képviselő.

új játszótér kialakításával kapcsolatban

Rozgonyi Zoltán

Harrach Péter

Időpont: 2013. június 24. 18.00 óra
Helyszín:

1148 Budapest, Lengyel u. 23.

Németh Imre Általános Iskola
ebédlőterme

További résztvevők:
– Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója

Városüzemeltetési Divízió vezetője
beruházás előkészítő munkatárs

játszóterek üzemeltetésével foglalkozó munkatárs

Szili Adrián
Baranyai Zsolt
Vikker Attiláné
Tóth Erika

–
–

–

MEGHÍVÓ

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

A Csanádiban kettős évforduló jegyében ünnepeltek  



Zöldsarok
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A sün az egyik legkedveltebb hí-
vatlan vendég a kertekben, ami-
nek több oka van. A kedves,
szeretnivaló külsejű kisemlős
nem zavarja a háziakat, éjszakai
életmódja miatt sokszor nem is
találkozunk vele, esetleg csak
estefele, mikor portyázásra in-
dul. Kárt nem okoz a kertben,
sőt, a kertészek segítségére siet,
pusztítja a meztelencsigákat,
pajorokat, egyéb rovarokat. So-
kan azonban nem tudják, mit
lehet, és mit nem lehet, nem
ajánlott tenni, ha kertjükben
sün lakik.

A hazánkban honos keleti sün
olyan helyeken található fel la-
kott környezetben, ahol a nap-
pali elbújáshoz alkalmas zugot
talál, ilyen lehet a lépcső alatti
terület, a komposzthalom, vagy
a kert kevésbé gondozott, cser-
jés, dús aljnövényzetű szeglete.
Hasonló búvóhelyet mestersége-
sen is kialakíthatunk, ha sünt
szeretnénk kertünkben látni,
akár fából készült odút is bar-
kácsolhatunk, de egy burjánzó
kertsarok érintetlenül hagyása,
vagy egy zöldhulladékból hal-
mozott kupac is elegendő. Ked-
venc eledele a földigiliszta, ha
ezekből sok van, a sünök meg-
jelenése nagy eséllyel várható. A
sün, amellett, hogy falánk mó-
don pusztítja a kerti kártevőket,
előszeretettel beleeszik a házi-
kedvencek, elsősorban a macs-
ka ételébe is, így ha szeretnénk
etetni, a szokványos macskaele-
dellel kedveskedhetünk neki, de
a puha főtt húst, a főtt tojást, és
a gyümölcsök közül a banánt is
nagyon szereti. Itatásra a víz al-

kalmas, a sünök enyhén laktóz-
érzékenyek, így tejjel ne kínál-
juk őket!

A sün azonban veszélyforráso-
kat is rejt. Vírusvektorként be-
tegségeket terjeszthet, úgy, hogy
élősködőket hurcolhat a kertbe,
például bélférget, bolhákat, vagy
kullancsot, különösen utóbbi
miatt indokolt az elővigyázatos-
ság. Sünis kertekben a kutyát,
macskát, és magunkat is gyak-
ran nézzük át a vérszívók után.
A sün a kutyával egyébként
sincs jó barátságban, az ebek
hajlamosak felvenni a harcot a
tüskéshátúval, aminek sérülés
lehet a vége mindkét szereplő-
nél. Így a sünt kerülgető kutyát
mindig fogjuk le, míg a kisállat
távozik. Ha óvni kívánjuk kerti
sünjeinket, akkor a komposzt
átmozgatása, az avar égetése
előtt győződjünk meg, hogy nem
rejtőznek-e a halmokban. Azt se
feledjük, hogy bár a sün barát-
ságos, mégiscsak vadállat, ráa-
dásul hegyes fogai vannak, ezért
ne fogdossuk, és a gyerekeknek
is csak nézni engedjük őket!

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Hőguta, hőtorlódás akkor lép
fel, ha a gazdi valamiért a tűző
napon álló kocsiban hagyja
kutyáját. Amennyiben az állat
huzamosabb ideig a felforróso-
dott járműben marad  könnyen
előfordulhat, hogy a család
kedvence hőgutában elpusztul,
vagy agyi, illetve szívkároso-
dást szenved. 

Mi tehát a teendő, ha nyáron
az autóban kell hagyni a kutyát?
Először is a kocsit úgy kell leál-
lítani, hogy az a távollétünk alatt
mindvégig árnyékban legyen.
Másodszor a gazdi időnként
menjen vissza a járműhöz, nyis-
sa ki az ajtókat, hűtse, szellőz-
tesse ki az utasteret, adjon friss
vizet az állatnak és legalább pár
percre sétáltassa meg, lehetőleg
árnyékos helyen. 

Hőguta, hőtorlódás legjellem-
zőbb tünete a forró test, szapo-
ra, felületes lélegzés, gyors szív-
dobogás, az állat esetleg össze-
hánnya magát. Az ilyen tüneteket
mutató állatot azonnal friss leve-
gőre kell vinni és hideg vízzel
megitatni. Annyit igyon, ameny-
nyit akar, a fejét, a bundáját
locsolni kell, hogy le tudjon hűl-
ni. Ha az állat az eszméletét már
elvesztette, vagy görcsösen rán-
gatódzik,  próbáljuk meg a lehű-
tést és vigyük azonnal állator-
voshoz. A magas testhőmérsék-
let ugyanis károsítja az agyat,
valamint a szívizomzatot.

A kutyáknál közismert beteg-
ség az epilepszia, amelyet többek
között szopornyicás megbetege-
dés szövődményeként, vagy a
fejet ért tompa ütés is okozhat.
Maga a betegség az agyi elektro-
mos jelenségek zavara, amely
időnként rángógörcsös roha-
mokban jelentkezik. A rohamok
közötti időben az állat tünetmen-
tes. Epilepsziás roham esetén
először a kutya rágóizmainak
görcsös összerándulását láthat-
juk, a nyál habosabbá válik a
szájában, a lábak megmereved-
nek, az állat eldől. A jelenség
gyakran eszméletvesztéssel jár.

Ilyenkor a kutya a környezetére
nem reagál, a gazdáját sem
ismeri meg. A roham néhány
percig is eltarthat, utána az állat
egy-két óráig bágyadt, kimerült.
A rohamot kipihenve aztán
ismét a régi, mintha semmi sem
történt volna. A roham alatt nem
tudunk az állatnak segíteni, leg-
feljebb a sérülésektől óvhatjuk
meg. Az epilepszia, rendszeres
állatorvosi kontroll és gyógysze-
res kezelés mellett, az esetek
nagy többségében kézben tart-
ható. 

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Szerelmüktől, gye-
rekeiktől, édesanyjuktól
kaphatnak megértést

ebben az akarattal és türelmet-
lenséggel teli időszakukban, ahol
az akadályok jelzik nekik, hogy
nem biztos, hogy jó irányba
mennek. Ha van lehetőségük
sportoljanak, így az öncélú, őket
is maró erők oldódnak. 

Bika – Nem jellemző
rájuk a türelmetlenség,
de most azok lehetnek,

feszültek, vágyhatnak a szabad-
ságra. Oka lehet ennek akár a
pénzügyi bizonytalanság, főnö-
kükkel való összefeszülés is, de
előző életből jövő elszámolások
sem kizártak. Társuknál mégis
megértésre találhatnak. 

Ikrek – Váratlan kiadások
nehezíthetik életüket,
mely fokozhatja feszültsé-

güket, nyugtalanságukat, türel-
metlenségüket.  Ugyanakkor szí-
vük most nyitva, mindenkinek
segítenének - kedvesek, szépek,
elbűvölhetik környezetüket, s
nagyon szépen fogalmaznak. 

Rák – Lendületük, sza-
badságvágyuk határtalan,
tele lehetnek ötletekkel,

hogyan lehetne pénzt teremteni
– ám a félelmeik, önbizalomhi-
ányuk megállíthatja őket,
bezárkózhatnak saját kis
„várukba”, elbújva a feladatok
elöl, kizárva az Életet, pedig ez
nem visz előre!

Oroszlán – Akadályok-
kal bőven találkozhat-
nak, de az átugrásukhoz

való ötletek és megoldások is
érkeznek. A hiúságuk, félelme-
ik hátráltathatják őket, enged-
jék meg maguknak, hogy ne
legyenek mindig tökéletesek,
így nem megy majd el az ener-
giájuk!

Szűz - Társukkal végte-
len szeretettel meg tud-
nak beszélni most olyan

történeteket is, amelyeket eddig
titok takart. Az együttérzés,
szeretet, gondoskodni vágyás
előtérbe kerülhet, melyet bará-
taik is élvezhetnek. Céljaikban,
munkájukban bizonytalanságot
érezhetnek. 

Mérleg – A párkapcsola-
tuknak próbákat kell kiáll-
ni a felszínre törő szabad-

ságvágyuktól. Amilyen fontos ne-
kik a társ, a béke, a harmónia,
most annyira fellázadhatnak ön-
maguk gúzsba kötöttsége ellen.
Merjék vállalni önmagukat, ha el-
fojtják erőiket, az ellenük fordul!

Skorpió – Az utakon ne
rohanjanak! Tartsák be a
szabályokat! Megállíthat-

ják őket, a hatósággal találkoz-
hatnak! A szívüket a szerelem
és gyerekeik meg tudják nyitni,
engedjék! Próbáljanak felelős-
séget vállalni a bizonytalanság-
ban – ami ma van, azt ők
teremtették! 

Nyilas – Jól vannak,
csak győzzék a sok sze-
replést, tárgyalást! Ott-

honukba az angyalok költöz-
nek be, s viszik a szeretetüket.
Jogi ügyekben, külfölddel kap-
csolatosan akadályok érkezhet-
nek, ám zseniális meglátásaik-
kal, ötleteikkel mindent meg
tudnak pozitívan oldani. 

Bak – Újjászületésük
nehézségeikben már az
angyalok is részt vesznek,

segítenek nekik elengedni az
akaratukat, félelmeiket, kicsit
lazítani, nem olyan komolyan
venni az Életet. Ez a szeretet a
beszédükben is megmutatkoz-
hat, tudnak most mesélni, sze-
retve szeretni. 

Vízöntő – Erős akaratuk,
e jegyre oly nem jellemző
uralkodási vágyuk ő

magukat is hátráltathatja, s ha
nem engednek belőle, ez még
csak fokozódhat. Az együttérzé-
sük, a végtelen elfogadó szeretet
is bennük lehet, ami megoldást
hozhat. Az utakon óvatosan!

Halak – A türelmetlenség
most elkaphatja őket, ami
egyébként oly messze áll

ettől a jegytől. Ha mederbe tud-
ják terelni ezt az erőt, akkor
ezzel építeni, teremteni tudnak.
A szerelem, a szépség, művészet
erősen bennük lehet. Munkájuk-
ban tele vannak ötletekkel.

Termék megnevezése

Új főzőhagyma

Cseresznye

Meggy

Fűrj tojás

Zöldborsó

Újburgonya

Kovászolni való uborka

Tök

Füstölt csemege szalonna

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

csomag

kg

kg

doboz/12 db

kg

kg

kg

kg

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

260-280

350-400

350-400

360

400-600

260-300

200

250-300

1.600

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
június 13–26.

Kétheti horoszkóp
június 14-től

www.asztrocsillag.hu

Tüskés kerti vendég
Hőguta, napszúrás, epilepszia



Százkilencvenhét zuglói diák lépett fel
június 9-én a József Attila Színházban.
Az Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola évzáró elő-
adásán megjelent Rozgonyi Zoltán
alpolgármester is. 

A zuglói intézményben három tansza-
kon – drámajáték, színjáték, néptánc és
modern tánc – folyik művészeti oktatás.

A gyerekek idei tanévzáró gálája két fel-
vonásból állt. Néptáncot, drámát és
moderntáncot láthatott a közönség. A
didergő király című produkciót a nézők
hatalmas ovációja követte. A József Attila
Színházban tartott gálán a közönség 18
előadást tekinthetett meg.               vr-fk
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Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó 
videók megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon

A Liget Galéria idén ünnepli fennállá-
sának 30. évfordulóját. A hazai kortárs
művészet bemutatásában, propagálá-
sában élen járó zuglói kiállítóhely jubi-
leumi tárlatát stílszerűen végzős egye-
temi hallgatók rendezték.

Várnagy Tibor, a Liget Galéria kurátora
május 30-án csak vendég volt az általa irá-
nyított kiállítóhely jubileumi tárlatán. A
kiállítást ugyanis ezúttal nem ő, hanem a
Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős
elméletszakos hallgatói – Bene Zsófia, Feigl
Nóra, Kenéz Réka, Márton Zsófia Eszter
és Rechnitzer Zsófia – rendezték. A kurátor
ezt a paradox helyzetet azzal indokolta,
hogy szerinte sokkal fontosabb a fiatalok
látásmódja, mint az övé, akinek az élete
és a pályafutása immár harminc éve össze-
fonódik a galériáéval. Az öt egyetemi hall-
gatónak a kiállítás vizsgamunkája volt,
amelyhez már ősszel elkezdték gyűjteni az
anyagot, amihez komoly segítséget kaptak
Várnagy Tibortól, aki a galéria történetével
kapcsolatban a legnagyobb dokumentáci-
óval rendelkezik. Az öt hölgy az adatgyűj-

tést követően hat alkotói területet – nem-
zetközi együttműködés, fotó és médium,
nőművészet, tér és kiállítótér kapcsolata
és helyzete, illetve szociális és társadalmi
témák – jelölt meg, amelyet a galériához
köthető művészeknek elküldtek. A jubi-
leumi kiállítás anyagát az általuk bekül-
dött pályaművekből válogatták ki. 

– Egy ekkora méretű anyaghoz a galéria
Ajtósi Dürer sori helyisége túl kicsinek
bizonyult volna, ezért választottuk az Olof
Palme házat, amely kellőképpen tágas,
kellőképpen zuglói, és a Ligethez is kötő-
dik – indokolta a helyszínválasztást Feigl
Nóra, a kiállítás egyik kurátora. 

A Liget 30 jubileumi képzőművészeti
kiállítás június 16-ig látható az Olof Pal-
me házban. A végzős kurátorok azonban
nemcsak egy kortárs szemléletű helytör-
téneti tárlattal, hanem színes kiegészítők-
kel, koncertekkel, kerekasztal-beszélge-
téssel, performance-okkal és egyéb prog-
ramokkal is készültek. Az öt hallgató a
kiállítás zárását követően június 17-én
tesz vizsgát a tanárai előtt.             riersch

Helytörténet, 
kortárs szemmel

A kiállítást megtekintők mindent megtudhatnak a Liget Galéria elmúlt 30 évéről

Tizedik alkalommal rendezték
meg június 4-én az Önkormány-
zat támogatásával a Zuglói
könyvnapot. Az Ünnepi Könyv-
hetet megelőző országos szin-
ten is kuriózumnak számító
kerületi rendezvénynek az idén
a Lipták Villa adott otthont. 

A rendezvény főszervezője az
idén is Turczi István Zuglóban élő
József Attila-díjas és Babérkoszo-
rús költő volt, aki az Ünnepi
könyvhéten új kötettel örvendez-
tette meg olvasóit. A Zuglói
könyvnapon ott volt Jókai Anna
író, akinek életműsorozatában
két korábbi könyve is megjelent
az Ünnepi könyvhétre, Tevan Ildi-
kó tanár, könyvkiadó, a híres
Tevan Nyomdáról és Kiadóról tar-
tott egy rövid előadást, míg Ora-
vecz Péter, aki nemcsak az iroda-
lomban, hanem a zenében (spa-

nyol gitárban) való jártasságából
is ízelítőt adott. A meghívottak
között szerepelt Tóth Erzsébet
József Attila-díjas zuglói költőnő,

aki legújabb esszékötetét mutatta
volna be, azonban betegség miatt
az utolsó pillanatban kénytelen
volt lemondani a részvételt. 

A X. Zuglói Könyvnapon a leg-
nagyobb várakozást Jókai Anna
1987-ben írt, most ismét kiadott,
Az együttlét, valamint a harmadik
kiadását megélő Éhes élet című
regénye előzte meg. 

A könyvnapon megjelenteket az
Önkormányzat nevében Rozgonyi
Zoltán alpolgármester köszöntöt-
te, aki beszédében kiemelte: Zugló
büszke lehet saját kultúrájára. Itt
működik az ország vélhetően leg-
nagyobb filharmóniája, a kerület-
ben számos neves művész, köztük
író és költő lakik. Az önkormány-
zat lehetőségeihez mérten támo-
gatja a városrész sokrétű kulturá-
lis tevékenységét és az alkotásokat
családias művelődési házakban
adják át az itt élőknek. R.T. 

A könyv ünnepe Zuglóban

Oravecz Péter (balról), Tevan Ildikó, Rozgonyi Zoltán, Jókai Anna, Turczi István 

A krimisorozat folytatódik
Dr. Réti László, korábbi zuglói rendőrkapitány,
jelenleg a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. vezérigazgató-helyettese a könyvhét
kapcsán két könyvvel örvendeztette meg a kri-
mi kedvelőket.
– Három héttel ezelőtt került a könyvesboltokba
A parfümőr című regényem, amelynek története

Zuglóban játszódik. Ez a tizedik könyvem és a harmadik olyan
munkám, ami a Marcus Meadow írói álnevet követően már a saját
nevemen jelent meg. Az Ünnepi Könyvhéten vehetik a kezükbe az
olvasók Az elnök című regényemet. Ez volt az első regényem, amit
időközben jelentősen átdolgoztam, így egészen más hangulatú mű
lett belőle. A most készülő, Alkum az ördöggel munkacímű köny-
vem várhatóan ősszel kerül a boltokba – tájékoztatta lapunkat Réti
László, aki  június 7-én dedikált a Vörösmarty téren.

Ezernégyszázharmincan indultak a dr. Mező Ferenc Általános Iskola
tornatermében a június 2-án megrendezett 24. Zuglói Táncfesztiválon.
A bemutatott táncokat Zaka Tamás, a Madách Színház táncosa, Király
Izabella és Homoródi Cecília tánctanárok, Réz Adrien nemzetközi hip-
hop táncos, Tatár Gábor hiphop táncos, Katona Zoltán Csigga táncok-
tató és Bakos Erika pedagógus alkotta zsűri értékelte. A nagy számú
induló közül mintegy 450-en volt zuglóiak. A Városligeti Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Laukrisz Tánccsoportja színpadi
tánc kategóriában magyar bajnok lett.                           Riersch Tamás

Május utolsó napján
tartották a tavaszi évad-
záró Smooth Jazz Klub-
ját. Ezúttal Sorki Dala
Andor költő, festőmű-
vész kiállítása fogadta a
rendezvényre érkezőket
a Cserepesház kávézó-
jában. A tárlat megnyi-
tását követően a Ver-
mes Gábor Group
adott koncertet.       ZL

Táncolt a kerület

Kiállítás és jazz

Ováció fogadta 
a didergő királyt

Six step crew – PMS dance



BŰNÜGYI KRÓNIKA

Hamarosan 41 térfigyelő kame-
rával több vigyázza Zugló köz-
rendjét. A Bolgárkertész utca és
környékén, az Adria és a
Kacsóh Pongrác úti lakótelepen
felszerelésre kerülő távfelügye-
leti eszközökkel együtt 130
kamera működik majd Zugló
különböző pontjain, ami orszá-
gosan is egyedülálló mennyiség.

Papcsák Ferenc polgármesteri
és országgyűlési képviselői prog-
ramjában egyaránt előkelő
helyet foglalt el Zugló köz- és
vagyonbiztonságának helyreállí-
tása. Ennek megfelelően a 2010-
ben hivatalba lépett városvezetés
az elmúlt két és félévben nagyon
sokat tett a lakosság biztonság-
érzetének növelése, Zugló köz-
biztonságának javítása érdeké-
ben. Az elkövetkezendő időszak-
ban bevezetésre kerülő intézke-
dések és technikai beruházások
várhatóan még biztonságosabbá
teszik a városrészt.

– Hamarosan 41 darabbal
növekszik a kerületben a térfi-
gyelő-kamerák száma, amelye-
ket három ütemben három terü-
letre, a Bolgárkertész utca és
környékére, az Adria lakótelepre
és a Kacsóh Pongrác úti lakóte-
lepre helyezünk ki. Először a
Bolgárkertész utcai eszközök
telepítésére és üzembe helyezé-
sére kerül majd sor – mondta
Rozgonyi Zoltán közbiztonságért
felelős alpolgármester. Hozzátet-
te: a kamerák számának növe-
lésével emelni kell a rendszert

felügyelő rendőrök számát is,
ugyanis a jelenlegi létszámmal
már nem lehet megoldani ennyi
eszköz folyamatos figyelését. Így
a jövőben nappal négyen látják
el a szolgálatot az irányító köz-
pontban.

A rendőrök ilyen irányú sza-
badidőben történő foglalkozta-
tását, ugyancsak az önkormány-
zat finanszírozza. Az új viszo-
nyokhoz alkalmazkodva a jövő-
ben nappal négyen, éjszaka
pedig hárman dolgoznak majd
a figyelőközpontban. Az új esz-
közök telepítésével egy időben

néhány már funkcionáló kame-
rát is áthelyeznek. Ezt a változ-
tatást rendszeresen frissülő bűn-
ügyi térkép adatai teszik szük-
ségessé. A megújult Bosnyák
teret, a Csertő parkban épülő
Civil Ház környékét és az Erzsé-
bet királyné útjai aluljárót is
kamera fogja figyelni. 

– A telepítések és áthelyezések
után Zuglóban már 130 kamera
óvja majd a közterületek rendjét,
ami már országosan is egyedül-
álló mennyiség. Sajnos e jelentős
kameraszám sem tudja a kerü-
letet teljes egészében lefedni.

Azokon a területeken, amelyek
a kamerák látókörén kívül
esnek, megfigyelő járőrök telje-
sítenek majd szolgálatot. Ennek
fenntartására az Önkormányzat
20 millió forintos támogatást
biztosít. Ezen túlmenően tovább-
ra is javasoljuk a kerületben
lakóknak, hogy vagyonbiztonsá-
guk növelése érdekében vegyék
igénybe a polgárőrség ingyenes
24 órás távfelügyeleti szolgálta-
tását, amely vonuló járőrökkel
dolgozik, akik a bekötött riasztó
jelzését követően azonnal a hely-
színre indulnak.  

Az Önkormányzat a társashá-
zak vagyonbiztonságának növelé-
sét kiemelten kezeli. Mint Rozgo-
nyi Zoltántól megtudtuk, a város-
házán kidolgozásra került egy
program, amely keretében a lakó-
közösségek pályázhatnak majd a
bejáratok és a lépcsőházak kame-
rával történő felszerelésére.
Ugyancsak a kerületi közbizton-
ság javítását szolgálja a Zuglói
Polgárőrség égisze alatt futó „Egy

jó szó Zuglóban” elnevezésű áldo-
zatvédelmi program, amelynek
célja, hogy megvédje a polgárokat
az áldozattá válástól, vagy ha vala-
kik már azzá váltak, akkor haté-
konyan segítséget kapjanak. A
tervek között szerepel továbbá a
körzeti megbízotti szolgálat erő-
sítése, technikai felszereltségének
növelése, illetve a közintézmé-
nyek bekamerázása is. Ez utóbbi
elképzelés kapcsán a közelmúlt-
ban a Cseperedő Óvoda udvarán
állítottak szolgálatba térfigyelő
eszközöket, most a Németh Imre
Általános Iskola is hasonló beren-
dezésekkel való ellátása van napi-
renden. A nyár közepétől a Foga-
rasi úti bevásárlóközpont parko-
lójában 24 órás mobil rendőrőrs
kezdi meg működését, melynek
tetején a parkolót pásztázó térfi-
gyelő kamera lesz elhelyezve. A
polgárőrség egy gépkocsira sze-
relhető kamerát kap, ami szükség
szerint bárhol bevethető lesz.

riersch

Előzetesben 
a hajléktalant 
kifosztó

Egy fiatal férfi május 29-én a
késő este a Cserei utca egyik
társasházában erőszakkal elvet-
te egy 41 esztendős hajléktalan
övtáskáját, amiből 500 Ft apró-
pénzt, 1 doboz cigarettát és egy
zseblámpát vett ki. A támadó
ezt követően arra kényszerítette
a sértettet, hogy az a cipőjét és
a tréningnadrágját is vegye le,
amiket további készpénz után
kutatva vizsgált át. A sértett
eközben a személyes holmiját
hátrahagyva kimenekült az
utcára és alsónadrágban
bement a Stefánia úti rendőr-
kapitányságra, ahol feljelentést
tett támadója ellen, illetve pon-
tos információkat adott kirab-
lójáról. Ezek birtokában a kivo-
nuló rendőrjárőrök félórán
belül elfogták a gyanúsítottat és
előállították a kapitányságon. A
19 éves fiatalember megtagadta
a vallomástételt, ennek ellenére
a rendőrök elrendelték az őri-
zetbe vételét, és kezdeményez-
ték az előzetes letartóztatását.
A férfi ellen rablás vétsége miatt
vizsgálat indult.

Autófeltörőket 
fogtak 
Zuglóban

Május 24-én hajnalban az
Ötvenes utca egyik lakója tele-
fonon jelezte a Zuglói rendőr-
kapitányság ügyeletének, hogy
két férfi egy az úttesten par-
koló Suzukit próbál meg fel-
törni. A bejelentő a lakása
ablakából látta, amint a két
fiatal egy kővel megpróbálta
betörni a személygépkocsi
ablakát, de ez nem sikerült
nekik. Ezt követően vélhetően
attól tartva, hogy a zajra vala-
ki felfigyelt, elszaladtak a
helyszínről. A szemtanú által
adott személyleírás alapján a
környéket átvizsgáló rend-
őrök tíz percen belül elfogták
a gyanúsítottakat, akik közül
az egyik felnőtt, a másik
viszont még fiatalkorú volt. A
feltételezett elkövetőket előál-
lították a kerületi kapitánysá-
gon, ahol gyanúsítottként
hallgatták ki őket. Mindketten
elismerték a bűncselekmény
elkövetését, ezért eljárás
indult ellenük.

Riersch Tamás
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A biztonságosabb Zuglóért

Rozgonyi Zoltán közbiztonságért felelős alpolgármester

Bûn cse lek mény, köz le ke dé si bal eset vagy egyéb la kos sá gi pa na szok ese tén hív ha tó te le fon számok:
• 107 vagy 112 köz pon ti se gély hí vók
• 06-80-555-111 in gye nesen hív ha tó te le fon tanú
• 461-8150 BRFK XIV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság
• 251-5366 Zug lói Pol gárõr ség és Ke rü let õr ség (Laky Adolf u. 36.)
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ZUGLÓ KÖZPONTJÁBAN 70nm –
es iroda, parkolással, konyha, fürdő-
szoba kialakítva. Ugyanitt 15-30 nm-
es raktárhelységek kiadók. Tel: 06-
70-212-64-78

40 NM-ES GARZON lakás eladó a
Várna utcában, udvari parkolási le-
hetőséggel. Tel: 06-30-973-8206 

ZUGLÓBAN, BAGOLYVÁR UTCÁ-
BAN, liftes, első emeleti, 50 mn-es, er-
kélyes, 2 és fél szobás öröklakás 12,3
M Ft-ért eladó. Tel: 06-30-9504-551

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tések, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-86-80, 06-30-9-704-870

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol antik
és modern festményeket, bútorokat
(figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardo-
kat, asztali álló, fali - és karórákat,
porcelánokat (Herendi, Zsolnay) Ko-
vács Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilo-
na, kerámiákat, szőnyegeket, bronz
szobrokat, varrógépet, teljes hagyaté-
kot, értékbecslés, kiszállás díjtalan.
Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel:364-
7534, 06-30-382-7020

KATALIN VÁSÁROL KÉSZPÉN-
ZÉRT, bútorokat, festményeket, órá-
kat, dísztárgyakat, könyveket, írógé-
pet, varrógépet, bizsukat, csipkét,
szőrmét, kitüntetést, hagyatékot. Tel:
06-20-554-7599

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

SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG

KÖNYV

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

EGYÉB

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, hagyatékot.
Arany:7200-12000 Ft, Ezüst:
180-360 Ft. XIII. Hollán E.u.4.
Tel: 350-4308, Tekintse meg az
interneten a www.zsazsagaleria.hu

Megjelenések és lapzárták 2013-ban

XXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. JÚNIUS 13.APRÓHIRDETÉSEK/FELHÍVÁS14

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, kaputelefon telepítés, beléptetők,
sík- mágnesek szerelése, villanytűz-
hely, bojlerjavítás, vízkőtelenítés,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel: 260-48-70, 06-20-
979-0624. Pungor

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL
HELYSZÍNEN, garanciával! Ori-
on, Videoton, ITT-Nokia, Grun-
dig, Nordmende, Panasonic,
Samsung, Vestel, Thomson,
Schneider. Tel: 06-20-531-76-38

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERE-
LŐ GYORSSZOLGÁLAT! Dugu-
lás elhárítás profi gépekkel, sze-
relvények javítása, cseréje, gáz-
készülékek javítása, csőtörés,
hibaelhárítás azonnal. Társas-
házaknak és közületeknek is! 40
éves gyakorlattal. Tel: 3633-
272, 06-30-9517-849

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

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

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

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 405-5769, 06-30-734-0411

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig! ASZTA-
LOS, zárcsere, bútorjavítás, ajtó-ab-
lakjavítás és szigetelés. Keryfa –Ma-
nufaktura Kft. Tel:06-30-755-2209,
ema i l :ke ry f a09@gmai l . com,
www.keryfa.hupont.hu 

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

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

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

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

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

TELEVÍZIÓ, LCD, DVD, számító-
gép - monitor helyszíni javítása ga-
ranciával, hétvégén is. Javítás ese-
tén díjtalan kiszállás. Nyugdíjasok-
nak 20% munkadíjkedvezmény!
Hibabejelentés: 06-20-311-5360

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

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- ablak-
illesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, pántok, zsané-
rok cseréjét és egyéb javítási mun-
kákat. Tel: 251-9483, 06-20-381-
6703

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB szakembereivel.
Alacsony áron vállalunk szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, parket-
tázást, vízszerelést, villanyszere-
lést, burkolást, kőművesmunkát,
gipszkarton szerelést. Tel:220-57-
31. Mobil: 06-20-9946-279.

FESTŐMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, pené-
szes falak szakszerű rendbehoza-
talát. Hosszú távú garanciával. Tel:
285-2882, 06-30-878-8977

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

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

KUCKÓ MAGÁNÓVODA SZERE-
TETTEL várja óvodás korú gyerme-
kek jelentkezését óvodai, illetve isko-
la előkészítő csoportjaiba. Jelentkez-
ni lehet a 223-2030-as telefonszá-
mon Szikszai Sándornénál, illetve az
info@kuckomaganovoda. hu e-mail
címen. További információ a
www.kuckomaganovoda.hu web ol-
dalon található.

OKTATÁS

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

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

REDŐNY, RELUXA

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

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

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

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

ÉRSZŰKÜLET ARTERIOGRAPHI-
ÁS MÉRÉSE, tanácsadás a Bosnyák
térnél. A szívinfarktus, stroke meg-
előzhető! Dr. Jacsó Margit Ágnes bel-
gyógyász. Cégeknek elszámolható.
Előjegyzés: 06-30- 334-2093 Rende-
lő: XIV. Rózsavölgyi tér 1/b 

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

ZUGLÓI RENDELŐMBEN (Szered
u.15) Bemer 3000 mágnesterápiával
kezelek, házhoz viszem, illetve bérbe
adom. Székely Szilvia természetgyó-
gyász. Tel: 06-20-9914-687 www.tuk-
romtukrom.hu

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS, KÖZÖS
KÉPVISELET, TÁRASAHÁZ KÖNY-
VELÉS! Megbízható szolgáltatás több
évtizedes gyakorlattal. Válassza a le-
hető legjobbat a legkedvezőbb áron.
Ingyenes árajánlat. www.kozoskepvi-
seloiroda.hu

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

INGATLAN

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

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

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

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2013. június 19. Megjelenés: június 27.

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

június 19.

július 3.

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

június 27.

július 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.



Másodszor rendezte meg a
Fővárosi Önkormányzat a
Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnokban a Fővárosi
Ovis Kupát. Zuglót a kerületi
verseny győztese a Játékszín
óvoda képviselte a június 8-i
fővárosi döntőben.

A rendezvény lebonyolításával
a tavalyihoz hasonlóan az idén is
a Zuglói Benedek Elek EGYMI
Pedagógiai Szakmai Csoportját,
illetve a Mókavár óvoda óvodape-
dagógusait bízták meg. Az idei
Ovis Kupán a víváson volt a hang-
súly, ugyanis 22 év után az idén
augusztus 5–12. között Budapes-
ten ismét vívó világbajnokságot
rendeznek. Ennek megfelelően a
sporteseményen számos neves
vívó jelent meg, köztük. dr. Minc-
za-Nébald Ildikó világ- és Euró-
pa-bajnok, olimpiai bronzér-
mes, Mohamed Aida és Szász
Emese világbajnoki érmes,
Navarrette József világbajnok,
olimpiai ezüstérmes, Nébald
György világ- és olimpiai bajnok.
A rendezvényt felkereste Csam-
pa Zsolt, a vívószövetség elnöke
is. A verseny zsűrijében Mincza
Ildikó mellett, dr. Csisztu Zsu-
zsanna olimpikon tornász és
Martinek János kétszeres olim-
piai bajnok öttusázó foglaltak

helyet. A versenyt csoportokban
bonyolították le. Minden csopor-
tot követően azonnal eredményt
is hirdettek. A csapatoknak
nyolc versenyfeladatot kellett tel-
jesíteniük, melyek játé-
kosan ugyan, de mind
a vívósporthoz kapcso-
lódtak. 

A zuglói Játékszín
Óvoda a második cso-
portban kapott helyet,
amelyben toronymaga-
san a legjobbnak bizo-
nyult. Az intézmény
olyannyira kiemelke-
dett a mezőnyből, hogy
bármelyik csoportban
a legjobb lett volna.
Köszönhetően két agi-
lis és lelkes testnevelő-
nek, Adamik Ildikónak
és Kutas Józsefnek,
akiknek az irányításá-
val a Játékszín óvoda
idén már az ötödik
nagy versenyén bizo-
nyult a legjobbnak. A
nyerteseknek és a
helyezetteknek a díjakat
a fent említett sztárspor-
tolók adták át. Az óvo-
dások ezt követően élő-
ben is megismerkedhet-
tek a vívással, hisz a
sportcsarnok közvetlen

szomszédságában levő nemzeti
vívóteremben a Fővárosi Ovis
Kupával egy időben rendezték az
országos korosztályos bajnokság
csapatversenyeit.                            

riersch 
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A sérülése miatti londoni
kudarcot követően ismét jó for-
mában van a Zuglóban élő
Szász Emese, a Vasas SC világ-
bajnoki ezüst- és bronzérmes
párbajtőrvívója. A Havannában
rendezett Grand Prix versenyen
ezüstérmet szerzett, ugyanak-
kor az idei eredményei alapján
a világranglistán már a nyolca-
dik helyen áll.

Szász Emese 2010-ben meg-
nyerte a világkupát, ezüstérmes
lett a párizsi világbajnokságon, és
minden jel arra utalt, hogy a lon-
doni olimpián is jó eséllyel pályáz-
hat majd egy éremre. Aztán Eme-
se megsérült, makacs könyök-
problémája miatt a kvalifikációs
versenyek nem úgy sikerültek,
ahogy azt szerette volna. Olimpiai
részvételét végül csak az utolsó
pillanatban, a Pozsonyban rende-
zett interkontinentális selejtezőn
sikerült bebiztosítania, de a sérü-
léssel együtt járó formahanyatlás
az ötkarikás játékokra is elkísér-
te, ahol már az első asszójában
vereséget szenvedett dél-koreai
ellenfelétől. Emese nem sokáig
kesergett olimpiai kudarca miatt,
összeszorított foggal vágott bele a
következő négyéves ciklusba.
Eltökélt szándéka ugyanis, hogy
a következő olimpián a tudásá-
nak megfelelően szerepel majd.
Lassan a tervei megvalósítását
szolgáló felkészülési periódus
első szakaszának végéhez köze-
ledik, így a zuglói sportolónő meg-
vonta teljesítménye mérlegét.

– Az eddigi teljesítményemmel
alapvetően elégedett vagyok Az
évet a világranglista 24. helyéről
kezdtem, jelenleg pedig már a 8.
vagyok. Január óta hat világver-
senyen indultam, ebből négyszer
döntős, Dohában és Rió de
Janeiróban 7., St. Maur-ban és
Havannában pedig 2. voltam. A
másik két versenyen sem sokon
múlott a jobb eredmény. Én az
előrelépés jelének érzem a csa-
patsikereket is – mondta el
lapunknak Szász Emese. 

A női párbajtőr-válogatott lema-
radt a londoni olimpiáról, a világ-
ranglistán ennek megfelelően kel-
lőképpen hátracsúszott, egészen
a 18. helyre. Kovács Iván irányí-
tásával azonban az idén minden
világkupa versenyen bejutottak a
legjobb nyolc közé, két alkalom-
mal pedig meg sem álltak a dön-
tőig. A sikerekben Emesének
jelentős szerepe volt. 

– Az év két legfontosabb verse-
nye még hátra van. Júniusban,
Zágrábban rendezik az Európa-
bajnokságot, augusztus elején
pedig Budapesten a vívó-világbaj-
nokságot. Mindkét rendkívül fon-
tos versenyen szeretnék a lehető
legjobban szerepelni. Az augusz-
tus 5–12 közötti budapesti vébé
különösen fontos a számomra,
ugyanis ilyen rangos versenyen
először lépek pástra hazai közön-
ség előtt. A világbajnokságot az is
különössé teszi a számomra,
hogy SYMA Csarnokban rendezik
meg, ami Zuglóban van, ahol én
is lakom.         Riersch Tamás

Óvodások versenye

Virág Krisztina önkormányzati
képviselő 2004 óta szervez
jótékonysági teniszversenyeket
Zuglóban. Az elmúlt nyolc
évben számos támogatottja volt
már ezeknek a rendezvények-
nek, köztük a kerületi bölcső-
dék és óvodák, rászoruló zug-
lói gyerekek, vagy éppen Bélafi
Szilárd vak maratoni futó. 

– Idén úgy döntöttünk, hogy
a kerületi iskolákat fogjuk
támogatni. Ezzel is jelezni
kívánjuk a számukra, hogy mi
továbbra is zuglói intézmé-
nyeknek tekintjük ezeket, még
ha állami kezelésbe kerültek
is – mondta Virág Krisztina. 

A kilencedik évad június 1-
jén megrendezett 15. jótékony-
sági versenyén 20 vegyes- és 6
férfi páros mérte össze tudá-
sát. Rozgonyi Zoltán és Virág
Krisztina az önkormányzatot,
dr. Papp Csilla jegyző és dr.
Teimer Gábor aljegyző pedig a
Polgármesteri Hivatalt képvi-
selték. A tornán 275 000 forint
gyűlt össze. Virág Krisztina
lapunknak elmondta: október-
ben megismétlik a jótékonysá-

gi versenyt, hogy minél több
pénz gyűljön össze a zuglói
iskoláknak. RT

Az iskolákért 
teniszeztek

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

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

Virág Krisztina a jótékonysági
tenisztorna életre hívója 

A Játékszín Óvoda győztes csapata: Mészá-
ros Márk (második sor balról), Mészáros
Máté, Kaprinai Dóri, Juhász Olivér, Sinka
Szilvia, Kalló Gergő, Jaksa Tamás, Tóth Bar-
nabás, Forrai Frank, Dankó Balázs. Kísérőik:
Adamik Ildikó testnevelő (balról), Molnárné
Bánky Nóra óvodavezető, Kutas József
edző, testnevelő

Emese ismét jó formában
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

kéthetente 
minden kerületi 

lakásba
ingyenesen jár.

Ha Ön 
vagy ismerőse 

nem kapja 
rendszeresen 

a lapot, 
hívja a 

+36 (20)849-8001-et.

A

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

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

Bővül a Medirest!Óvodai Juniális
A már Budapest 17 kerületében
elérhető, OÉTI által ellenőrzött
egészséges ételek, immár 8 féle
diétás ételcsoportból választha-
tóak. A Kalóriakontroll (K), Élet-
erő (T), Cukorbeteg (C), Laktóz-
és lisztérzékeny (L), Szíverő (S),
Eperelax (E), Reflux (R), Mozgás

öröme (M) hússzegény étrendek-
ben, már naponta 24 féle önálló
fogást kínálunk, a hét minden
napjára, ingyen házhozszállítással.

Élvezze az egészséges 
étrendek igazi ízeit! 
www.medirest.hu – 

az étkezés tudománya   (x)

Csomagoljunk együtt…
Az OTP Bank XIV. kerületi
fiókja nemcsak a fiókban
segíti szaktudásával ügyfele-
it, hanem támogatást is sze-
retne nyújtani a kerületben
élő hátrányos helyzetű csalá-
dok iskolakezdéséhez.  

Zugló legnagyobb, Nagy
Lajos király úti OTP bankfi-
ókja idén is csatlakozott a
minden évben nagy sikerrel
megrendezett Zuglói Nyárbú-
csúztató családi rendezvény-
hez, ahol adományokat (író-
szereket, könyveket, kötelező
olvasmányokat, régi nem
használt iskolatáskákat stb.)
gyűjt a rászoruló gyermekek
részére. Schlemmer Mónika
fiókigazgató lapunknak elmond-
ta, az OTP Bank standjánál
leadott tanszercsomagokért
cserébe tombolát kapnak az
adományozók, amivel OTP-s
ajándékokat lehet nyerni. Az
összegyűjtött adományokkal a
kollégák elsődleges célja a hát-
rányos helyzetű családok
iskolakezdésének támogatása.
A rendezvényen összegyűjtött
adományokat, valamint a
munkatársak által felajánlott

pénzből vett iskolai csomago-
kat, szeptember 2-án a Csa-
ládsegítő Központban osztják
szét a rászoruló családoknak-
mondta a fiókvezető, aki hoz-
zátette: a ”Csomagoljunk együtt"
program keretein belül a fióki
dolgozók a kiosztott könyveket
és füzeteket még bekötni is
segítenek majd a gyerekeknek.” 

A számos modern szolgál-
tatással működő zuglói fiók
a XXI. század minden kívá-
nalmának megfelel. Közvetle-
nül kipróbálható a PayPass
érintés nélküli fizetőeszköz,
amellyel az ügyfelek gyorsan
és biztonságosan intézhetik
alacsony összegű vásárlásai-
kat. A fiókban egyébként ingye-
nes WiFi hálózat és kávéauto-
mata várja az ügyfeleket, hogy
kellemesen tölthessék a vára-
kozás perceit, illetve könnye-
dén tájékozódhassanak a leg-
frissebb banki hírekről.  
Várjuk Önöket a Nagy Lajos
király úti OTP bankfiókban.

Fiókunk nyitva tartása:
Hétfő: 7.45-18.00 
Kedd-Csütörtök:7.45-17.00 
Péntek: 7.45-16.00

(x)

Teljes körû fogászati ellátás

új!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

06 (30) 663-6851

2013. június 17. és augusztus 30. között,
a tábor ára 15.900 Ft

Az Időskori Életjáradék Zrt. 
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere 

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

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

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

Telefon: +36 (1) 784 5408 · +36 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu
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Harmadik alkalommal rendezett juniálist a Meseház Óvoda. A Lantos
Mihály Sporttelepen június 8-án megtartott családi eseményen a főzésé,
a kézműveskedésé, a sporté és a játéké, ügyességi versenyeké volt a fő-
szerep, amelyen a gyermekintézmény több partnere is megjelent.  RT


