
Több ezer futó és sportolni vágyó látogatott ki az idei Zuglói Sportfesztiválra.
A legtöbben a Munkácsy iskolából érkeztek, míg a legidősebb résztvevő 81
évesen állt a Patak Parti Futás rajtjához. A rendezvényen kiderült, ezen a
helyszínen ez volt az utolsó ilyen
program, ugyanis a 
Mogyoródi úti
sporttelepet
hamarosan
felújítják.
15. oldal

Bővül a kamera-
rendszer
Újabb tizenhat kamerát
helyezhetnek el a kerület
különböző pontjain.
Olyan városrészeket sze-
retnének még 24 órás fel-
ügyelet alá vonni, mint
például a Thököly út–
Róna utca kereszteződése,
a Csertő park vagy a Pil-
langó park. 13. oldal

Nyári tábor
A Varga Zoltán Sportte-
lepen lesz idén a zuglói
nyári napközis tábor.
Nyolc héten át várják az
iskolásokat szabadtéri és
beltéri programokkal
egyaránt. 3. oldal 

Új szakrendelés
az Örsön
Június elsejétől terhessé-
gi diabetológiai szakellá-
tást is igénybe lehet ven-
ni az Örs vezér terei egész-
ségügyi intézményben. A
szakrendelő profilja nem-
sokára még tovább bővül.
6. oldal

ALSÓRÁKOS    •    HERMINAMEZŐ    •    ISTVÁNMEZŐ    •    KIS-ZUGLÓ    •    NAGY-ZUGLÓ    •    RÁKOSFALVA    •    TÖRÖKŐR    •    VÁROSLIGET
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www.zugloilapok.hu

Gyermeknap alkalmából nemcsak egy napot,
hanem egy egész hetet szenteltek Zuglóban a
gyerekeknek. A kicsik szórakoztatásáról több
helyszínen, rengeteg színes és változatos prog-
rammal gondoskodtak. 8. oldal

Megkezdődött a Bosnyák tér
rendbetételének harmadik üte-
me. A beruházás ezen szaka-
szában a Nagy Lajos király útja-
Csömöri út sarkánál lévő terü-
letet újítják fel. Következő lé-
pésként várhatóan a kereszte-
ződés és a környező házak hom-
lokzata szépül meg.
5. oldal

Átadták az Adria lakótelep
új játszóterét, amelynek be-
rendezését a terület elneve-
zése ihlette. A tengeri han-
gulatot kék színű aljzat,
hajó formájú játszóeszköz
és egy vízi szörny idézi fel. 

5. oldal

15. oldal 



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Június 07. 17.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

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

Előzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06/70-625-5734;

e-mail cím: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Június 18. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)

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

szerda: 8.15–16.30,

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 

hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 

kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 

csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Június 17. kedd

A: Kemencében sült csülök, vele sült
burgonyával és hagymával, kovászos
uborkával
Somlói kocka csokoládé öntettel

B: Pulykapaprikás házi óriásgaluskával
Somlói kocka csokoládé öntettel

Június 18. szerda

A: Kárpáti borzaska, hasábburgonyával,
és fokhagymás tejföllel

B: Grillezett jércemell joghurtos
csiperkeraguval, párolt rizzsel

Június 19. csütörtök

A: Paradicsomos káposzta mini
fasírtgolyókkal

B: Parajos, fokhagymás lasagne, füstölt
sajttal

Június 20. péntek

A: Tejfölös túrós csusza pirított füstölt
szalonnával

B: Vargabéles vaníliasodóval

Karfiolleves

Rebarbarakrém leves

Májgaluskaleves

Frankfurti leves bébivirslivel

Június 09. hétfő

Június 10. kedd

A: Rántott cukkini és karfiol, petrezselymes
párolt rizzsel és tartármártással
Meggyes csokoládékrém

B: Csirkemájas rizottó, füstölt sajttal
Meggyes csokoládékrém

Június 11. szerda

A: Spenóttal és fűszervajjal töltött pulykamell,
petrezselymes burgonyával és párolt rizzsel

B: Borskéregben sült sertéstarja petre-
zselymes rizzsel, vegyes savanyúsággal

Június 12. csütörtök

A: Kapros tökfőzelék, tükörtojással
B: Rakott burgonya, füstölt hússal

és tejföllel sütve

Június 13. péntek

A: Palermói spagetti (Hagymás sajtöntet,
tarja, lilahagyma, kukorica, sajt)

B: Barackos túrós palacsinta vanília öntettel

Június 16. hétfő

A: Fokhagymás vasi pecsenye dödöllével
B: Debreceni kolbászos csirkecombfilé,

pikáns mártással, galuskával, kovászos
uborkával

Ünnep

Hideg málnakrémleves hablabdákkal

Csontleves házi gyufatésztával és zöldséggel

Zsenge zöldborsóleves

Nyírségi gombócleves

Burgonyakrémleves ropogós bacon kockákkal

Napi menü:

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

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

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

hétfőn 30% kedvezményt

Keddenként cigányzenével, bogrács partyval várjuk kedves vendégeinket!

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

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

Hétköznaponként kétfogásos menü mindennap 12.00 és 15.00 között csak 990 Ft / fő áron
HÁZIAS ÍZEK!

,
kétféle menüsor közül választat, egy pohár limonádéval! Előfizetés esetén csak 890 Ft / fő/nap.

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu • www.hotelamadeus.hu



Mint előző lapszámunkban megírtuk, a képvi-
selő-testület május 15-én arról döntött, hogy
korábbi elképzelésével ellentétben nem épít
sport-, kulturális, rekreációs központot a Kövér
Lajos utcai Varga Zoltán Sportpályán. A kötvényes
beruházásra félretett 1,42 milliárd forintot az
önkormányzat inkább a zuglóiak igényei szerinti
fejlesztésekre fordítja.

A képviselő-testület 2012 októberében határozott
arról, hogy a Kövér Lajos utcai sporttelepen –
2013 októberétől Varga Zoltán Sportpálya – köt-
vénykibocsátással történő finanszírozással sport-,
kulturális, rekreációs központot hoz létre. A fejlesztés
fedezetére az önkormányzat 1,42 milliárd forint
kötvényes pénzt különített el. A beruházással kap-
csolatos szakmai programot 2013 márciusára
kellett elkészíteni. Ezt a határidőt később a grémium
2014 márciusára módosította. Az elmúlt év no-
vemberében azonban kiderült, hogy az MTK-t a
kormány államilag kiemelt sportegyesületté nyil-
vánította, és tevékenységét, fejlesztését támogatja.
A sportegyesület egyik működési helye – a zuglói
tulajdonban lévő – Lantos Mihály Sporttelepen ta-
lálható. Az itt várható fejlesztésekről Deutsch
Tamás, a klub elnöke áprilisban tartott sajtótájé-
koztatót, amiről a Zuglói Lapok – május 8-i szá-
mában – már beszámolt.  

Az önkormányzat a közelmúltban szerződést  írt
alá az MTK-val. A dokumentum szerint az ingatlan
továbbra is a kerület tulajdonában marad, azonban
a területét a sportegyesület használhatja. Ennek
fejében Zugló is igénye szerint használhatja a sport-
központot, amelynek új rendezvénycsarnoka  nem-
csak sport-, hanem helyi kulturális eseményeknek
is helyszíne lehet. Ennek fényében szükségtelenné
vált a Varga Zoltán Sportpályán tervezett önerős
beruházás, így a képviselő-testület május 15-én
úgy döntött, nem fejleszti a Kövér Lajos utcai sport-
telepet, csak annak fenntartásáról gondoskodik.
Az arra szánt 1,42 milliárd forintot többek között
oktatási intézmények rendbetételére, társasházi
pályázatokra, Zugló városképi megjelenését emelő
beruházásokra,  a ’90-es évek végén elkótyavetyélt
Kék Óvoda helyzetének rendezésére fordítja. Papp 

Zugló az országos átlag
felett szavazott
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A megszokott színvonalon, ám
kivételesen új helyszínen, a Var-
ga Zoltán Sportpályán lesz idén
a zuglói nyári napközis tábor,
nyolc héten át. A programkínálat
ezúttal is igen gazdag, a spor-
tolási lehetőségek mellett ismét
lesznek izgalmas, külső foglal-
kozások.

Idén is lesz nyári napközis tábor
Zuglóban, ám a BVSC-sporttelep
a tervek szerint őszig tartó felújítása
miatt – ahol jelenleg is épül például
az új tanuszoda – kivételesen új
alaphelyszínen, a Kövér Lajos utcai
Varga Zoltán Sportpályán – tudtuk
meg Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
tertől. A június 23-tól augusztus
15-ig tartó, kétszer négyhetes, igen
gazdag programkínálatban szere-
pelnek vetélkedők, sporversenyek,
lesz focikupa, ásványkiállítás, sőt
különböző kézműves foglalkozá-
sokat is tartanak majd a gyere-
keknek, de lehetőség nyílik lábte-
niszezni, bowlingozni vagy éppen
strandröplabdázni is. Rozgonyi
Zoltán elmondta, az új helyszín
ellenére is tudnak vizes progra-
mokat szervezni, mégpedig a Pas-
kál strandon.

A Zuglói Sport- és Rendezvény-
szervező Non-profit Kft. által szer-
vezett tábor során, ahogy eddig,
úgy ezúttal is lesznek külső prog-
ramok: a gyermekek ellátogat-
hatnak majd többek között a Tar-
zan Parkba, az állatkertbe, a Tro-

picariumba vagy
éppen a Csodák
Palotájába, de ki-
rándulnak majd
Visegrádra is, sőt
a Magyar Nemzeti
Bankot is megnézhetik.

A tábor reggel háromnegyed
nyolctól délután négyig tart nyitva,
és a szervezők kérik, a szülők
szigorúan tartsák be az érkezés
és a távozás időpontját. Felhívják
továbbá a figyelmüket arra is,
hogy az időjárásnak megfelelő öl-
tözködést, az utazáshoz pedig
bérletet vagy jegyet biztosítsanak
a gyerekeknek. A napi háromszori
étkezés a Hermann Ottó Általános
Iskola ebédlőjében lesz, az ezzel
járó 435 forintos napi költség be-
fizetését a kft. Kövér Lajos utca
5. szám alatti irodájában lehet
megtenni. A szervezők közel száz-
ötven gyermekkel számolnak,
őket érdeklődési kör alapján ti-

zenöt-húsz fős csoportokba oszt-
ják a zavartalan lebonyolítás ér-
dekében.

Rozgonyi Zoltántól megtudtuk,
a táboroztató csapat már összeállt
az óvodai és iskolai pedagógu-
sokból, de lesz köztük sportrefe-
rens és gyógypedagógus is. A vé-
dőnőket az egészségügyi szolgá-
laton keresztül biztosítják. Az al-
polgármester hozzátette, jövőre
újra a BVSC lehet a nyári tábor
helyszíne, ahol az összes eddigi
alkalmat felülmúló viszonyok kö-
zött szórakozhatnak majd a zuglói
gyermekek. Megjegyezte, szerinte
az idei rendkívül színes program
is felveszi a versenyt bármely má-
sik nyári tábor kínálatával.   KD

Elsöprő győzelmet aratott a Fi-
desz–KDNP a május 25-i uniós
voksoláson, a baloldal eddigi ve-
zető pártja, az MSZP megsem-
misítő vereséget szenvedett, hi-
szen országos szinten a negye-
dik, Zugló egyes szavazóköreiben
csak az ötödik helyen végzett.
Kerületünkben kimagaslóan so-
kan szavaztak.  

Zuglóban a választópolgárok
41,44 százaléka járult május
25-én a szavazóurnákhoz. A ke-
rületben a részvételi arány tíz szá-
zalékkal haladta meg az országos
átlagot. A szavazóknak 40,94 szá-
zaléka adta voksát a polgári oldal
jelöltjeire. A választáson a város-
rész második legerősebb pártjának
– 14,79 százalékos teljesítménnyel
– az Együtt–PM bizonyult, amely-
nek igazából még aktivistahálózata
sincs a kerületben. A harmadik
helyet – a szavazatok 13,87 szá-
zalékának megszerzésével – a De-

mokratikus Koalíció foglalta el. A
Magyar Szocialista Párt 12,13 szá-
zalékkal  – ahogy országos szinten,
úgy a kerületben is – negyedik
lett, de több zuglói szavazókörben
csak ötödik helyre volt elég a vok-
sainak száma. A Jobbik Magyar-
országért Mozgalom jelöltjeire a
szavazók 8,97 százalék adta sza-
vazatát, ezzel a radikális párt meg-
előzte a 8,67 százalékos ered-
ménnyel végzett LMP-t. A lista vé-
gén álló SMS, illetve a Haza Nem
Eladó egyenként alig több mint
száz szavazatot kapott.

Az előzetes lista ismeretében
megkerestük az uniós voksoláson
mandátumot szerzett pártok zug-
lói szervezeteinek képviselőit,
hogy értékeljék eredményüket,
illetve mondják el, milyen kö-
vetkeztetéseket vonnak le a jövőre
nézve a szavazatok alakulásából.
A politikusokkal készült filmün-
ket a www.zugloilapok.hu oldalon
láthatják.         PAD

A zuglóiak igényei szerint 
használják fel a pénzt Városliget: érvek-ellenérvek

Várnai László, a CivilZugló Egyesület
elnöke a városligeti beruházás ellen,
Rátonyi Gábor, a Szeretem Zuglót
Egyesület részéről mellette érvelt la-
punknak.

– Nem a Városliget felújítását, hanem
a beépítését ellenezzük – mondta Várnai
László önkormányzati képviselő. – Szá-
mításokkal kellene alátámasztani, hogy
nem fog csökkenni a zöld felület aránya.
A mostani beépítettség aránya 5,7%, ez
13%-ra fog megnőni. Az új, öt-hat épület
egy része a zöld felületen valósul meg, és
a kivágni tervezett hatvanéves fák lomb-
koronáját nem pótolja a mélygarázsra
vagy a tetőre tett gyeptégla – fejtette ki
Várnai, aki azt is elmondta, már nyolcezer
aláírás gyűlt össze a hatalmas épületek
felhúzása ellen tiltakozva. Példaként em-
lítette, hogy a Petőfi Csarnok helyére egy
negyvenhatezer négyzetméteres, negy-
ven méter magas tömböt húzhatnak
fel. A várból leköltözik a Nemzeti
Galéria, illetve ide kerül a Ludwig
Múzeum is. Ennek megépítése sze-
rinte fölösleges, hiszen  a budai vár
tökéletes helye a galériának. Az épü-
letek megközelítését, közműhálózatát
is ki kell építeni. A várt egymillió lá-
togató, a sok ezer parkoló autó és
turistabusz pedig tönkre is teszi a
liget békéjét. Várnai László hiányolja

a projekt hatástanulmányait, elmondása
szerint az Urbanisztikai Társaság, a
Budapesti Városvédő Egyesület és minden
várostervezéssel és környezetvédelemmel
foglalkozó szakmai szervezet ellenzi a

terveket. Mint folytatta, 150 milli-
árdért kitűnő múzeumokat lehetne
létrehozni már meglévő budapesti
üres épületekben vagy Rákosren-
dezőn. 

– Vannak a mentálisan alkotók,
és vannak a rombolók – jelentette
ki Rátonyi Gábor. – A liget rendbe-
tételét ellenző civilek politikai kül-
detést hajtanak végre, az ellen tilta-
koznak, hogy a Városliget végre
méltó legyen egy világváros központ-
jához. A teljes park megújul, sokkal

szebb és kulturáltabb lesz, mint most. 
Rátonyi szerint nem igaz, hogy a beru-

házás után csökkenne a zöld terület nagy-
sága, hiszen törvény rögzíti, hogy annak
a fejlesztés megkezdése előtti szinten kell
maradnia. Mint mondta, az új múzeumok
a most is beépített területre, a lerobbant
Hungexpo, Petőfi Csarnok helyére kerül-
nek. A Felvonulási tér nagy része is park
lesz, kisebb részén pedig múzeumi épü-
letek állnak majd. Körbe is lehet futni a
parkot, egy jó borítású, kétsávos futókört
is létrehoznak. 

– Óriási léptékű fejlesztés elé nézünk,
minden zuglói, fővárosi és vidéki ember

megelégedésére szolgál majd az új Vá-
rosliget, amely egyben Budapest fő látvá-
nyossága lesz, tehát az ország jó hírnevét
is öregbíti majd – vélekedett Rátonyi
Gábor. – Miután elkészül az új park, az
építkezés előtti fanyalgásokat – ahogy a
Kossuth tér vagy a Várkert Bazár esetében
– el fogjuk felejteni.     Pindroch Tamás 

Lehetőség bőven akad
A kerületi kezdeményezésen túl számos hasonló program várja a szün-
időben a gyermekeket. Ilyen például a Kalandos tábor, amelyet június
30-tól augusztus 15-ig tartanak, heti turnusokban a Jókai Mór Általános
Iskolában. A foglalkozásokat, így például az úszás- és karateoktatást,
korosztályok szerinti bontásokban tartják. A jelszó: Legyen egy felhőtlen
nyarad! Immár tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Fővárosi
Állat- és Növénykert hivatalos táborát, a Zoo Tábort 6-12 évesek szá-
mára, ötnapos turnusokban: az első június 16-án, az utolsó augusztus
25-én indul. Június 16. és 27. között a Cserepesházban is lesz nyári
tábor, naponta reggel nyolctól délután négyig. A kínálatban szerepel töb-
bek között akrobatikus rock and roll, fazekasprogram, tánc és sakk is.

Június végén nyílik 
a nyári napközis tábor

A gyerekeknek lehetőségük lesz lábteniszezni, bowlingozni,
strandröplabdázni, de kirándulni is mennek majd

Idén rendkívül színes lesz a zuglói, nyári napközis
tábor programkínálata

Várnai László polgármes-
terjelölt lenne
Hét éve alakítottuk meg a „Civilzuglót”,
azóta az itt élők megismerhettek en-
gem is. Sikerrel küzdöttünk a monst-
rum pláza építése ellen, most pedig a
Városliget érdekében. Úgy vélem, én
vagyok a legaktívabb képviselő, kiáll-
tam a szakrendelőért, a kommunális
adó megszüntetéséért, az úrhatnámság,
a korrupció ellen. Közösen a Civilzugló
Egyesülettel a három baloldali párt
sikerrel indulhat, de számítok a pap-
csáki vezetéstől megcsömörlött jobb-
oldaliakra is – mondta Várnai László.
Fekete Judit (Együtt–PM, Szolidaritás)
erre azt mondta, csak később születik
meg kit támogat a helyi szervezetük.
A DK-s Árpási Zoltán úgy reagált, a
nyári tárgyalásokon dől el a jelölt sze-
mélye, továbbra is az összefogásban
gondolkodnak. Tóth Csaba azt nyilat-
kozta, az MSZP Zuglói szervezete
olyan polgármesterjelöltet támogat,
aki nem egy megosztó személyiség,
mint a jelenlegi polgármester, hanem
békességet, nyugalmat hoz a kerület-
ben élők számára.
– Olyan jelöltet támogatunk, aki kellő
alázattal viseli tisztségét, nem dölyfös,
pökhendi, arrogáns, cinikus, mint a
jelenlegi polgármester, és aki nem he-
lyezi a magánérdeket a közérdek elé –
mondta Tóth. – Olyan polgármester-
jelöltet támogatunk, aki munkájában
és magánéletében is példát mutat. (pt)

Várnai László 

Rátonyi Gábor

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon



Munkavégzés helye

Budapest XIV. kerület, (Erzsébet kiályné útja) Uzsoki utca, Róna utca

Budapest XIV. kerület, Rózsavölgyi út, Bosnyák utca, Szabács utca

Budapest XIV. kerület, Emilia utca (Törökőr utca - Újvidék utca), 
Handzsár utca

Budapest XIV. kerület, Léka utca 7.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Zuglói Lakosokat, hogy a Budapest XIV. kerületben az alábbi táblázatban
megjelölt időpontokban és helyszíneken kell forgalomkorlátozásra/megváltozott forgalmi rendre
számítaniuk.
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

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

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

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

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes
jogsegélyszolgálat

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

a Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 

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

Várjuk javaslataikat –
hol, milyen
szelektív-hulladékgyűjtő
szigetek legyenek
Zuglóban a végéhez közeledik a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtő rendszer gyűjtőedényeinek kihelyezése. Ezzel pár-
huzamosan a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a meglévő
szelektív hulladékgyűjtő szigetek közel felének megszüntetését
tervezi. Azon szigetek, melyek nem szűnnek meg, kizárólag
üveghulladék gyűjtésére alkalmas edényzettel lesznek ellátva.
Ennek oka az, hogy az üveghulladékot jelenleg még nem lehet a
házhoz menő rendszerben gyűjteni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, tegyen javaslatot a fenti hulladék-
gyűjtő szigetekkel kapcsolatosan. Javasolható a szigetek:

– megtartása,
– üveggyűjtőként történő megtartása,
– megszüntetése,
– esetleg más helyszínen lévő szigetek megszüntetése azzal,

hogy ezesetben a fenti listában szereplő szigetek
valamelyike megmarad.

– Thököly út - Francia út sarok
Írottkő park
Egressy út - Vezér utca sarok
Tihany u. 19. szemben
Szentmihályi út - Kerepesi út sarok
Örs vezér tér 1-3. (Bolgárkertész utcánál)
Ormos utca - Dongó utca sarok,

Dongó u. 8. szemben
Csertő u. 12-14. sportpálya mellett
Kerékgyártó u. - Nagy Lajos király útja sarok
Mexikói út - Fogarasi út sarok
Újvidék tér
Mályva tér 7.
Álmos vezér útja 51.
Kassai tér
Gvadányi u. 58-62. előtt
Rákospatak utca-Erzsébet királyné útja sarok
Róna utca-Erzsébet királyné útja sarok
Pillangó park 7-9. szemben
Vezér utca-Mogyoródi út sarok
Szuglói körvasút sor-Egressy út sarok

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A megszüntetendő szigetek:

Kérjük
a Tisztelt Lakosságot

észrevételeivel
segítse munkánkat,

és tegyen javaslatot
a 06-1-872-9299
telefonszámon
munkaidőben,

Molnár Tibor
környezetvédelmi

referensnek, vagy a
molnar.tibor@zuglo.hu

email címen.

A kerületgondnokság
elérhetőségei

E-mail: 
keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

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

pénteken 08.00-14.00-ig.

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

Munkavégzés ideje

2014. május 12–2014. július 12.

2014. május 12–2014. augusztus 15.

2014. május 12–2014. augusztus 15.

2014. május 30–2014. július 31.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Megállni tilos tábla került a Bosnyák téri piac mellett húzódó kis
utca elejére. Az arra járóknak figyelniük kell, hiszen, ha megszokás-
ból itt rakják le autóikat, komoly bírságra számíthatnak

Megállni tilos!



Sokéves huzavona után végre az
OMV benzinkút előtt is megépül-
het a zajvédő fal az M3-as autó-
pálya kivezető szakaszán. A zaj-
védő korábbi építésekor – máig
tisztázatlan okok miatt – kihagyták
ezt a részt, csupán üvegfalat húz-
tak fel, ezért a Kacsoh Pongrácz
út 131. számú ház lakói ugyanúgy
hallották az autók zaját, mint ko-
rábban. Az itteniek Tildy Balázst
(Fidesz-KDNP), a körzet önkor-
mányzati képviselőjét keresték
meg, hogy pótolják a hiányzó
részt, ami egyébként a Fővárosi
Önkormányzat feladata lett volna,
de Zugló átvállalta a megvalósí-
tást. Még zajmérést is végeztek,

ami bebizonyította: az említett
szakaszon a határértéknél ma-
gasabb a zajártalom. Tildy Balázs
lapunknak elmondta, most már
minden engedélyt beszereztek,
az építkezés a kilencvenméteres
szakaszon június elején kezdőd-
het meg, és az időjárás függvé-
nyében harminc-negyven napot
vesz majd igénybe. -Br-

Sziget, hajó,
sárkány és vízszí-
nű aljzat. Ilyen han-
gulat fogadta azokat a
gyerekeket, akik elsőként ki-
látogattak az Adria lakótelepen
május 27-én átadott új játszó-
térre. A tengeri hangulat ter-
mészetesen nem véletlen, a ter-
vezőket a lakótelep elnevezése
ihlette meg.

– Ezen a környéken túlnyomó-
részt kisgyermekes családok lak-
nak, nekik szükségük volt erre a
fejlesztésre – mondta Harrach Pé-
ter, a terület önkormányzati kép-
viselője. – A Jerney utca és a Len-
gyel utca találkozásánál lévő ce-
ruzás játszótér már nem elé-
gítette ki az igényeket.
Az új park nem
zavarja majd a
lakókat, hi-
szen zajvé-
delmi szem-
pontokat is
figyelembe vet-
tünk. A kisgyer-
mekeknek való
eszközöket helyez-
tük a lakásokhoz
közelebbi részhez,

míg a kicsit hangosabban
játszó, nagyobb gyerekeknek
készült játékok a parkolóhoz
kerültek közelebb.

Az Adrián kialakított impozáns
játszótér a térség közbiztonságára
is jótékony hatással lehet. Koráb-
ban egy nyitott, néhány elavult,
balesetveszélyes játszóeszközt fel-
sorakoztató tér volt itt, amely von-
zotta a randalírozó fiatalokat. A
lakossági panaszok a terület mi-
előbbi rendezését felgyorsították.
Az új játszóteret már kerítés övezi,
kapuját sötétedés után a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit Kft. mun-

katársai kulcsra zár-
ják, és a tér ille-

gális használa-
tát rendőrök,
illetve polgár-
őrök ellen-
őrzik. 
– Személye-

sen tapasztal-
tuk meg, mennyire
lestrapált állapotú
volt a régi park,
ezért nagyon vár-

tuk már az új, igazán
gyermekbarát játszó-

tér átadását – mondta
lapunknak Ördögh Rákhely

Anita, akinek véleményét 244 kör-
nyékbeli család támasztotta alá
aláírásával. 

A sárkányos játszótér egyedisé-
gével – tengeri dizájn, speciális,
öntött gumialjzat, murvát helyet-
tesítő, ragasztott, zúzott kő, egyedi
játszóeszközök, a szögletesség ki-
küszöbölése – is kitűnik a kerület
hasonló létesítményei közül. 

– Nem ez az első játszótér idén,
amit újonnan birtokba vehetnek
a családok – mondta Rozgonyi
Zoltán alpolgármester –, nemrég
a felújított Csáktornya parki ját-
szóteret adtuk át. A közeljövőben
elsősorban az egyéb közterületek
– a Bosnyák tér, az Örs vezér
tere, a Csertő park – rendbetételén
lesz a hangsúly, de újabb játszó-
terek kialakítása is a terveink kö-
zött szerepel.

A Herminamező mindenképpen
célterület lehet, ott ugyanis hi-
ánycikknek számít az ehhez ha-
sonló park.       Riersch Tamás
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Az új játszótér 
kapuját sötétedés 

után kulcsra zárják

Sziget, hajó, sárkány és víz-
színű aljzat – a tervezőket a
lakótelep neve ihlette meg

Tovább szépül a Bosnyák tér
A következő beruházás a kereszteződést 
és a környező házak homlokzatát érintené

Nagy erőkkel dolgoznak a gépek
és a szakemberek Zugló új fő-
terén, ugyanis megkezdődött a
Bosnyák tér rendbetételének
harmadik üteme. A felújítás zá-
rószakaszában a Nagy Lajos ki-
rály útja-Csömöri út sarkánál
lévő területet újítják fel.

Szili Adriántól, a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
vezérigazgatójától megtudtuk, ez-
úttal ezer négyzetméternyi dísz-
burkolattal és ugyanennyi zöld
felülettel szépül meg a Bosnyák
tér említett része.  A munkálatok
során kerékpártámaszokat, park-
bútorokat és még több padot he-
lyeznek el a területen, de a köz-
és a díszvilágítást is fejlesztik. 

– Lehetséges, hogy valakiknek
ez egy marék fűmagot és néhány
darab követ jelent – mondta Pap-
csák Ferenc polgármester a po-
litikai ellenfelek kritikáira rea-
gálva –, de én inkább azt gondo-
lom, a zuglói közösség példás
összefogásának eredménye az,
hogy hosszú-hosszú évtizedek
után végre elkezdődhetett egyfajta
megújulás, építkezés. 

A Bosnyák tér felújításának har-
madik üteme a tervek szerint jú-
nius közepén fejeződik be. Követ-
kező lépésként várhatóan rendbe
teszik a Nagy Lajos király útja és
a Csömöri út kereszteződését, va-
lamint – a társasházpályázatnak
köszönhetően - a környező házak
homlokzata is megújul.      Berta 

Papcsák Ferenc és Szili Adrián (balra) a bejáráson elmondta, ezer négy-
zetméternyi díszburkolat és ugyanennyi zöld felület készül

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

Racibórz lehet a Zuglói
Napok díszvendége
Kerületünkben járt Zugló test-
vérvárosa, Racibórz alpolgár-
mestere, Wojciech Krzyżek. A
lengyel vendég június 2-án fel-
kereste a Polgármesteri Hiva-
talt, ahol Rozgonyi Zoltán al-
polgármester fogadta. A két
politikus megbeszélése során
kiderült, az idei Zuglói Napok
díszvendége várhatóan a szi-
léziai település lesz.

A megbeszélés során a kétoldalú
testvérvárosi kapcsolatok, illetve a
továbblépés lehetőségeinek átte-
kintését követően Rozgonyi Zoltán
jelezte a lengyel testvérváros alpol-
gármesterének, hogy az idei Zuglói
Napok díszvendégének a kerület
Racibórzt kívánja felkérni. Wojciech
Krzyżek kifejtette: megtisztelőnek
tekinti a felkérést. Két hét múlva
tartják a Racibórzi Napokat, amely-
re szeretettel várják Zugló delegá-
cióját. A látogatás alkalmat adhat
arra, hogy megbeszéljék, a dél-len-

gyelországi város milyen progra-
mokkal jelentkezzen az őszi Zuglói
Napokon. Az alpolgármester hoz-
zátette, városa szeretné tovább bő-
víteni a kapcsolatait Zuglóval.

A Zuglói Lapok kérdésére vála-
szolva Krzyżek kijelentette: a két
városnak jelenleg főként a kultúra
és az oktatás területén gyümöl-
csözőek a kapcsolatai, de szeret-
nék ezt az üzleti, gazdasági szféra
irányába is elmozdítani. 

Rozgonyi Zoltán lapunknak el-
mondta: a testvérvárosi kapcso-
latok nagyon fontosak, ugyanis a
felek a látogatások során számos
olyan tapasztalatot gyűjthetnek,
amelyeket kiválóan tudnak alkal-
mazni saját városukban. Példa-
ként hozta fel a berlini Steglitz-
Zehlendorf városrésszel kialakított
együttműködést, amelynek ered-
ményeként a zuglói politikusok
lehetőséget kapnak a német fővá-
ros városfejlesztési irányvonalának
megismerésére. -pd-

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

A mozgás éjszakája
Egy éjszakára a mozgás fővá-
rosává alakul Budapest, ugyan-
is június 28-án itt tartják meg
az első „Mozgás éjszakáját”.
Az egészséges életmód nép-
szerűsítése jegyében este 10
és hajnali 4 óra között várják
a sportolni vágyókat a Hősök
terére, az Andrássy útra és a
Városligetbe.

Nyári menetrend
Június 16-tól a tanítási szü-
netben érvényes menetrend
szerint közlekednek a fővá-
rosban a BKV járatai. A Bu-
dapesti Közlekedési Központ
arra kéri az utasokat, hogy et-
től a naptól a menetrendi táb-
lákon a világoskék csíkozással
jelölt indulásokat figyeljék. A
változó menetrend általában
a reggeli és a délutáni csúcsidőt
érinti. 

Ritka majomfajta
Négy aranyhasú mangábé ér-
kezett a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe. A ritka majomfaj-
ból a világ állatkertjeiben fél-
száznál is kevesebb egyed él,
az egyik legnagyobb állomány
épp Budapesten. Az amerikai
San Antonióból érkezett négy
állat az európai állatkerti po-
puláció vérfrissítését szolgálja.

Olcsóbb strandbelépő
Rendkívüli kedvezménnyel, egy-
ségesen 900 forintos belépővel
várja idén vendégeit a zuglói
Paskál Strandfürdő, amely má-
jus 24-én nyitotta meg kapuit.
A főváros  többi strandja is
változatlan jegyárakkal, számos
kedvezménnyel, családi jegyek-
kel, strandváró nappal és vál-
tozatos szórakoztató progra-
mokkal szolgál a nap és a víz
szerelmeseinek.

H Í R E K

Wojciech Krzyżek egy racibórzi grafikus képét ajándékozta Zuglónak,
Rozgonyi Zoltán kijelentette, az alkotás várhatóan a Civil Házba kerül

A Fidesz és a KDNP több képvise-
lője javaslatot nyújtott be a parla-
mentnek arról, hogy a Fővárosi
Közgyűlésben a kerületi polgár-
mesterek és a kompenzációs lis-
táról bekerült képviselők foglalja-
nak helyet. A kompenzációs listára
főpolgármester-jelöltek és polgár-
mesterjelöltek kerülhetnek fel, még-
pedig azoké a szervezeteké, ame-
lyek legalább 12 kerületben pol-
gármesterjelöltet tudtak állítani.
Az őszi önkormányzati választá-
sokra már az új szabályok vonat-
koznának.

Az önkormányzati választási rend-
szer Fidesz-KDNP által kezdemé-
nyezett átalakítása alapján a fővárosi
közgyűlésnek a főpolgármester mel-
lett a 23 kerületi polgármester és a
kompenzációs listáról bekerült ki-
lenc képviselő lenne a tagja. Az új
rendszer olcsóbb is lesz, mert a
23 polgármester csak egy helyről
veheti majd fel a tiszteletdíját. A
módosításnak köszönhetően Bu-
dapest gyorsabb fejlődési tempóra

válthat, ha megváltozik az, hogy a
kerületek és a főváros külön életet
élnek, mondta Hoppál Péter, a Fi-
desz szóvivője az MTI-nek.

– Előterjesztőként jegyzem az ön-
kormányzati törvény módosítását
– tudtuk meg Papcsák Ferenc pol-
gármestertől, parlamenti képvise-
lőtől. – A cél ezzel az, hogy tiszta,
rendezett, átlátható rendszer ala-
kuljon ki a Fővárosi Önkormány-
zatban, amely lehetőséget ad a fő-
városi kerületeknek az integrációra.
A főpolgármester és a Fővárosi
Közgyűlés jogállása nem változna,
csak a fővárosi képviselő-testület
tagjainak választásában lenne mar-
káns változás. Eddig a kerületek
hangja nem jutott el a Fővárosi
Közgyűlésbe még előterjesztés for-
májában sem. Ősztől olyan politi-
kusok alkotják majd a testületet,
akikre a budapestiek személyesen
is szavazhatnak, hiszen a kerületi
polgármesterek fogják a Fővárosi
Közgyűlésben is érvényesíteni a
szavazói  akaratokat.               -pt-

Átláthatóbb rendszert akarnak

Hamarosan csend lesz

Tildy Balázs
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Ismét bővült az SZTK-ban 
elérhető szakrendelések köre

Újabb szakrendeléssel bővült
június elsejétől az Örs vezér te-
rei SZTK profilja. Ezentúl ter-
hességi diabetológiai ellátás is
lesz a rendelőben.

Az új szakrendelés – amelyet
dr. Nagy Erzsébet főorvos vezet –
nagyban megkönnyíti a zuglói kis-
mamák ellátását. A terhességi di-
abétesz ugyanis igen veszélyes
probléma mind a várandós anyu-
kákra, mind a magzatra nézve. A
kismamák 3-7 százalékát érinti
a betegség, amelynek jelei – gya-
kori vizelési inger, bőrviszketés,
gombásodás vagy túlzott fáradé-
konyság – általában a terhesség
24-26. hetében fedezhetők fel. 

– Nagyon fontosnak tartom a
centrum létrejöttét, mert a ter-
hességi diabétesz gyakorlatilag
veszélyeztetett terhességnek felel
meg – tudtuk meg dr. Révai Ta-
mástól, a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat igazgató főorvosától. –
Ha nem kezelik időben és megfe-
lelően, a magzat elhalálozását
vagy óriás magzat kialakulását,
illetve az anyuka későbbi cukor-
betegségét is előidézheti. 

Az újonnan létrejött centrum
szakemberei együttműködnek a
Honvéd Kórház orvosaival, akik-
hez akkor kerülnek a betegek,
amikor már komolyabb beavat-
kozásra van szükség. 

-bb-

Zuglóban április 28–30. között
1009 tanköteles korú gyereket
írattak be szülei az általános
iskolába. Előreláthatólag idén
41 első osztály indul a kerület-
ben – mondta lapunknak Pé-
terffy Balázs, a XIV. kerületi
tankerület megbízott igazgatója. 

– A beiratkozók körében a tan-
intézetek közül a körzet nélküli
Zuglói Hajós Alfréd Magyar–Német
és a Városligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola,
illetve a körzetes Liszt Ferenc és
Hermann Ottó Általános Iskola
volt a legnépszerűbb – tájékoztatta
lapunkat Péterffy Balázs. Hozzá-
tette, Zuglóban volt olyan iskola,
ahol helyhiány miatt nem tudtak
minden körzetes tanulót elhelyez-
ni. A nem kerületi illetőségű gye-
rekek aránya a két nem körzetes
iskolában a legmagasabb, de a
tanulók háromnegyede itt is zuglói.
Más iskolákban a nem körzetes
gyerekek száma elenyésző.

Eddig 1009 gyereket írattak be
a szülők, azokkal együtt, akiket
már korábban felvettek, jelenleg
1075 elsős van a városrészben.
Ez a szám vélhetően még változik,
ugyanis 318 tanköteles korú eddig
nem jelent meg a beiratkozáson.
Közöttük vannak olyanok is, akik
elköltöztek a kerületből, illetve
külföldre távoztak, csak ezt szüleik
nem jelentették be.  

A problémás gyerekek iskola-
érettségéről szakértő bizottság
dönt. Idén a kerületben 366 tan-
köteles korú maradhat még egy
évet óvodában.

– Tavaly 40 első osztály indult
Zuglóban, idén 41 lesz, de elkép-
zelhető, hogy őszig összejön még
egy további osztályra való gyerek.
Ez nagyon nagy szám. Csak a
Heltai Gáspár Általános Iskolában
várható, hogy kevesebb első osztály
lesz, a tavalyi kettővel szemben
most csak egyet indítanak. Az
osztálylétszámok változóak, lesz,

ahol a maximális 32 fővel indul
osztály. A nagy osztálylétszám nem
jó sem a gyerekeknek, sem a pe-
dagógusoknak. Viszont a zuglói
iskolák már teljesítőképességük
határán vannak, így új osztályokat
nem nagyon lehet létrehozni. Pil-
lanatnyilag maximum 1357 férő-
hellyel, 32 fős osztálylétszámmal
számolva 44 első osztályt lehetne
indítani – fejtette ki Péterffy Balázs. 

A beiratkozáson megjelent tan-
köteles korúak szüleit levélben
értesítik az eredményről. Aki el-
utasító határozatot kap, az meg-
fellebbezheti a döntést, jogsértés
esetén a másodfokú döntést meg-
támadhatja a bíróságon. A jogerős
határozatot követően öt nap áll
rendelkezésre, hogy a tanköteles
beíratása megtörténjen. Azok a
szülők, akik megfeledkeztek gyer-
mekük beíratásáról, a Járási Hi-
vataltól írásos figyelmeztetést
kapnak. -papp- 

A terhességi diabetológiai szakrendelést dr. Nagy Erzsébet főorvos vezeti

Súlyos sztómaműtét után is lehet teljes
életet élni – vallják a Zuglói ILCO Egye-
sület zömmel idős tagjai, illetve alapító-
juk, Szentpétery Félix, az Uzsoki Utcai
Kórház főorvosa. A gyógyulás egyik fel-
tétele, hogy akarni kell.

A Zuglói ILCO Egyesület közel harminc-
éves. A civil szervezet alapítója, Szentpétery
Félix lapunknak elmondta, az ötvenes
években Amerikában és Hollandiában ala-
kult nemzetközi csoport egyik hazai „vál-
tozata” is a sztómások, azaz a bélkiveze-
téssel élők életkörülményeinek javítását
célozza. 

– A tagság egymást segíti az időskorban
különösen megterhelő vékony- vagy vas-
tagbélműtét után, tanácsokkal, közös prog-
ramokkal – magyarázta az Uzsoki Utcai

Kórház főorvosa.        
– Fontos ugyanis,

hogy ebben a helyzet-
ben újra fel lehet állni,
lehet teljes életet élni.
Ezt azonban akarni
kell, a gyógyulás a be-
tegen is múlik. Az el-
tökéltséget szeretnénk
erősíteni az érintet-
tekben.

Szentpétery Félix
hozzátette, ennek szel-
lemében indították a
Stoma et vita, magya-
rul sztóma és élet el-
nevezésű mozgalmat
is, amelynek kereté-
ben a sztómával leg-

alább öt éve élőknek
adnak át emlékplaket-
tet évente megrende-
zett ünnepségükön. Az
egyesület emellett ki-
rándulásokat, kultu-
rális programokat is
szervez.

– Ez valamennyiünk
számára sokat jelent.
Megosztjuk egymással
problémáinkat, élmé-
nyeinket, és együtt
valljuk: nem szabad
kétségbe esni, tovább
lehet lépni – tudtuk
meg Harsányi Gábor-
nétól, akinek 2001-
ben volt vastagbélrák-
műtéte. Egyetért vele

tagtársa, a már 1993 óta sztómával élő
Kovács Béla is, aki szerint a pozitív ta-
pasztalatokon túl valódi barátságok is szü-
letnek a közösségben.

Szentpétery fővorvos egyébként az
Uzsoki kórház volt főigazgatója, Golub
Iván közreműködésével indította el annak
idején a klubot, ám nem ez az egyetlen
ilyen, a páciensek rehabilitációjával, il-
letve a megelőzéssel foglalkozó szerve-
ződés. Csak a zuglói intézménynél ti-
zenegy – úgymond – pácienscsoporto-
sulás működik, amely élvezi a kórház
támogatását. A lényeg az, hogy a szű-
kebb értelemben vett gyógyításon, a kü-
lönböző beavatkozáson túl az érintettek
– akár orvosaik, ápolóik segítségével –
maguk is tegyenek az egészségükért.
Márpedig ez közösségben, egymást tá-
mogatva könnyebben megy. Szentpétery
Félix ennek kapcsán kiemelte a test-
mozgás fontosságát, továbbá a megfelelő,
lehetőség szerint rostokban gazdag táp-
lálkozást is. Kacsoh

Sztómával is lehet teljes életet élni

A tavalyinál több első osztály indul Zuglóban

Szentpétery Félix,
az Uzsoki Utcai
Kórház főorvosa
alapította a Zuglói
ILCO Egyesületet,
amely a sztómá-
sok életkörülmé-
nyeinek javításán
dolgozik

Eddig 1009 tanköteles korú gyereket írattak be idén a szülők, és előrelát-
hatólag szeptembertől 41 első osztály indul a kerületben

Péterffy Balázs, a XIV. kerületi tan-
kerület megbízott igazgatója

Az anyaországon kívül szinte a világ min-
den részén élnek magyarok, akik nem fe-
lejtették el gyökereiket. Most a különböző
régiók képviselői mutatták be közösségü-
ket, illetve befogadó országuk kultúráját
a SYMA Sport- és Rendezvénycsarnokban
szervezett Magyar Világtalálkozón, a Vi-
lágfaluban. Olyan különlegességekkel ta-
lálkozhattak az érdeklődők, mint a Ma-
gyar értékek utcája, a Találmányok tere, a
Gyógyító övezet vagy a Kézműves sor. A
színpadon folklór- és szórakoztató műso-
rok zajlottak, a Magyarsághíd Teremben
pedig a külhonban élő magyar közösségek
mutatkoztak be. A fiatalabb korosztálynak
a Gyermekuradalom és a Harci Játékudvar
kínált gazdag programokat. A hétvége
fénypontjaként megválasztották a Világ-
találkozó Szépét

Világfalu lett 
Zuglóból 

Frici bácsit köszöntötték
Századik születésnapja alkalmából köszöntötték klubtársai Domonkos Frigyest, azaz
Frici bácsit a Zuglói ILCO Egyesületben. 
– A szerencsének, illetve a gondviselésnek, de ha jobban belegondolok, a családom révén
megtapasztalt szeretetnek köszönhetem, hogy még itt vagyok – mondta lapunknak az ünne-
pelt. – Tizenhárom unokám, öt dédunokám van, a legnagyobb fiam pedig már hetvenéves.
Vele szoktunk még mostanság is a Széchenyi fürdőbe járni. 
Frici bácsit nyolcvannyolc éves korában műtöttek vastagbélrákkal, azóta él bélkivezetéssel.
Az önkormányzat, illetve a kerület jókívánságait Rozgonyi Zoltán alpolgármester tolmácsolta,

s emlékplakettel, illetve „orvosi bele-
egyezéssel” gyümölcskosárral, vala-
mint egy üveg borral köszöntötte
Domonkos Frigyest. Hangsúlyozta, az
önkormányzatnak kötelessége segíte-
nie az ILCO-hoz hasonló civil kezde-
ményezéseket, s ezt örömmel is teszi.
Az alpolgármester egyébként több
születésnapost is meglátogatott az
elmúlt napokban. Vass Gyulánénak
101., Kardos Imrének 95., Csurgó
Gyulának és feleségének pedig egy-
aránt 90. születésnapja alkalmából vitt
ajándékot az önkormányzat nevében.

Rozgonyi Zoltán gyümölcskosárral kedveskedett
az ünnepeltnek

A cikkhez
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu

oldalon

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



Kapás Boglárka izgatottan to-
porgott a Lipták Villa egyik ol-
dalsó helyiségében. A BVSC-
Zugló világklasszis úszója a
nagy világversenyek hangula-
tához már hozzászokott, de a
közönség előtti szereplés még
idegen tőle. Márpedig a Zuglói
Olimpiai Esték idei utolsó ven-
dégeként nagyon is sokan voltak
kíváncsiak rá.

A kétszeres ifjúsági olimpiai baj-
nok, felnőtt Európa-bajnok, három
számban is országos csúcstartó
gyorsúszóval nem egy átlagos be-
szélgetés résztvevői lehettek az ér-
deklődők, hiszen megismerhették
Bogit, a hétköznapi fiatal lányt.
Már a beszélgetés ötödik percében
kiderült, hogy az autóvezetői vizs-
gát csak többszöri nekifutásra si-
került letennie, de vallott a zene
iránti rajongásáról és színészi am-
bícióiról is. A nagy meglepetések
azonban csak ezután következtek.
A szervezők előbb általános iskolai
(Munkácsy Mihály Általános Is-
kola) testnevelő tanárát, Kutas
Gergelyt szólították színpadra, aki
elmesélte, milyen volt Bogi egy át-
lagos zuglói testnevelésórán: tu-
dott-e kötélre mászni, aktív volt-e
a gyakorlatok közben, és mennyire
tudott társaival csapatban dolgoz-
ni. Majd középiskolai osztályfő-
nöke, Nagy Boglárka következett,
aki a Kölcsey Ferenc Gimnázium-
ban tanított három éven át angol
nyelvet Boginak. A tanárnő elárul-
ta, a mai napig sajnálja, hogy az

állandóan edzésen, edzőtáborban
vagy versenyen lévő tanítványa szinte
minden tanításon kívüli iskolai prog-
ramból kimaradt. Bogi ennek el-
lenére népszerű diák volt, amit
mi sem bizonyít jobban, mint-
hogy a vele folytatott „öt-
karikás” beszélgetésre
több volt tanára és osz-
tálytársa is kíváncsi volt.
A május 21-i rendezvé-
nyen azért a sportról
is szó esett, hiszen
Bogi karrierje bőven
adott beszédtémát. A
pekingi olimpián ő volt
a legfiatalabb magyar
sportoló – 15 éves és
111 napos –, Szingapúr-
ban pedig a magyar sport
történetének első ifjúsági
olimpiai bajnoki címét sze-
rezte meg, majd rögtön
meg is duplázta. 2012-
ben szülővárosában,
Debrecenben nyert
felnőtt Európa-baj-
noki címet, London-
ban pedig hatodik
volt. Pályakezdéséről, pá-
lyafutásáról nemcsak ő, ha-
nem édesanyja, Pány Gabriella és edzője,
Nagy Péter is sokat mesélt. Bogi pedig
annyira felszabadult, hogy az est
végén még a világ minden pont-
jára magával hurcolt alvóká-
ját – egy kis plüssállatot
– is megmutatta a
közönségnek.

Riersch
Tamás
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Császári Gergely, a Kiscsillag zenekar tagjának élete és pályafutása is Zuglóban indult

Csá, Misi, jöhet a Kispál és a Borz 

Nagy úszó lett a zuglói kislányból
Kapás Boglárka szerezte Magyarország első ifjúsági olimpiai bajnoki címét

Bogi éppen 15 éves és 111 napos volt, amikor rajtkőre állt
a pekingi olimpián 

Plüssalvókáját 
a világ minden tájára magával viszi

A belvárosi romkocsmák köz-
kedvelt figurája, Császári Ger-
gely hazajár Zuglóba. Zenész-
ként is itt debütált először,
mára pedig híres együttesek
versengenek gitárjátékáért.

– Itt nőttem fel, ide jártam is-
kolába, és zenei pályafutásom

is innen indult – mondta el la-
punknak Császári Gergely.
– Édesanyám és nagybátyám,
Császári Attila kétszeres világ-
bajnoki ezüstérmes öttusázó, a
Magyar Öttusa Szövetség korábbi
elnöke a mai napig itt laknak.
Hozzájuk gyakran ellátogatok. 

Az Egressy iskolában a ’90-es

évek közepén komoly zenei élet
volt. Szinte minden évfolyamon
alakult egy együttes. Csasziék
sem akartak lemaradni, ezért az
osztályterem bal oldali padso-
rának három utolsó padjában
ülő fiúk, Császári Gergely, Miklós
Dani és Sinkó Tomi, megalakí-
tották a Csá, Misi! zenekart. A

kezdeti szárnypróbálgatások és
a tagok többszöri cseréje után a
banda a Kispál és a Borz előze-
nekara lett.

– Nagy megtiszteltetés volt ez
a számunkra, hisz a mi korosz-
tályunk Lovasi Andrásék zenéjén
nevelkedett, aztán egyszer csak
ott találtuk magunkat velük egy
színpadon – emlékezett vissza
Csaszi, aki az évek során szép
lassan hozzászokhatott ezekhez

a helyzetekhez. A Csá, Misi!-t
követő Extra Paganza, majd

a Kiende Zenekar is sike-
resnek, bár nem örökéle-
tűnek bizonyult. Közben
Gergely saját zenei stí-
lusa is kezdett letisztul-
ni, ami a Császári Pil-
lanatművek muzsiká-
jában is észrevehetővé
vált. A befutott zene-
karok is kezdték fel-
fedezni a zuglói ze-
nészt. Első próbálko-
zása a Kaukázusnál
volt, ahol a Szalai Éva
című album elkészí-
tésében vett részt. Ké-
sőbb Péterfy Bori hívta
meg a zenekarába,
ahonnan egyenes út ve-
zetett az Erik Sumo
Bandbe. Utóbbi csapat-
tal egy lemezt is elkészí-
tett. Lovasi András és
Tövisházi Ambrus pro-

ducer sem feledkezett meg
róla, ennek köszönhetően

Csaszi idén a Kiscsillag zene-

karban találta magát. A népszerű
banda Szeles című lemezén már
az ő gitárjátéka és vokálozása is
hallható. Már turnézott is a Kis-
csillaggal, most a nyári fesztivá-
lokra készülnek. Május végén
pedig gyerekkori „szerelmével”,
az ismét megalakult Kispál és a
Borzzal Londonban koncertezett,
és az  együttes jelezte, a jövőben
is igényt tart Csaszi vendégjáté-
kára. Időközben saját zenekara,
a Császári Pillanatművek is ki-
nőtte magát, az egykori örömze-
nélések helyett mára egy állandó,
öttagú formációvá alakultak.  

Császári Gergely színpadra ter-
mett. Szeret zenélni, és szeret
szerepelni is. Ez utóbbit az is
bizonyítja, hogy, amikor az egyik
ismert hirdetési portál arcot ke-
resett magának, Csaszira esett
a választásuk. Azóta persze ők
is piacvezetővé váltak…

rierschCsaszi nemcsak a színpadon szeret szerepelni, reklámarcként is megállja a helyét

A cikkhez 
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

Császári Gergely
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Több ezer világító lufit engedtek
fel a Városligetben az eltűnt
gyermekekért május 25-én, az
Ezer Lámpás Éjszakáján. A kez-
deményezésnek köszönhetően
eddig tizenöt fiatalt sikerült
megtalálni. 

Immár negyedik alkalommal
tartották meg Budapesten és az
ország nyolc nagyvárosában az
eltűnt gyermekek világnapján meg-
rendezett, Ezer Lámpás Éjszakája
elnevezésű rendezvényt. A Felvo-
nulási téren népszerű énekesek
léptek fel, de családi- és gyerek-
programokkal, valamint rendőr-
ségi bemutatóval is várták az ér-
deklődőket. A nap legfontosabb
pillanata az volt, amikor az ország
kilenc helyszínén egy időben a

magasba engedték azt a több ezer
világító lufit, amelyekkel az eltűnt
gyerekekre emlékeznek, egyben
üzenve, hogy hazavárják őket.  

A huszonhárom éves Acker-
mann Dávid 2009 szeptemberé-
ben tűnt el. Szülei minden évben
részt vesznek a rendezvényen. A
fiatal fiúnak a Margitszigeten ve-
szett nyoma, azóta semmit nem
tud róla a családja, bár minden
követ megmozgattak, hogy rálel-
jenek. A rendőrség semmit nem
talált, ezért maguk kezdték meg
a keresést a közösségi portálokon
és a médián keresztül, majd civil
szervezetek segítségével.

– Fél nyolc és nyolc óra között
indult el Dávid barátaival, hogy
megnézzék az arckiállítást. A töb-
biek furcsa módon csak az Okto-
gonnál vették észre, hogy nincs
velük a fiam. Mintha leszállt volna
egy UFO, és elvitte volna - mondta
lapunknak Ackermann József. -

Minden évben itt vagyunk, amíg
nincs meg Dávid. Addig azért, ha
pedig előkerül, akkor meg azért,
hogy a többi eltűnt gyerek is ta-
láljon haza. Ha ezzel az akcióval
csak egyetlen gyereket is megta-
lálnak, már megérte. 

A kezdeményezés ötletgazdája,
Kárász Róbert elmondta, nagyon
büszke arra, hogy az Ezer Lámpás
Éjszakája országos rendezvénnyé
nőtte ki magát. A műsorvezetőt
egy 2010-es, megdöbbentő rend-
őrségi statisztika sarkalta cselek-
vésre, miszerint abban az évben
tizennégyezer fiatalkorú eltűnését
jelentették be. 

– Ma már hazánkban is kapha-
tók olyan tejesdobozok és ásvány-
vizes palackok, amelyek oldalán
ezeknek a gyerekeknek a fotói és
adatai szerepelnek  – hangsúlyozta
Kárász Róbert. - Ezek segítségével
tizenöt eltűnt fiatalt sikerült meg-
találni.             Baranya Róbert

Gyermeknap alkalmából Zuglóban egy egész hetet szenteltek a kicsik
szórakoztatásának. Május 17. és 25. között számos programmal
várták az óvodásokat és az iskolásokat, de a szülőknek is szerveztek
érdekes előadásokat a Cserepesháznál, a Zsivora parkban, valamint
a Városligetben.

Mindenkit hazavárnak – ezer lámpás mutatja az utat

Háromszázöten 
hiányoznak otthonról

Az ezerlampasejszakaja.hu
oldalon igyekeznek publici-
tást nyújtani az eltűnt, vagy
elcsatangolt személyek fo-
tóinak, adatainak illetve
ezzel együtt visszacsatolási
lehetőséget biztosítani azok
számára, akik esetleg tud-
nak valamit a keresett
gyermekek vagy felnőttek
hollétéről. A rendőrség hon-
lapja szerint jelenleg 305
eltűntet keresnek. Tavaly
összesen több mint tizen-
kétezer kiskorú eltűnését
jelentették be.

A Fürgén a Füredin elnevezésű zenés-táncos tornán több mint kétszáz
ovis tornázott együtt különféle dallamos slágerekre. A gyerekek han-
gulatát Gabi bohóc dobta fel, aki maga is beállt egy kis testmozgásra

A Zsivora parkba a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szer-
vezett családi rendezvényt.  A gyurmázás, a lufihajtogatás, a társasjá-
téksarok, a táncház és az aszfaltrajzolás mellett szelektív hulladékva-
dászaton is kipróbálhatták magukat a vállalkozó szellemű gyerekek.
Különféle, földre dobált szemétről – papír, üveg, fémdoboz – kellett
kitalálniuk, melyik hulladékot, melyik dobozba dobják be

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos
országában megünneplik. A Városligetben is
évről-évre gondoskodnak május utolsó vasár-
napján a kicsik szórakoztatásáról. Idén több
ezren látogattak ki a ligetbe, hogy kipróbálják
például az élő társasjátékot - amihez hatalmas
dobókockák jártak -, vagy az óriás kirakót, il-
letve egy-két vidámparki hangulatot idéző
körhintát.  Mindezek mellett lehetett sárkányt
eregetni, pónin lovagolni, de kivételesen az
O r s z á g o s
Mentőszolgá-
lat egyik mo-
torjára is fel-
pattanhattak
az apróságok,
akik kivétel
nélkül talál-
kozni akartak
a forgatag
bohócával is

A Gyermekek Hete programsoro-
zat keretében zajlott a Születés
Hete elnevezésű szakmai, kulturá-
lis és tájékoztató rendezvénysoro-
zat. A Cserepesházban a családala-
pítás témájában tartottak különfé-
le előadásokat leendő vagy már
praktizáló szülőknek, akik olyan
kérdésekre is választ kaphattak
például, hogy min megy keresztül
a férfi, míg apává válik, és mit te-
hetnek a szülők, hogy gyermekük
egészségesen fejlődjön

A Cserepesház Kaland a park-
ban! című rendezvényén kerti
partit, ugrálóvárat, ügyességi
játékokat, bábelőadást, kézmű-
ves foglalkozásokat és koncer-
teket szerveztek a gyerekeknek.
Az idei legnagyobb sláger – a
megunhatatlan arcfestés mel-
lett - kétség kívül a mászófal
volt, amit szinte minden kis-
gyermek kipróbált

Az eltűnt gyerekek fotói és adatai tejesdobozokon is láthatók

A gyermekeké volt ez a hét

A cikkhez 
kapcsolódó videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez 
kapcsolódó videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Ackermann József 2009 óta keresi fiát

Tavaszi szemlét tartottak a katonák közt
Közel hatszáz katona al-
kotta azt a honvédségi alak-
zatot, amelyet a Helyőrségi
Tavaszi Szemle keretében,
május 24-én láthattak az
arra járók a Hősök terén.
A rendezvény célja volt a
civil-katonai kapcsolatok
erősítése, a fővárosban
szolgáló katonai szerveze-
tek bemutatása, és annak
tudatosítása az emberek-
ben, hogy Budapest lakos-
sága minden helyzetben
számíthat a Magyar Honvédségre. A Hősök terén kiállított különleges alakzat közel
négyszáz katonája a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár állományában szolgál. A szemle után szlovák, szlovén, cseh és lengyel
díszelgő csoportok, valamint az MH BHD Különleges Díszelgő Csoportjának bemutatói
szórakoztatták a közönséget. Szabó Lajos
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1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu

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

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

Délelőtt választható szakfoglalkozások:

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

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

Délutánra tervezett programjaink:
Látogatás a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumba,

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

autóbuszos kirándulás

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

NYÁRI TÁBOROK
A CSEREPESHÁZBAN ÉS

A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolás gyerekeknek

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

LIPTÁK GALÉRIA

– RÓMER ILONA MŰVÉSZTANÁR

ÉS TANÍTVÁNYAI KIÁLLÍTÁSA

– REFORMÁTUS GÉNIUSZOK

Megtekinthető június 13-ig,
nyitva tartási időben.

Kálvin János, Szenczi Molnár Albert,
Nagy Barna
Megtekinthető június 27-ig
a Lipták Villa galériáján.

A belépés ingyenes.

A belépés ingyenes.

NYÁRBÚCSÚZTATÓ

VIGALOM
a Cserepesház melletti parkban

RÁHANGOLÓDÓ ELŐZETES ESTÉVEL

Szülők Klubja

Június 19.  9.30-11.00

Beszélgetés óvónői részvétellel: Hogyan
neveljünk boldog gyermeket?
Részvételi díj: 300 Ft/fő
Érdeklődni, jelentkezni:
Kis Mártánál: amarta71@gmail.com

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

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

Részvételi díj:
Anyagköltségek:

Augusztus 29. (péntek )

19.00 órakor koncertjeRytMix Trio

Augusztus 30. (szombat )

10.00-22.00 óráig

Előzetes a programokból:
Alma Együttes gyermekműsora,

mazsorett bemutató, Tihanyi Vándor-
színpad zenés mesejátéka Mátyás

királyról, utcabál, gyermekek utcája,
civil szervezetek bemutatkozása

A programokon a részvétel ingyenes!
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Évtizedes múltra tekint
vissza a Rákosfalvai Szent
István Király templom gi-
táros énekkara. A Réka
elnevezésű csapatot egy
próbájukon kerestük fel.
Beszélgetésünk alapján
mottójuk lehetne: öröm
és szolgálat.

Gitár, basszusgitár, szin-
tetizátor, a hangszerelés szí-
nesítése végett fuvola, furulya
és hegedű, valamint vidám,
közös éneklés – mindez nem va-
lamiféle beatzenekar, hanem a Rá-
kosfalvai Szent István Király temp-
lomban muzsikáló, Réka néven
futó csapat „profilja”. Az összeál-
lítás nem véletlen, a műfaj ugyanis
„katolikus könnyűzene” – tudtuk
meg Decsi György zenekarvezető-
től, amikor meglátogattuk őket
egy hétfő esti próbán.

És hogy honnan a szokatlan el-
nevezés? 

– A megfejtés nem olyan nehéz:
a Rákosfalvai Éneklő Katolikusok
rövidítéséről van szó. A kilencve-
nes évek eleje óta létezik a for-
máció, bár a tagság folyamatosan
változik. Jöhet szinte bárki, aki
hívő, szeretne velünk zenélni, és
némi tehetséget is érez magában.
Minden hónap második és ne-
gyedik vasárnapján közreműkö-
dünk az esti fél hetes szentmisén.
Azon túl ugyanis, hogy élvezzük,
amit csinálunk, ez valójában egy
szolgálat – magyarázta Decsi
György, aki maga is családapa,

és – mint hozzáteszi – a csapat
hölgytagjainak időleges „kiesése”
leginkább a gyermekszülés miatt
következik be olykor.

A nem, kor és élethelyzet tekin-
tetében is vegyes társaság egyéb-
ként igen vidám, a próba során
is megy a viccelődés. 

– Nem vagyunk orrlógató kato-
likusok. A hit nem zárja ki az
örömet, a szórakozást. Sőt, iga-
zából ez is az egyik üzenetünk
azok felé, akik talán félnek bejönni
a templomba. Az én családom is
éppen az újszerűbb muzsika révén
került közelebb a hívő gyüleke-
zethez – mondta Niki, a Réka
énekkarának tagja.

A zenekar egyébként a próbákon
és a miséken túl is összejár, emel-
lett néha esküvőkön is énekelnek.
Decsi György szerint a hangsúly
egyértelműen a közösség építésén
van – no meg természetesen azon,
hogy „Istent együtt dicsérjük”.
Márpedig erre a könnyűzene is
kiválóan alkalmas, jegyzi meg. KD

Máig őrzi az eredeti kialakítás
nagy részét az idén százötéves
református zsinati székház,
amely Zugló egyik kiemelkedő
építészeti öröksége.

Százöt éve, 1909 áprilisában
tartotta első ülését zuglói szék-
házában a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinata. Millisits
Máté művészettörténész szerint
az Istvánmezőnek nevezett város-
rész József nádor egyik gyerme-
kéről, Istvánról kapta a nevét, aki
1847-48 között, utolsóként töltötte
be a nádori méltóságot. Az 1890-
es évektől kezdődött meg a kör-
nyék beépítése, két-háromemeletes

épületekkel. Ezek zömmel rep-
rezentatív villák és bérházak vol-
tak, de számos híres művész mű-
termének is otthont adtak az el-
múlt évszázadban. A tervezők kö-
zött több híres építészt találunk,
többek között Lechner Ödönt,
Lajta Bélát és Hajós Alfrédot.
Utóbbi - Villányi Jánossal közösen
- jegyzi az Abonyi Lajosról elne-
vezett utcában lévő zsinati szék-
házat.

A páros az 1907-es tervpályá-
zatra Erős várunk jeligével adta
be koncepcióját, amellyel elnyerték
az ezer koronás díjat. Az építkezés
hamar megkezdődött, s egy év
alatt végeztek is vele. Az építészek

az üléstermet - kétszázhuszonkét
ülőhellyel - a díszteremben he-
lyezték el, ahol a padsorok széles
karéjban ölelik körül az elnökségi
emelvényt. Millisits Mátétól tudjuk,
hogy a tető vasszerkezetét az er-
zsébetvárosi Oetl-vasöntöde, a já-
rólapokat Walla József cement-
gyára, a sárgaréz szerelvényeket
a zuglói Pápai és Náthán bronz-
öntöde készítette. 

Báró Bánffy Dezső főgondnok
ezekkel a szavakkal adta át az
épületet: „Kezdjük meg most már
tanácskozásainkat, egyetemes egy-
házunk javára, békességes han-
gulatban, nagy törekvéssel és igye-
kezettel."             Kacsoh Dániel

105 éves a zsinati székház

Hajós Alfréd és Villányi János Erős várunk
jeligével adta be 1907-ben a székház terveit

A Réka tagjai minden hónap második és negyedik
vasárnapján zenélnek az esti fél hetes misén

A Rákosfalvai Éneklő Katolikusok csapatában van 
basszusgitáros, szintetizátoros, fuvolás és hegedűs is



Még 1951-ben döntött úgy az
akkori Minisztertanács, hogy
június első vasárnapját a peda-
gógusok napjává nyilvánítja. A
tanárok megünneplésén az
önkormányzat azután sem akart
változtatni, hogy az iskolák
működtetése tavaly januárban
az állam hatáskörébe került.
Idén a Szent István Király Zene-
iskola Columbus utcai koncert-
termében Rozgonyi Zoltán
alpolgármester, dr. Szatmári
Edit Andrea, a Polgármesteri
Hivatal Humánigazgatási Osz-
tály vezetője és Péterffy Balázs,
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ 14. Tankerület
Megbízott Igazgatója köszöntöt-
te a pedagógusokat és intéz-
ményvezetőket. 

Először az 50, 60 és 65 éve dip-
lomát szerzett pedagógusokhoz
szóltak: Aranydiplomát Bauer

Lászlóné, Dala Andor, Kollár
Jánosné, Konczos Istvánné,
Mészáros László és Paláncz Bélá-
né kapott. Gyémántdiplomát dr.
Varga Imréné, Füller Julianna,
Mészáros Józsefné, Süle Magdol-
na, Szilágyi Antalné, Szima-Mára-
marosi Andrásné és Tóth János-
né vehetett át. A négy legidősebb
pedagógust, Balla Gusztávnét, dr.
Bángyörgyi Bélánét, Kalicz And-
rásnét és Kubányi Endrénét pedig
Vasoklevéllel jutalmazták. A több
mint 25 év pedagógusi munka
után nyugállományba vonuló
pedagógusok – Babocsik Mari-
ann, Cselkó Gáborné, Cseresz-
nyés Jánosné, Kovács Béláné,
Lacsny Bálintné, Péterszné Barna
Ágnes, Révész Györgyné és Zna-
menákné Osbáth Katalin – a Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet kap-
ták. A Zugló Lakosságának Szol-
gálatáért Díjat idén hatan – Cse-
resnyés Jánosné Kőmíves Mária,
Faragó Ivánné, Fonó Józsefné,
Kovács Béláné, Kovács Istvánné
és Révész Györgyné Holop Judit

– vehették át. A technikai dolgo-
zók közül az önkormányzat
Dicsérő Oklevelében részesült
Chovan Jánosné, Dani Lajosné,
Ferencz Tiborné, Sándor Mihály-
né és Viszkei Mihályné. A fiatal –
35 év alatti - pedagógusok közül
elismerő oklevelet kapott Bene
Katalin, Egriné Czeglédi Krisztina
és Tóth Sándor. Zugló Közműve-
lődéséért díjban ketten - Havasi
Péter és Kiss Erzsébet - részesül-
tek. Bedő Gáborné Gubó Erika,
Csengődi Gáborné, Faragó Iván-
né, Hammer Judit, Méhesné
Kovács Zsuzsanna, Némethné
Zsólya Ildikó és Várkonyi Zsu-
zsanna Zuglói Gyermekekért
Díjat vehettek át. Zugló Közokta-
tásáért Díjjal Horváth Antalné,
Kelemenné Heim Judit, Pálinkás-
né Szecsődy Zsuzsanna, Viczián
Ferencné és Dr. Pattantyúsné Tóth
Gyöngyi munkáját jutalmazták. A
korábban Év Pedagógusa díjazot-
tak közül idén Árva Judit óvoda-
vezető kapta a Zirzen Janka Díjat.

Riersch Tamás
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A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Az idei tanévben több kerületi
pedagógus magas rangú elisme-
rést is kapott. Beleznai Ágnes
(Liszt Ferenc Általános Iskola)
miniszteri dicséretben, Köntösné
Lőrincz Eszter (dr. Török Béla
Óvoda, Ált. Iskola) Apáczai Csere
János Díjban, Litkai Ferencné
(dr. Mező Ferenc Általános Is-
kola) miniszteri elismerésben,
Rézsó Eszter (Liszt Ferenc Álta-
lános Iskola) miniszteri dicsé-
retben, Salamon Attiláné (Liszt
Ferenc Általános Iskola) Németh
László díjban Süvegjártó Katalin
(Zuglói Tihany Óvoda) Brunszvik
Teréz díjban és Hosszúné Bartha
Etelka (Zuglói Hajós) Németh
László díjban részesült.

Megalakult a pedagógusok kamarája

Puszter Bernadettet, az Álmos Vezér Gimnázium és Általános
Iskola igazgatónőjét tavasszal kérték fel, hogy vegyen részt a
Nemzeti Pedagógus Kar Választási Bizottságának munkájában. A
jogi végzettséggel is rendelkező zuglói igazgatót később a háromfős
testület elnökévé választották.

– A Nemzeti Pedagógus Kar gyakorlatilag nem más, mint a pedagógusok
kamarája – magyarázta Puszter Bernadett. - Létrehozását, működését
és feladatait a Nemzeti Köznevelési Törvény szabályozza. Eszerint, a
szakmai grémiumnak a jogszabályok véleményezése, a javaslatok meg-
fogalmazása, az etikai kódex és az alapszabály elkészítése, konferenciák,
szakmai napok szervezése és díjak alapítása lesz a feladata.

Az új szervezet létszámát törvény szabályozta, eszerint ezer pedagó-
gusként egy jelölt volt állítható, de a területi képviselők számát 15-ben
maximálták. Így fordulhatott elő, hogy a 28 ezer pedagógust foglalkoztató
Budapest csak 15 jelöltet állíthatott. Az érintettek önként és online je-
lentkezhettek, a jelöltséghez azonban ajánlásokat kellett gyűjteniük. A
384 jelentkezőből ez 190 főnek sikerült, akik közül szintén online és
szavazással választották ki azt a 125 főt, akik végül a Nemzeti Pedagógus
Kart alkotják. Információink szerint több zuglói pedagógus is megmérette
magát, közülük ketten – Blanár Edit és Koller Erik (Álmos Vezér Gim-
názium és Általános Iskola) – az NPK országos küldöttgyűlésének
tagjai lettek.

Az NPK június 14-én tartja majd az első küldöttgyűlését, amikor
megválasztják a tisztségviselőket.

Idén négyen kaptak Vasoklevelet

Az önkormányzat attól függetlenül
megünnepli a pedagógusokat, hogy az iskolák 

működtetése már nem a kerületi hivatal hatásköre

Ha a ma használt épületet te-
kintve nem is, de története alap-
ján mindenképpen az egyik leg-
régibb zuglói óvoda, a Meseház
Óvoda Egressy úti tagintézmé-
nye. Ahogy Rozgonyi Zoltán al-
polgármester fogalmazott, „az
intézmény majdnem egyidős a
kerülettel”. Zugló idén ünnepli
fennállásának 79. évfordulóját,
az Egressy úti óvoda pedig ke-
reken hetvenéves.

Az óvoda története összefonódik
Zugló egyik legrégebbi városré-
szének, Törökőrnek a fejlődésével.
Ahogy utóbbi növekedett, úgy lett
egyre nagyobb igény az előbbire.
A Stefánia út – Ifjúság útja – Dózsa
György út által határolt terület
alkalmas volt egy új óvoda építé-
sére. A Barakk Óvoda 1944-ben
készült el, s még ma is állna, ha
néhány év múlva, az említett te-
rületen nem kezdődött volna el a
Népstadion építése. Az ovit tehát
1948-ban áthelyezték az Egressy
úti cipő- és felsőrész-készítő üzem
helyére, amit a Népstadion veze-
tése alakíttatott át óvodává. A két
intézmény kapcsolata azóta is

szoros. Az Egressy úti ovit 1986-
ban, statikai problémák miatt be-
zárták, körzetét pedig az Őrnagy
utcai intézmény vette át, ám az
óvodai férőhely-hiány az önkor-
mányzatot az épület felújítására
és újbóli megnyitására késztette. 

– A jubileumi ünnepség egy
egész hetes programsorozatból
állt – tudtuk meg Rinyu Erika
intézményvezetőtől. - A hétfőtől
péntekig tartó ünnepségsoroza-
tot mesékkel, focitornával, aka-
dályversennyel, családi hétpró-
bával, kézműves foglalkozások-
kal, rajzversennyel, tortasütéssel
és táncfesztivállal tettük emlé-
kezetessé.

Jelenleg három csoportban,
ötvenkilenc gyerekkel foglalkoz-
nak az óvodában és Zugló alpol-
gármestere éppen ennyi ajándé-
kot adott át. A kerületi önkor-
mányzat ugyanis a jubiláló in-
tézmény valamennyi növendékét
és pedagógusát meglepte egy-egy
családi, álltakerti belépővel.
Ugyancsak meglepetés volt a Vitéz
Szurmay Sándor Budapesti Hely-
őrség Dandárállományának lát-
ványos bemutatója.                -rt-

A Meseház Óvoda majdnem 
egyidős a kerülettel

Idén ünnepli 25. évfordulóját a Csanádi Árpád Álta-
lános Iskola és Gimnázium. A jubileumi ünnepségre
olyan neves sportolók látogattak el, mint az egyaránt
ötkarikás aranyéremmel rendelkező Ambrus Miklós,
Gedó György, Martinek János, Varga János, Faragó
Tamás és Reviczkyné Köteles Erzsébet, az érmesek
közül Rudasné Antal Márta és Marosi József, az
olimpikonok közül pedig Engi Klára, Sebestyén
Júlia és Liu Shaolin Sándor. A rendezvény elején a
résztvevők megkoszorúzták dr. Csanádi Árpád név-
adó, Schlegel Oszkár iskolalapító és Deák „Bamba”
Ferenc, a XX. század góllövőjének emléktábláját,
majd elismeréseket osztottak ki. Posztumusz Csa-
nádi-díjat kapott Schlegel Oszkár címzetes igazgató,
míg az idei Csanádi-díjat a felnőtt válogatottban is
alapembernek számító tornásznak, Divéky Lucának
ítélték. A legjobb lánysportolónak járó Elek Ilona-
díjat, a fitnesz világ- és Európa-bajnok Szabó Nikolett
érdemelte ki, míg a legjobb fiúsportoló, Gönczi
Gergő kerékpáros a Schlegel Oszkárról elnevezett
elismerést vehette át. A sportágankénti jutalmak
sorában a legjobb labdarúgó, Horváth László Deák
Ferenc-díjat, a legjobb birkózó, Váncza Ivett Kozma
István-díjat, a legjobb kézilabdázó, Halász Henrietta
Cséfay Sándor-díjat és a legjobb ökölvívó, Nemesapáti
Norbert Harangi Imre-díjat kapott. A jubileum al-
kalmából az iskola tornatermében olimpiai formaruha
és ötkarikás tablókiállítás nyílt. -r-

Bajnokok 
csúcstalálkozója

Színpaddá és nézőtérré alakult át május 22-én a Né-
meth Imre Általános Iskola aulája. Ekkor rendezték
meg a Németh Imre-napot, amelyen a sportról és az
egyéb szabadidős elfoglaltságokról szóló programo-
kat a diákok gálaműsora előzte meg. A gyerekek
musicalrészleteket, különböző táncokat és hangsze-
res szólókat adtak elő. A több mint egyórás előadást
az alsós tanítók közös boszitánca zárta

Hagyományteremtő céllal, idén először hivatalo-
san is felavatták az elsősöket a Móra Ferenc Álta-
lános Iskolában.  Az intézmény öt osztályának kis-
diákjaira kötötték fel a negyedikesek az iskola
logójával ellátott nyakkendőt, illetve a kislányok
nyakába az elegáns sálat. A Móra-napon megejtett
avatáson esküt is tettek a gyerekek, akik meg-
ígérték, hogy nemcsak jól tanulnak, és ellátják
kötelességeiket, de mindig vidámak lesznek, és
sokat mosolyognak

Hivatalosan is 
sulisok lettek

Az elmúlt huszonöt évben tizenhét 
olimpikon növendéke volt az iskolának Gála az aulában

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon



Kertes övezetekben szinte min-
denhol vannak fák az úttest, a
járda mentén, hiszen a díszes,
lombos növények megszépítik a
környéket, árnyékot adnak, és a
levegő minőségére is jó hatással
vannak. Az utcafronti fatelepí-
tést azonban jól meg kell gon-
dolni, mert a helytelen fajtavá-
lasztásnak hátrányos következ-
ményei lehetnek.

Talán nem mindenki tudja, hogy
az utcafrontra, vagyis közterületre
ültetett fák – függetlenül attól,
hogy ki telepítette azokat – a helyi
önkormányzat tulajdonába ke-
rülnek, ezért később kivágásuk-
hoz engedély kell, amit nem biz-
tos, hogy a hivatalos szervek meg
is adnak. Ebből sok probléma
adódhat, ha valami miatt – túlzott
levélhullás, letörő ágak, árnyé-
kolás, helyhiány - zavaróvá válik
egy-egy fa. Ezért különösen fontos,
hogy ne véletlenszerűen válasz-
szunk ki facsemetéket, tájéko-
zódjunk a kiszemelt fajták tulaj-
donságairól. Nagyon lényeges a
kifejlett fa mérete. Szűk utcába,
keskeny járda mellé nem való
nagy lombozatú fajta, amely egy-
részt kárt tehet gyökérzetével, de
a légvezetékekbe is belenőhet.
Nem minden faféle tolerálja jól a
szennyezettebb városi levegőt,
erre is figyelni kell. Szempont a

törésre való hajlam, amely viharok
esetén jelenthet kockázatot, pél-
dául a parkoló autókra, vagy a
járókelőkre. Nem mindenki szeret
gyakran söprögetni a portája előtt,
ezért ilyenkor kerülni kell a „sze-
metelésre”, levélhullatásra hajla-
mos fajtákat. Egyes fák termése
vonzza a galambokat, amelyek
piszkukkal okozhatnak kellemet-
lenséget. Az illatos virágú, vagy
mézelő fák a rovarokat, köztük
a méheket csábíthatják, ami szin-
tén bosszúság forrása lehet. Az
agresszívan terjeszkedő, kivadu-
lásra hajlamos fákat is kerülni
kell. A háztulajdonos, vagy az
utca közössége akkor jár el a
legjobban, ha fák ültetése előtt
kikéri szakértő kertész tanácsát,
így a későbbiekben az ember és
a fa együttélése harmonikus,
problémamentes lehet.
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Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kedvenceink fülprob-
lémáinak hátterében
sokféle ok állhat. Ku-
tyáknál és macskáknál
gyakran alakulnak ki
olyan fülészeti beteg-
ségek, amelyek kellő
odafigyelés hiányában
súlyos állapotot is elő-
idézhetnek. 

A leggyakoribb fülbe-
tegségek hátterében a
fülzsírban felszaporodó
baktériumok, gombák
vagy atkák által kiváltott
gyulladások állnak. Ilyenkor ál-
latunk rendszeresen rázza, va-
karja a fülét. Az erőteljes me-
chanikai behatás következménye
lehet a fülben lévő, apró erek
sérülése, ami miatt akár véröm-
leny is kialakulhat. A külső hal-
lójárat gyulladt állapotának több
súlyossági foka van. Minél elő-
rehaladottabb a betegség, annál
nehezebb és időigényesebb a gyó-

gyítása. Fokozottan figyelnünk
kell kutyánkra, ha lógófülű, mert
náluk nem tud megfelelően „szel-
lőzni” a hallójárat. Emiatt a fül-
ben ideális környezet alakul ki
a baktériumok szaporodására.
A jelentkező problémáknak gyak-
ran allergiás hátterük van. Ilyen
esetben elsődleges feladatunk,
hogy kiiktassuk az allergént, ami
legtöbbször táplálék eredetű.

Szintén komoly jelentő-
ségük van a fülbe jutott
idegen testeknek is, ame-
lyek a folyamatos irritá-
ción kívül a dobhártya
sérülését is okozhatják.
Különösen figyelni kell
erre az elkövetkező hó-
napokban, amikor be-
köszönt a „toklászsze-
zon”. Minden esetben
forduljunk állatorvoshoz,
ha kutyánk gyakran ráz-
za vagy vakarja fülét, ha
váladék szivárog a hal-
lójáratból, vagy ha ki van

pirulva. Szakemberhez kell for-
dulni akkor is, ha fej-oldaltartás
jelentkezik kedvencünknél. A
hallójárat otthoni „karbantartá-
sára” érdemes kifejezetten e célra
kapható, speciális fülmosó fo-
lyadékokat használni, amelyekkel
megelőzhető a fülzsír felgyülem-
lése.

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

A meghűlés tüneteiről és kezelé-
séről a legrégebbi orvosi szöveg,
az egyiptomi Ebers- papirusz is
beszámol, amelyet i.e. 1550
körül írtak. 

A megfázás azon betegségek
gyűjtőfogalma, amelyeket a felső
légutakba bekerülő vírusok okoz-
nak. Gyakori megbetegedés, de
többnyire komplikációk nélkül
zajlik le. A tünetek általában rövid,
két-három napos lappangási idő
után jelentkeznek nyákos orrfo-
lyással - vízszerű, majd sűrűbb
váladékkal -, tüsszögéssel, vég-
tagfájdalommal, torokfájdalommal
vagy kaparással, köhögéssel, ele-
settséggel, gyengeséggel, hőemel-
kedéssel, lázzal, könnyezéssel,
fejfájással. A megfázás legfonto-

sabb rizikófaktorának az im-
munrendszer legyengült álla-
potát tekintjük, amelynek előz-
ménye, hogy a téli hónapokban
szervezetünk kevesebb napsü-
téshez, mozgáshoz, vitamin-
hoz jutott. Napi ötszöri
zöldség, illetve gyümölcs
fogyasztásával kellő
vitaminhoz juthat
szervezetünk. A betegséget nem
lehet gyógyítani, csak a tüneteket
enyhíteni. Javasolt az ágynyuga-
lom, a bő folyadékfogyasztás, a
lázcsillapítás és az infralámpa
használata.

Hajlamosító tényezők fennállása
esetén súlyosabb szövődmények
is felléphetnek. Ilyen a középfül-
gyulladás, az arcüreggyulladás, a
tüdőgyulladás, illetve ritkán szív-

burok- és szívizomgyulladás. Ép-
pen ezért fontos, hogy gyermekek,
idősek és valamilyen alapbeteg-
ségben szenvedők szövődmények
esetén azonnal keressék fel házi-
orvosukat, vagy forduljanak az
Egészségügyi Szolgálathoz. 

Dr. Révai Tamás Ph.D. 
igazgató főorvos 

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Kos – Ragyognak, szerepelnek,
láttatni szeretik magukat. Na-
gyon jó diplomáciai érzékkel

mindent el tudnak érni, amit csak
akarnak, feltéve  ha tudnak engedni
szélsőséges álláspontjukból, amely leg-
inkább céljaikat, hivatásukat érintheti,
ám a társukkal való kapcsolatukban
is jelen lehet.  Ne éljenek vissza ere-
jükkel - építsenek, ne romboljanak!

Bika – Elemükben vannak. Szé-
pek, kedvesek, érzékiek, akár
szerelmesek is lehetnek. Kisu-

gárzásukkal megbabonázhatnak min-
denkit, most senki nem tud csak úgy
elmenni mellettük. Ehhez hozzájárulhat
az a biztonságérzet is, amit a jelenlegi
időszak anyagi bősége hozhat, amely
munkájuk kézzelfogható eredménye
lehet.

Ikrek – Megköthetetlenek mint
a kiscsikók, akik ugrálnak,
élvezik a mozgás örömét,

amely  akár fizikai-, akár szellemi sí-
kon lehet. Ugyanakkor nagyon érzel-
mesek is, a család, a gyerekek fon-
tossága kiemelkedhet. Vágyaikra most
többet költhetnek, mint amennyit
esetleg szabadna, próbáljanak meg
nem túlzásba esni! Munkájukban sta-
bilizálódás várható.  

Rák – Barátaik kiemelkedő
szerepet kaphatnak, hiszen
rengeteg mondanivalójuk, meg-

beszélnivalójuk van most. Munká-
jukból viszont lehet, hogy már elegük
van, semmi másra nem vágynak,
csak egy kis pihenésre, szabadságra,
utazásra. Éppen ezért, főnökükkel
könnyen alakulhat ki hadiállapot. Ha
feszültség van bennük, sportolják ki.

Oroszlán – Már mennének sza-
badságra, utaznának, s, ha egy
mód van rá, meg is teremtik

erre a lehetőséget maguknak és család-
juknak, összefogva a baráti kört is. Mun-
katársaikkal összeütközésbe kerülhetnek,
amelyben megoldás akkor születhet, ha
mindenki enged az akaratából. Céljaikat
az angyalok, jó megérzéseik, szívvel-lé-
lekkel végzett munkájuk segítheti. 

Szűz – Társukkal, barátaikkal
szeretnének lenni, és leginkább
valahova elutazni, látni, tanul-

ni, gyarapítani ismeretüket. Ugyan-
akkor most gondoskodóak, anyás-
kodóak is lehetnek, ami egyébként
sem áll tőlük oly távol, hiszen akkor
boldogok, ha másoknak segíthetnek.
Az anyagi nehézségek ellenére fennáll
a lehetősége új telefon, számítógép,
bicikli vagy autó vásárlásának. 

Mérleg – Már most utaznának,
leginkább a tengeren túlra. Tü-
relmetlenek is lehetnek, s nehe-

zen tudják elengedni akaratukat. Sza-
badságvágyuk még mindig itt van, s ez
hatással lehet párkapcsolatukra, ottho-
nukra, családjukra. A hozzájuk tartozó
diplomáciai érzék, egyensúlyra való tö-
rekvés nagy segítséget nyújthat a konf-
liktusok kezelésében, megoldásában. 

Skorpió – Társuk szeretete,
odafigyelése el tudja simítani
a bennük lévő feszültséget, aka-

ratot, amely leginkább a kommuni-
kációban, a közlekedésben mutatkoz-
hat meg, ahol még a hatóságok figyel-
meztetése, birsága is számításba jöhet.
Az otthonukban dúló hadiállapot, vagy
változás megoldása is nagy feladat elé
állíthatja őket. Sok múlik rajtuk is.

Nyilas – Előző életből jövő
tudás, bölcsesség segítheti
őket útjukon, amelyre most

leginkább pénzügyi vonalon van
szükségük. Munkájuk gyümölcse
beérhet, így ezen a területen valami
új érkezhet. Munkatársaiknak is ko-
moly szerepe lehet abban, hogy jól
érzik magukat még egy-két nehézség
ellenére is. Otthonuk baráti össze-
jövetelek helyszíne lehet. 

Bak – Az angyalok fogják a
kezüket, súgnak nekik, ha el
tudnak annyira csendesedni,

hogy meghallják a hangjukat. Segítő-
iknek nem kis feladat jut, mert hatá-
rozott elképzeléseik vannak, ame-
lyekhez a végletekig ragaszkodhatnak.
Elképzelhető, hogy az egyik ilyen
segítő angyaluk éppen a társuk.

Vízöntő – A pénzügyi bőség
ellenére komoly feladatokat
kaphatnak még előző életük-

ből, aminek  megoldása csak aláza-
tos elfogadással, elcsendesedéssel
lehetséges. Ez a legnagyobb feladat
most számukra, amihez családjuk-
tól, szerelmüktől, gyerekeiktől, tár-
suktól kaphatnak segítséget. Mun-
kájukat siker koronázhatja. 

Halak – Nincs olyan nehézség,
amit szeretetükkel meg ne
tudnának oldani. Segítenek,

adnak, szeretnek. A legnagyobb fel-
adatokat barátaikkal kapcsolatban
kaphatják, akiknek az elfogadása
most próbák elé állíthatja őket. A
tengeren túlra nagyon vágyódnak, s
a lehetőség megérkezhet az utazásra.
Ez nagy boldogságot okozhat ne-
kik.

Termék megnevezése

Zöldborsó

Új fokhagyma

Tök

Cseresznye

Új főzőhagyma

Új burgonya

Kovászolni való uborka

Eper (magyar)

Mértékegység

kg

csomag

kg

kg

csomó

kg

kg

kg

Ár (Ft)

200-250

100-120

200-220

500-700

200-250

150-180

150-180

450-750

Kétheti horoszkóp június 5-től

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
június 5–18-ig

Az utcafronti faültetés 
szabályai

Vigyázat, hamarosan itt a toklászszezon!

A tavaszi megfázás okai és kezelése



Francia hangulat várta a látogató-
kat május 17-én a Szépművészeti
Múzeumban. A szervezők francia
ételekkel, sanzonokkal és filmek-
kel csempésztek egy kis párizsi
hangulatot az intézménybe. A
Szépművészeti Múzeum egyébként
egy rangos kiállításnak is helyet
ad. Április 30. és augusztus 24.
között Henri de Toulouse-Lautrec,
francia festő munkásságát mutat-
ják be. A tárlat apropóját az adta,
hogy az alkotó 150 évvel ezelőtt,
1864-ben született.

A ritka, genetikai betegségben
szenvedő művész rajztehetsége
már egészen fiatalon megmutat-
kozott. 1884-ben a Montmartre-
ra költözött, amelynek pezsgő vilá-
ga nagy hatással volt rá. Művei

újságokban jelentek meg, de lel-
kesen vetette bele magát az éppen
születőben lévő műfaj, az utcai
reklámplakátok világába is.
Ismertségét is egy ilyen, a Moulin
Rouge számára tervezett, 1891-es
plakát hozta meg. Innentől kezdve
szenvedélyesen készített litográfi-
ákat - mintegy háromszázhatvan
darabot, köztük harminc plakátot
-, amelyeket aztán kiállításain, fest-
ményeivel egyenrangú munkaként
mutatott be. Fiatalon, 37 éves
korában hunyt el.

A Szépművészeti Múzeum Gra-
fikai Gyűjteménye több mint száz-
ezer alkotást őriz, amelyből két-
száznegyven Toulouse-Lautrec
műve. Ehhez fogható gazdag állo-
mánnyal csak néhány európai

nagymúzeum rendelkezik. A Szép-
művészeti egyetlen Lautrec-festmé-
nye, az „Ezek a hölgyek az ebédlő-
ben” 1913-ban került a gyűjte-
ménybe.                                   -rt-

A képviselő-testület május 15-
től Ács Anikót, a Polgármesteri
Kabinet korábbi helyettes veze-
tőjét bízta meg a Zuglói Csere-
pes Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátá-
sával. Az új vezető megbízatása
egy évre szól. 

– Izgalmas és egyben nehéz fel-
adat elé állított a testület – mondta
lapunknak Ács Anikó néhány
nappal a kinevezése után. – Egy
olyan intézmény irányítását bízták
rám, amelyben már az elmúlt
években is kiváló munka folyt. Ezt
a munkát kell majd úgy folytat-
nom, hogy közben minél több

újdonsággal frissítsük a hagyomá-
nyos programokat.

Az önkormányzat közművelődé-
si cégére máris egy nehéz feladat
vár. A jelenlegi tagintézmény-rend-
szer – Cserepesház, Lipták Villa
és Zuglói Ifjúsági Centrum - hama-
rosan újabb egységgel bővül, a
Civil Ház pedig kiváló lehetősége-
ket kínál a programok bővítésére.

– A Polgármesteri Kabinetben
elsősorban a rendezvények és a
programok szervezése, koordiná-
lása tartozott a feladatkörömbe,
ezért valamelyest felkészülten
érkeztem az új helyemre – tette
hozzá Ács Anikó. - Ugyanakkor
tisztában vagyok azzal is, hogy egy

akkora kerület, mint Zugló köz-
művelődése nem egy embertől
függ. Ez egy csapatjáték, amely-
ben minden résztvevőnek fontos
feladata van. Nekem, mint ügyve-
zetőnek a legfontosabb feladatom
az lesz, hogy ezt a csapatot össze-
fogjam, és a közös munkát minél
hatékonyabbá tegyem.

Hogy a gyakorlatban ez miként
nyilvánul majd meg? Ács Anikó sze-
rint nyitottnak kell lenni mindenre,
a helyi, lokálpatrióta kezdeménye-
zésekre és a már máshol bevált jó
ötletekre is. A legfontosabb azon-
ban, hogy a programokat minél
több emberhez eljuttassák.      -Rt-
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A szakmára koncentrálhat
Csaniga Andrea, a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. korábbi
ügyvezetője május közepétől az önkormányzati cég szakmai vezetőjeként
folytatja tevékenységét.

– A zuglói közművelődési cég feladat- és szolgáltatási köre olyannyira fel-
duzzadt, hogy azt a korábbi felállásban már nehézkes lett volna hatékonyan
irányítani. Az egyre több tagintézményből álló cég vezetése, és a szakmai
munka felügyelete egyaránt teljes embert igényelt – indokolta Csaniga
Andrea a változást.

A szakmai vezető feladatkörébe elsősorban a szakmai munka koordinálása
és a kapcsolatmenedzsment tartozik. Neki kell majd rálátnia a programok
előkészületeire, a lebonyolításra, és a rendezvények megfelelő népszerűsí-
tésére. Csaniga Andrea mindehhez 25 éves szakmai múlttal - melynek
jelentős részét a kerület közművelődésében töltött el -, és gazdag tapasztalattal
rendelkezik, ami garanciát jelenthet közművelődésünk felfrissülésére.

Az egykori Moson vármegyei Ne-
zsider nevét Zuglóban utca és
park őrzi. A Fertő tó északi partján
elterülő, németül Neusiedl am
See nevű település a trianoni bé-
kediktátummal került Ausztriá-
hoz. Magyar neve a német tele-
pülésnév torzulása. Eredetileg gye-
püvidéki besenyők lakták. A ta-
tárjárás során elpusztult, később
német telepesek népesítették be.
A község II. Ulászlótól vásártartási,
I. Ferdinándtól borkiviteli jogot
kapott. A hódoltság idején a vég-
vári portyázók sanyargatták, 1605-
ben Bocskai hadai pusztították.
1645-ben a pestisjárvány 544 ál-
dozatot követelt a városban. 1683-
ban a Bécs ellen induló törökhad
dúlta fel, 1708-ban a kurucok
foglalták el, 1809-ben Napóleon
seregét kellett a községnek ellátnia.
A települést 1920-ban elcsatolták
Magyarországtól, 1926-ban városi
rangot kapott. PD

Henri de Toulouse-Lautrec több
száz reklámplakátot készített

Egy kis Párizs a Szépművészetiben

Ács Anikó szerint nyitottnak kell lenni a helyi, lokálpatrióta Ács Anikó szerint nyitottnak kell lenni a helyi, lokálpatrióta 
kezdeményezésekre és a máshol már bevált, jó ötletekrekezdeményezésekre és a máshol már bevált, jó ötletekre

Vármegye nevét őrzi
a Nezsider park

Ács Anikó a Polgármesteri Kabinet helyettes vezetőjeként eddig is
a rendezvények és a programok szervezését, koordinálását látta el

Új közművelődési 
vezetője van Zuglónak

Nyári szünetet tart a Zuglói Smo-
oth Jazz Klub, de búcsúzóul egy
fantasztikus évadzáró koncerttel
és a közbiztonsági szakemberek
munkáját feldolgozó kiállítással
még megörvendeztette a közön-
séget. Az "Ők így vigyáznak ránk"
című tárlatot, illetve Jász Andrást
és zenekarát láthatták az érdek-
lődők az utolsó klubesten a Cse-
repesházban.

Óvodákból és iskolákból érkez-
tek rajzok arra pályázatra, mely-
nek eredményhirdetése még tavaly
megtörtént. Az anyagot azért vették
újra elő, hogy a nyári szünet előtt
felhívják a szülők és a gyermekek
figyelmét a biztonság fontosságára.
A Smooth Jazz Klub évadzáró
rendezvényén animációs videókat
is vetítettek, és rövid műsort adtak
elő a témában. Kardos Pál, a Zug-
lói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke köszöntötte a
kávézóban összegyűlt embereket,
akik a megnyitó után Jász András
és zenekarának koncertjén szó-

rakozhattak. A zenészek lemez-
bemutató estjén a 2013-as, Lulu
a moziban című albumról játszot-
tak saját dalokat. A kulturális kö-
zösség törzstagjai pedig meglepe-
téssel készültek, díszoklevelet ad-
tak át a klub vezetőjének, Rozgonyi
Zoltánnak. A jazz klub működése
természetesen a nyár után folyta-
tódik: a Nyárbúcsúztató Vigalmon,
augusztus végén nyitják a követ-
kező évadot. Az őszi fellépők név-
sora még nem ismert, de Rozgonyi
Zoltán annyit már elárult, hogy a
klub egész éves fináléján Csemer
Boglárkát hallhatjuk majd de-
cember 30-án.            Vida Rózsa

Az évad utolsó koncertje 
volt a Smooth Jazz Klubban

Jász András és zenekara szórakoztatta a közönséget az utolsó koncerten

A közbiztonságról szóló rajzokat óvo-
dások és kisiskolások készítették

Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény minden évben látványos mű-
sorral zárja a tanévet. A művészeti tanszak vizsgaelő-
adása idén - hosszú idő után - ismét Zuglóban volt.
Néptánc, modern tánc, drámajáték és színjátszás sza-
kokon összesen kétszáz gyerekkel foglalkoznak az is-
kolában és ezúttal valamennyien bemutatták tudásu-
kat a Honvéd Kulturális Központ színháztermében. Az
intézmény egyébként nemrég Kiváló Művészeti Iskola
és Kiválóra Akkreditált Tehetségpont lett

Aranyos vizsgázók 
A Hunyadi János Általános Iskola diákjai kétszázfős
nagykarrá álltak össze az idei tanévzáró koncertre,
ahol Karai József Ugrótáncát, és Gebhardi Glória-ká-
nonját adták elő. A rendezvényen az évközi sikerekről
is szó esett. A Mesejátszók együttes a Gyermekbábos
Fesztiválon ezüst minősítést kapott, az Aranykoszorú
és a Rózsaszálak népdalcsoport a kerületi népdalének-
lési versenyen kiemelt arany minősítést ért el. A Hu-
nyadi Népdalkör a Tiszán innen, Dunán túl Népdalé-
neklési verseny országos döntőjében szintén kiemelt
arany minősítést szerzett, míg a kis- és nagykórusa az
Éneklő Ifjúság budapesti minősítőjén a legmagasabb
elismerést, az Év Kórusa címet érdemelte ki

Nagykarrá álltak össze az Ugrótánchoz

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



Zuglóban eddig sem volt hiány
térfigyelő-kamerákból. Amíg
más kerületekben még csak fon-
tolgatják a frekventált helyek
bekamerázását, addig nálunk ez
a program már évek óta ered-
ményesen működik. Jelenleg a
főváros XIV. kerületében talál-
ható a legtöbb, összesen 129
térfigyelő-kamera, amely jelen-
tősen hozzájárult a kerület köz-
biztonságának ugrásszerű javu-
lásához. Május 15-én a kame-
rarendszer újabb bővítéséről
döntött a képviselő-testület.

– A határozat értelmében tíz
újabb helyszínen nyílik lehetőség
kamerák telepítésére – tájékoztat-
ta lapunkat Steiner Attila, a Zug-
lói Közbiztonsági Non-profit Kft.
ügyvezető igazgatója. – Ezen kívül,
ha a Belügyminisztérium által
kiírt pályázaton is sikeresen sze-
repel a kerület, újabb hat kamera
kerülhet ki. 

A zuglói térfigyelőrendszer tehát
hamarosan 145 kamerára bővül-
het, ami a kerület közbiztonságá-
nak további javulását garantálja.
A közeljövőben olyan forgalmas
és bűnügyileg veszélyeztetett terü-
leteket is bekameráznak, mint a

Róna utca – Thököly út kereszte-
ződése, az Egressy tér, a Báthory
park, a Csertő park, a Nagy Lajos
király útja - Kerékgyártó utca
kereszteződése, a Pillangó park,
a Várna utca és a Tábornok utca,
a Wass Albert tér, valamint az
Erzsébet királyné útja – Öv utca
sarok. 

– Csak a Róna utca – Thököly
út kereszteződésében, illetve
annak környékén 37 bűncselek-
mény történt tavaly – mondta
Rozgonyi Zoltán, közbiztonságért
felelős alpolgármester. – Ezek
visszaszorítása és a bűncselekmé-
nyek felderítése érdekében sze-

retnénk bekamerázni ezt a terü-
letet is.

Az új kamerák a legfejlettebb
technológiával lesznek felszerelve.
A digitális eszközök harminchat-
szoros optikai zoommal rendel-
keznek, és 360 fokos forgásra is
képesek lesznek. Ennek köszön-
hetően éjjel-nappal nagy területet
tudnak majd szemmel tartani. A
képeket a Stefánia úti térfigyelő-
központba továbbítják, ahonnan
minden gyanús esetben járőröket
küldenek az adott helyszínre.
Ezzel a módszerrel már eddig is
számos bűncselekményt sikerült
megakadályozni, és sok elkövető
is rendőrkézre került. A beruhá-
zás várhatóan augusztusban kez-
dődik, és szeptember végére feje-
ződik be.           Riersch Tamás

A közterület-felügyeleti jog-
körrel rendelkező Zuglói Ön-
kormányzati Rendészet 2014.
január 1-jén kezdte meg mű-
ködését. Az állomány tagjai,
mint közterület-felügyelők
rendészeti feladatot ellátó hi-
vatalos személynek minősül-
nek. Az egyenruhában szol-
gálatot teljesítő felügyelők
minden esetben jelvénnyel és
rendészeti igazolvánnyal ren-
delkeznek. Feladatuk a köz-
terület rendjének, közbizton-
ságának erősítése, a lakosság
biztonságát veszélyeztető, a
polgárok nyugalmát zavaró,
a közösség érdekeit sértő cse-
lekmények elleni hatékony
fellépés. Cikksorozatunkban
a jogkövető magatartáshoz
szükséges ismerteket kíván-
juk átadni olvasóinknak.

Az ebtartást számos előírás
szabályozza. Ezek ismerete el-
kerülhetetlen a kutyatartó jog-
követő magatartásához.  Aki a
szabályokat nem tartja be, és
kutyájával másokat veszélyeztet,

szabálysértést követ el.  Ennek
elkerülése érdekében a követ-
kezőkre célszerű odafigyelni az
ebtartónak: aki a kutyáját a te-
lepülés belterületén felügyelet
nélkül engedi közterületre, vagy
kóborolni hagyja, illetve ebét -
vakvezető, valamint mozgás-
korlátozottat segítő kutya ki-
vételével- közforgalmú közle-
kedési eszközön szájkosár és
póráz nélkül szállítja, szabály-
sértést követ el.

Az a személy, aki veszélyes
kutyáját nem zárt helyen tartja,
nem helyez el háza, lakása be-
járatán veszélyes ebre utaló fi-
gyelmeztető táblát, szintén tör-
vényszegést követ el.

Az Önkormányzat rendelettel
tiltja továbbá az eb játszótérre
történő bevitelét, közterületen
póráz nélkül történő vezetését,
valamint kóbor állat közterü-
leten való etetését.  

A fent említett esetekben a
szabálysértés elkövetőjével
szemben a közterület-felügyelő,
helyszíni bírságot szabhat ki,
szankciót alkalmazhat.   PD
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ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT

ÜGYELET

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
2 11 22 33

Zuglói Önkormányzati Rendészet 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 

vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 

észrevételek bejelentése. 

Ütött a tolvaj órája
Május 12-én, az egyik zuglói

bevásárló központban, a kora
reggeli órákban egy 23 éves férfi
egy svájci órákat árusító üzletből
a rácson benyúlva értékes órát
tulajdonított el. A tolvaj elmene-
kült a helyszínről, de az áruház
biztonsági kamerája rögzítette az
esetet, ezért a biztonsági őrök
tudták, kit keressenek. Bíztak
benne, hogy az elkövető visszatér.
Május 16-án aztán egyikük felis-
merte a gyanúsítottat, és a tár-
sainak jelezve, azonnal a nyo-
mába eredt. A tolvajt végül el-
kapták. 

Náluk ez a szokás
Május 18-án női futóversenyt

rendeztek a Városligetben. A futás
idejére sokan az erre a célra ki-
jelölt helyen hagyták értékeiket.
Egy arab származású férfi két
női táskát is magához vett innen.

Szerencsére, a lopás másoknak
is feltűnt, így a férfit a rendőrök
kiérkezésig visszatartották a ren-
dezők. A 22 esztendős fiatalem-
ber azt vallotta, hogy az ő orszá-
gában nem bűn, ha a talált tárgyat
magához veszi valaki. 

Élet az üres házban
A Mogyoródi út 105. szám alat-

ti, egykori tűzoltóság épületéből
május 21-én délelőtt két, cso-
magokat cipelő férfi mászott ki.
Pechükre éppen arra járt a ké-
szenléti rendőrség egyik autója,
és a rendőrök azonnal elfogták
a két gyanúsan viselkedő embert.
A férfiak elmondták, már ko-
rábban beköltöztek az üresen
álló épületbe, s mivel pénzre volt
szükségük, úgy gondolták, hogy
a használaton kívüli trafóházból
kiszedik az alumínium áramve-
zetőket, és azt valamelyik átve-
vőhelyen értékesítik.

BŰNÜGYI KRÓNIKA

Biztonság, tisztaság, közrend III.

Újabb kamerákkal bővül a zuglói térfigyelőrendszer 

F e l h í v á s

Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum

A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitánysá-
ga valamint Budapest Főváros XIV. kerü-

let Zugló Önkormányzata közbiztonsági fórumot tart.
Időpont: 2014. június 19. csütörtök, 16 óra
Helyszín: Cserepesház, Vezér utca 28/b

Meghívottak:
• dr. Papcsák Ferenc polgármester
• Rozgonyi Zoltán közbiztonságért felelős alpolgármester 
• dr. Dragon Sándor r.ezredes kapitányságvezető
• Kardos Pál, a Zuglói Önkormányzati Rendészet vezetője
• dr. Molnár Csaba József, XIV. Kerületi Kormányhivatal vezetője
• Péterffy Balázs, mb. tankerületi igazgató
A nyílt fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Több szem – többet lát

Az idei Rendőrnapon megju-
talmazták a legjobban teljesítő
egyenruhásokat. Tóth Tamás
dandártábornok, Budapest
rendőr-főkapitánya beosztotti
és parancsnoki kategóriában
is elismerte kimagaslóan dol-
gozó kollégáit. Az egyik díjat
zuglói rendőr vehette át. Molnár
Jánosné alezredes, a Stefánia
úti kapitányság Igazgatásren-
dészeti Osztályának vezetője
parancsnoki kategóriában az
„Év budapesti rendőre” lett. 

Molnár Jánosné 1976-ban a IX.
kerületi Rendőrkapitányságon
kezdte pályafutását még közal-
kalmazottként. Mivel megtetszett
neki a rendőri munka, elvégezte
a Rendőrtiszti Főiskolát, és 1980-
ban, az V. kerületi kapitányságon
már hivatásos rendőrként helyez-
kedett el. A tízéves belvárosi szol-
gálat alatt az Igazgatásrendészeti
Osztályon előadóból előbb főelő-
adó, majd alosztályvezető lett.
1993-ban - szinte jogi diplomájával
együtt - kapta meg a zuglói, osz-
tályvezetői kinevezését. A kerületi
kapitányságon ő az egyik legré-
gebben szolgáló rendőr, budapesti
szinten pedig nincs olyan igazga-
tásrendészeti osztályvezető, akit
előtte neveztek volna ki.

– Ez a néhány év alaposan el-
szaladt – mondta lapunknak. –
Zugló egy kiemelt kerület, ahol
nagyon változatos az élet, ezért

nincs időnk a múlton elmélkedni.
Ha nagyon ki akarnék emelni
valamit, akkor azt hangsúlyoz-
nám, leginkább arra vagyok büsz-
ke, hogy több egykori beosztot-
tamból mára parancsnok lett va-
lamelyik kerületben.

Mint megtudtuk, Molnár Já-
nosné annyira szereti munkáját,
hogy még nyugdíjba menetelét
is elhalasztotta. A fővárosból
ugyan Esztergomba költözött,
ám minden nap negyed ötkor
kel, hogy két órát utazva, ponto-
san érkezzen munkahelyére.

riersch

Molnár Jánosné annyira szereti a munkáját,
hogy nyugdíjazását is elhalasztotta

A Stefánián dolgozik 
az Év budapesti rendőre

Rozgonyi Zoltán: a bűncselekmények felderítése érdekében szeretnénk
bekamerázni ezt a területet is

Az egész környéket látja majd a Róna utca–Thököly út kereszteződésébe telepített kamera  

Jelenleg nincs olyan igazgatásren-
dészeti osztályvezető, akit előbb
neveztek ki, mint Molnár Jánosné
alezredest 
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ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú könyveket, könyv-
tárakat, könyvhagyatékot, antikvári-
át. Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70
(szerdánként), 06-20-916-57-66,
web: www.vertesiantikvarium.hu

ALMÁSSY KATALIN VÁSÁROL leg-
magasabb áron elsőként bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, szobro-
kat, kerámiát, könyveket, hangsze-
reket, csillárokat, írógépet, varrógé-
pet, csipkét, bizsukat, borostyánt,
szőrmét, hagyatékot, kacatokat. Díj-
talan kiszállással! Hétvégén is! Tel:
06-20-544-0027

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

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

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

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

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

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

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

EGYÉB

JÁRMŰ

SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény,
kerítésépítés kicsitől a teljes lakás-
felújításig. Díjtalan kiszállás. 10%
kedvezmény. Tel: 406-4095, 06-30-
734-0411

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

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

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz
munkavégzéssel. Igény szerint,
ingyenes kartondobozok. 10%-
os hétvégi kedvezmény. Tel: 06-
70-2144-235, 06-1-280-2542

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

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

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítása!
Ajtók, ablakok helyszíni javítása,
passzítása, bútorok készítése, össze-
szerelése, zárak cseréje. Tel: 06-70-
512-9743, 06-20-554-7004

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK tanácsadást,
műszaki ellenőrzést, kivitelezés lebo-
nyolítását vállalja. Tel: 06-20-922-
7492

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

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

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

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

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felké-
szítést nyelvvizsgára és külföldi mun-
kára kedvező áron, a Bosnyák téren.
Tel: 221-2376, 06-30-959-6759

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

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

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

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

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

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

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése.
Házhoz megyek! Manikűr. Hétköznap
és hétvégén! Ajándékutalvány vásá-
rolható! Tel: 06-30-319-1178 

ELCSERÉLNÉM KÖVÉR L. utcai,
fszt-i., 2 és fél szobás, 63m2-es, belül
rendben tartott önkormányzati
lakásomat kisebb, fszt-i önkormány-
zatira Zuglóban. Tel: 06-20-395-
3004

BÜFÉKOCSI BERENDEZVE
ELADÓ. Megtekinthető: Bp,, XIV.
kerület, Zsolnay Vilmos u. 6. Tel: 06-
20-254-2510

X. KERÜLETI NÉGYSZOBÁS
önkormányzati lakásunkat elcserél-
nénk kisebb, elsősorban öröklakás-
ra. Tel: 06-30-713-5661

KIADÓ LAKÁST KERESEK, lehet
panel is, 1-2 szobás. Hosszútávra,
kéthavi kaucióval, bútorozott vagy
bútor nélküli is. Sürgős! Tel: 06-70-
949-4013

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

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

INGATLAN

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

KÖNYV

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

június 19.

július 3.

augusztus 22.*

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

június 11.

június 25.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

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

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

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

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

felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta:

2014. június 11.
Megjelenés: június 19.

Szolgáltatásaink: 

• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás-idősek

klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész 
területén állunk 
rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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

E-mail: gondozas@chello.hu

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

2014 áprilisában indult új szolgáltatásunk a munkaközvetítés, amivel a zuglói
munkaadókat és munkahelykeresőket kapcsoljuk össze a kölcsönös előnyök mentén.

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

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

Valamennyi szolgáltatásunk díjmentesen vehető igénybe.

Megjelenés (csütörtök, de a terjesztés 
következő hét keddig tart)

A Zuglói Lapok 
terjesztése 

a megjelenést követő 
három munkanapon

történik.



Jubileumához érkezett a közösségi
futás Zuglóban. A Patak Parti Futást
idén már tizedik alkalommal ren-
dezték meg. A jubileumot azonban
majdnem megtréfálta az időjárás.
A Zuglói Sport és Rendezvény-
szervező Kft. az eredetileg kitűzött,

május 17-i időpontot a rossz idő-
járás miatt módosította, de az eső-
napon is meglehetősen cudar –
de legalább száraz – idő fogadta a
több ezer érdeklődőt. A Mogyoródi
úti sporttelepen a legtöbb résztvevőt
mozgósító intézmény a Munkácsy
Mihály Általános Iskola volt, amely
ezért százezer forint jutalmat ka-
pott. Papcsák Ferenc polgármester
a délelőtti nyitóünnepségen el-
mondta, ezen a helyszínen ez volt
az utolsó kerületi rendezvény, mert
a Mogyoródi úti sporttelepet - több
mint 300 millió forintból - hama-
rosan felújítják. A beruházás költ-

ségének nagyobb része a jubileumi
futógála egyik díszvendégének,
Szekeres Pál, sportért felelős he-
lyettes államtitkárnak a nevéhez
fűződik, aki 200 millió forintos
állami támogatást lobbizott ki
Zuglónak. Mint mondta, a BVSC

és a Lantos Mihály Sporttelep is
megújul, de nemcsak a ver-
senysportnak, hanem a szabad-
idős sportolásnak is helyet kell
biztosítani a kerületben. 

A X. Patak Parti Futáson óvo-
dástól a nyugdíjas korig álltak
rajthoz a versenyzők. Az útvonal
nagy része a Rákos-patak part-
ján volt és életkortól és fizikai
állóképességtől függően három
távot, 400, 2014 és 5000 métert
jelöltek ki. Riersch Tamás

Míg sok futballrajongó az ország-
ban a Bajnokok Ligája-döntőre,
illetve a Magyar Kupa fináléjára
készült, addig Zuglóban egészen
más érdekelte a drukkereket. A
Budapest-bajnokság III. osztály-
ában ugyanis - négy fordulóval a
vége előtt - mindössze egyetlen
pontra volt szüksége a BVSC-
Zugló felnőtt csapatának ahhoz,
hogy megnyerje a bajnoki címet.
A pontszerzésre idegenben, a Test-
vériség SE XV. kerületi pályáján
nyílt lehetősége a gárdának.

A patinás egyesületben az elmúlt
bő egy évtizedben nem volt felnőtt
labdarúgó csapat, sőt akadt idő-
szak, amikor még az utánpótlás-
nevelés is veszélybe került. Her-
nády András vezetőedző és szak-
osztályvezető azonban kitartott a
labdarúgás mellett, és a mindössze
néhány gyerekkel életben tartott
szakosztály néhány év után végre
fejlődni kezdett. Ma már több
mint háromszázan fociznak a Sző-
nyi úton, és a felmenő rendszerű
képzés egyre inkább igényelte a

tíz évvel ezelőtt megszűntetett fel-
nőtt csapat újraszervezését. 2012
nyarán kizárólag a saját utánpót-
lásra és a BVSC-kötődésű játé-
kosokra támaszkodva ismét meg-
alakult a felnőtt csapat, amely a
magyar labdarúgás legalján, a
BLASZ IV-ben kezdte meg sze-
replését. Az együttes az első évben
gond nélkül megnyerte a bajnok-
ságot, és a Budapest-kupában is
a legjobb nyolc közé jutott. Idén
BLASZ III-ban is folytatták a re-
mek szereplést. Mesterük - az
eredményeket látva - hónapokkal
ezelőtt kiszámolta, hogy már a
Testvériség elleni, idegenbeli mér-
kőzésen meglehet a bajnoki cím.
Hernády András meg is jegyezte
csapatának, hogy hatvanadik szü-
letésnapjára méltó ajándék lenne
számára egy aranyérem. A csapat
pedig nem akart ünneprontó lenni,

és május 24-én, 2-0-s győzelemmel
meg is szerezte a mesternek az
ajándékot. A szurkolótábor is sejt-
hetett valamit, mivel a zuglói csa-
patot szép számú nézősereg kí-
sérte el a XV. kerületbe. Ráadásul,
a nézők - a bajnoki cím ünneplése
mellett - az edző születésnapjáról
sem feledkeztek meg.
Hernády András szerint ez a két
éve tartó sikersorozat annak kö-
szönhető, hogy a csapat az első
osztályú klubok ütemterve alapján
edz. Idén is, már januárban meg-
kezdték a felkészülést, amikor a
BLASZ-ban szereplő csapatok
még bőven pihenni szoktak. Az
együttes nyáron is hasonló inten-
zitású munkát tervez, ezért szü-
netet sem adtak a játékosoknak,
a tréningek júniusban és júliusban
is folyamatosak lesznek a Szőnyi
úton. - riersch -
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Különleges esemény volt a
MAX2014 Harcművészeti és Küz-
dősport Expo május 24-én a
SYMA Csarnokban. Ennyi szakág
képviselőjét, ennyi neves spor-
tolót és ennyi érdeklődőt ebben
a műfajban még sosem láthattak
együtt az érdeklődők. S. Kovács
Ádámnak, a világjátékok-győztes,
sokszoros világ- és Európa-baj-
noki érmes karatézónknak azon-
ban sikerült ez a bravúr, ugyanis
ő szervezte a rendezvényt. A ver-
senyzéssel nemrég felhagyó spor-
toló nemzetközi tapasztalatait
szerette volna itthon is kama-

toztatni. Az expo lényege a sport-
ágak népszerűsítése volt, ezért a
mesterek és a sportolók nyilvá-
nos edzéseket tartottak, amit az-
tán egy-egy bemutató jellegű küz-
delemmel is színesítettek. Volt
birkózás, ökölvívás, karate, ta-
ekwondo, szumó és MMA is. A
nézők pedig egyik helyszíntől a
másikig sétálva olyan neves spor-
tolókkal találkozhattak, mint Er-
dei Zsolt, Balzsay Károly, Libor
Dezső, Végh „Pumukli” Attila,
Hadfi Dániel, Kiss Balázs, és
persze a főszervező, S. Kovács
Ádám.                                    -r-

A szurkolók az edzőről sem feledkeztek meg: Hernády András 60.
születésnapját ünnepelte a bajnoki cím megszerzésekor

Bajnok lett a BVSC! A küzdősportokat 
népszerűsítették

Szász Emese világelső
Május végén Havannában

rendezték meg az Európa-baj-
nokság előtti utolsó jelentősebb
női párbajtőr-versenyt. A 117
fős mezőnyben a Zuglóban élő
Szász Emese bronzérmet szer-
zett. A Vasas SC kitűnősége
ezzel a világranglista élén zárta
a szezont, és jó esélyekkel vár-
hatja a június eleji Európa-
bajnokságot. 

Berki Krisztián ezüstérme
Nem sikerült visszaszereznie

Európa-bajnoki címét Berki
Krisztiánnak. Az olimpiai baj-
nok zuglói tornász annak elle-
nére lett második a szófiai Eu-
rópa-bajnokság lólengés dön-
tőjében, hogy a fináléban hi-
bátlan gyakorlatot mutatott be.
Angol ellenfele gyakorlatának
azonban magasabb volt az
anyagerőssége. 

Győzelemre vitte a négyest
Szabó Gabriella ezúttal csak

a kajak négyes tagjaként ve-
hetett részt a szegedi világku-
pán. Egyesülete, a Budapest
Honvéd ugyanis nem engedé-
lyezte, hogy a KSI SE verseny-
zőjével, Vad Ninettával páros-
ban is evezzen. Vezetésével vi-
szont a Szabó Gabriella – Ko-
zák Danuta – Kárász Anita –
Vad Ninetta összetételű hajó
ismét megverte a németeket.

Fair Play-díj
A KSI SE tavaly ünnepelte

fennállásának 50. évfordulóját.
A jubileum alkalmából a Ma-
gyar Fair Play Bizottság a „Fair
Play eszméjének népszerűsí-
tése” díjjal jutalmazta a zuglói
klubot. Az indoklás szerint a
KSI-nek az elmúlt ötven évben
egyetlen fegyelmi ügye sem volt,
ami a klubban folyó magas
szintű nevelőmunkát dicséri.

Elhunyt Bánhidy László
Hetvenegy éves korában el-

hunyt Bánhidy László test-
nevelő, tanár, szakedző és
sportvezető. Halálával a
BVSC, a Csanádi Árpád Ál-
talános Iskola és Gimnázium,
a magyar kajak-kenu sport
rengeteget veszített. Temetése
június 2-án volt a rákoske-
resztúri Új Köztemető szóró-
parcellájában.

A X. Patakparti Futás végeredménye:
5000 méter felnőtt nők: 1. Varga Judit, 2. Seres-Kormány Anita, 3. Petres Margit
5000 méter felnőtt férfiak: 1. Katona Richárd, 2. Hodovánszki Csaba, 3.Telek Péter
2014 méter amatőr felnőtt nő: 1. Kerekes Kata, 2. Szanati Helga, 3. Marosi Ildikó
2014 méter amatőr felnőtt férfi: 1. Hajdú Ádám, 2. Szabó Bálint, 3. Bognár Csaba
2014 méter általános iskola alsós lány: 1. Tóth Bernadett, 2. Temesi Karolina, 3. Czinege Szilvia
2014 méter általános iskola alsós fiú: 1. Dömötör Albert, 2. Kiss Szabolcs, 3. Tóth Levente
2014 méter általános iskola felsős lány: 1. Becskei Zsófia, 2. Moharos Vera, 3. Lokodi Bianka
2014 méter általános iskola felsős fiú: 1. Szőke Gábor, 2. Lakatos Bálint, 3. Rácz Szilárd
2014 méter középiskolás fiú: 1. Steier Krisztián, 2. Szauer Dániel Mihály, 3. Varga Máté
2014 méter középiskolás lány: Kakucs Szonja Júlia, 2. Bicsák Melinda, 3.Menyus Nikoletta
400 méter 7-10 éves lány: 1. Tóth Laura, 2. Temesi Karolina, 3. Tóth Zsófia
400 méter 7-10 éves fiú: 1. Makray Benedek, 2. Pesti Ádám, 3. Dömötör Albert

Jól kisportoltuk magunkat!

A rendezvény ideje alatt 
a sportolástól kifáradt résztvevőket 
különböző bemutatók szórakoztatták  

A sportnap a különböző sportágak
népszerűsítéséről is szólt

A futók között pár éves gyermekeket is láthattunk, de a Zuglói Nyug-
díjasok Egészségéért Sportegyesület tagjai is nagy létszámban indul-
tak – 35 fővel képviseltették magukat –, a csapat két doyenje az egy-
aránt 81 esztendős Máthé Ferencné és Kiss Imre volt

A Mogyoródi úti sporttelepet is hamarosan felújítjákS P O R T H Í R E K

Különféle szakág képviselői tartottak bemutatókat a SYMA Csarnokban



A kincskeresés, vagy angol ne-
vén a geocaching, egyre nép-
szerűbb játék hazánkban is. A
résztvevők regisztrálják magu-
kat egy erre a célra létrehozott
weboldalon, ahol pontos koor-
dináták adják meg, hol rejtettek
el kincset. Geodobozt bárki el-
helyezhet az ország egy neve-
zetes pontján. A programhoz a
Zuglói Közösségi Kert is csat-
lakozott.

A játék a kirándulók körében
terjed leginkább,
mert úgy vélik,
ezzel még több ér-
dekes helyet fe-
dezhetnek fel,
mint a hagyomá-
nyos turista-útvo-
nalakon. A kincs-
vadászatból Zug-
ló sem maradha-
tott ki. Czinki
Zsuzsanna, a
Zuglói Közösségi
Kertekért Egyesü-
let egyik alapítója

maga is lelkes kincsvadász, ezért
gondolt egyet, és az első zuglói
közösségi kertet is bevonta a já-
tékba. A kincset a N 47° 30.878
és az E° 08.483 koordináták alap-
ján regisztrálták. A két legfonto-
sabb célterület eddig a Rákos-
patak partja és a Városliget volt.
Előbbi helyen egy trail (vonal) ta-
lálható, melynek mentén több ge-
oládát is elhelyeztek, de az utóbbi
területen is több mint negyven
dobozt rejtettek el. Eddig öten
találtak rá zuglói kincsre.       -t-

Budapest egyik legnagyobb rozs-
daövezetének, a közel százhek-
táros Rákosrendező pályaudvar-
nak és közlekedési kapcsolatai-
nak revitalizációját célozza meg
Csizmadia Dóra tájépítész terve,
melyet diplomamunkája témá-
jának választott, és amit az epi-
teszforum.hu internetes oldalon
ismertetett. A részletes szabad-
térépítészeti koncepció a Vas-
úttörténeti Park tágabb környe-
zetét is rendezné.

Nagy potenciállal bíró fejlesztési
zónának tekinthető a XIV. kerület
nyugati peremén található, elha-
gyott vasúti terület,
a Rákosrendező
pályaudvar. Csiz-
madia Dóra sze-
rint, míg ma ez a
rész „senki földje-
ként” átjárhatatlan
akadályt képez An-
gyalföld és Zugló
között, addig a jö-
vőben - részben a
kötöttpályás közle-
kedési hálózat
amúgy is esedékes
fejlesztésével - az
általa elképzelt
nagyterületű park

és múzeumzóna a város legtöbb
területéről fél órán belül elérhe-
tővé válhatna, miközben jelentős
„zöldfelületi, rekreációs és turisz-
tikai” értékkel bírna.

A tájépítész a Zuglói Lapoknak
elmondta, vallja, hogy a to-
vábbi zöldmezős be-
ruházások helyett a
városfejlesztés során
inkább a meglévő
rozsdaövezetek hasz-
nosítására kell helyez-
ni a hangsúlyt. Erre kí-
vánt példát adni a rákos-
rendezői terület revitalizációját
célzó koncepciójával.

Csizmadia Dóra
úgy látja, a most is
sikeresen működő
Vasúttörténeti Park
példája nagyszerű
alapot nyújt a le-
endő park „prog-
ramozásához”, a
közlekedési-múze-
umi funkció pedig
mind a terület
múltjához, mind el-
helyezkedéséhez tö-
kéletesen illeszke-
dik. A hasonló te-
matikájú kiállítá-
sok – Vasúttörté-

neti Park, Re-
püléstörténeti és Űr-
hajózási Kiállítás, valamint a
Közlekedési Múzeum - egy hely-
színre csoportosításával, közös
zöldfelületbe „úsztatásával” olyan,
jól menedzselhető egységet kap-
hatna a kerület, amely széles kör-
ben ismertté válhatna, s akár
egész napos programot jelenthetne
a látogatók széles körének.

Ugyanakkor Csizmadia Dóra
elismeri, a projekt „nagy forrás-
igényű”, vagyis sokba kerülne,
ezért csak az állam és a magán-
tőke kooperációjával valósulhatna
meg: a környező területek felér-

tékelődése az
ingatlanfejlesztő-
ket is érdekeltté tehet-
né a részvételben. A terv
csak akkor válhatna műkö-
dőképes, gazdaságilag és társa-
dalmilag is megtérülő beruházás-
sá, ha valóban a fővárosi és ke-
rületi fejlesztési koncepciókhoz
illeszkedve, valamint a szükséges
közlekedésfejlesztési beruházások
megvalósulásával készülne el.

Kacsoh Dániel
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319.90

405.90

413.90

401.90

243.90

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

A kerületben 
a legtöbben 
ezt olvassák!

www.victofon.hu

DÍJMENTES  

*

 

AJÁNDÉK 

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

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

• 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

Újraélesztené Rákosrendező környékét

Kincset rejtettek el 
a Rákos-pataknál

A fiatal tájépítész szerint az általa elképzelt nagyterületű park és 
múzeumzóna a város legtöbb területéről fél órán belül elérhető lenne

Csizmadia Dóra az interne-
ten tette közzé tervét

A geodobozokba apró játékokat, édességet tesznek
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