
Július elseje a magyar egész-
ségügy napja. Ezen a napon
született Semmelweis Ignác, az
anyák megmentője. Az Önkor-
mányzat az idén sem feledke-
zett meg a kerület egészségügyi
ellátását végzőkről, a Lipták
Villában köszöntötte őket a
jeles nap alkalmából.

A helyi egészségügyi rendszert
fenntartó önkormányzat nevében
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
június 28-án köszöntötte a Lipták
Villában megjelent egészségügyi
dolgozókat. 

– Az elmúlt időszakban az egész-
ségügyi és szociális területen is
jelentős változások történtek. Sze-
rencsére Zugló költségvetése sta-
bil, ez lehetővé teszi, hogy a jövő-
ben létszám és infrastrukturális
fejlesztéseket hajthassunk végre –
jelentette ki az alpolgármester.

Az ünnepi műsort követően,
amelyben többek között fellépett a
Semmelweis kórus és Nagy Anna
színművész, Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester és Gyügyei Attila család-
védelmi tanácsnok elismeréseket
adott át. Zugló Lakosságának Szol-
gálatáért Díjat kapta Magyar Gyu-
láné gyermek szemészeti asszisz-
tens, dr. Fabricius Ildikó klinikai
szakpszichológus, Keszkenyős
László Józsefné védőnő és Schö-
nek Istvánné laboratóriumvezető.
Gondozási Munkáért Díj kitünte-
tésben részesült Erdélyi Gyuláné,
a Liget Idősek Klubjának dolgozó-
ja. A Zuglói Egészségügyi Ellátásért

Díjban részesült Pozsonyi Edit. Az
Egészséges Zuglóért Díjat Tallosi
Barnabásné, Pákozdiné Lang Zsu-
zsanna és Hárshegyi Lászlóné, a
Gyógyító Munkáért Díjat dr. Gerlán
Katalin bőr- és nemi gondozó szak-
orvos és dr. Kuklis Balázs házior-
vos vehették át. A Zuglói Szociális
Gondozó Szolgálatnál végzett kie-
melkedő munkájáért főtanácsosi
címben részesült Kurucz Istvánné
klubvezető, tanácsosi címet kapott
Antalné Burián Szilvia területi gon-
dozó, főmunkatársi kinevezést
vehetett át Milák Lajosné klubgon-
dozó, valamint Hányik Borbála
adminisztrátor.    Riersch Tamás

Budapest Főváros Önkormány-
zata és a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) július 1-től újabb
17 darab alacsonypadlós jármű-
vel növelte a Zuglóban is közle-
kedő akadálymentes buszok szá-
mát – jelentette be a BKK. Ez azt
jelenti, hogy a kerületben közle-
kedő 32 autóbusz- és trolibusz-
vonalból, már 31-en biztosítanak
részlegesen alacsonypadlós szol-
gáltatást, köszönhetően az új
Mercedes Citaro buszok rend-
szerbe állításának. BKK
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Az anyák megmentőjére emlékeztek

Az Önkormányzat nevében Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszöntötte az egészségügyi dolgozókat

Az 1941-es tervek átdolgozá-
sával, a hívek, a főegyházme-
gye és az önkormányzat hoz-
zájárulásával hosszú évtizedek
után végre torony kerülhet a
Bosnyák téri templomra. A
toronyépítésre már jelentős
összeg gyűlt össze, a kezdemé-
nyezést támogatni kívánók
csekken, vagy átutalással ada-
kozhatnak. Az előzményekről
és a részletekről Bárány Béla
plébánost kérdeztük.

– Annak idején miért nem
tudták befejezni a templom
építését?

– Az első templom 1923-ban
épült, de a hívek számának növe-
kedése miatt kicsinek bizonyult,
ezért 1941-ben új, a ma is álló
templom építésébe kezdett a Zug-
lói Páduai Szent Antal Egyházköz-
ség. Az alapkőben elhelyezett
okmány szerint 860000 pengő
költségvetéssel, amiből 130000 a
híveket terhelte. Az 1941. decem-
ber 14-i alapkőletételt követő
évben kezdődött az építkezés. Idé-

zem a Historia Domust, azaz a
plébánia történetét: „A háború
végéig éppen hogy tető alá jutott
az épület. Az alapfalai álltak, és a
tetőgerendák lazára berakott cse-
repekkel, de a mennyezet hiány-
zott, és a padlózat sem volt meg.
A templom belseje és környéke
gödrökkel, buckákkal volt meg-
tűzdelve.”

Folytatás a 9. oldalon

Orvosok, nővérek, szociális gondozók egyaránt kaptak elismerést

www.zugloilapok.hu

Húsvétra tornyot kaphat
a Bosnyák téri templom

Újabb 41 digitális térfigyelő-ka-
mera pásztázza Zugló közterüle-
teit július 3-a óta, így most már
összesen 128 kamera vigyázza a
városrész rendjét. Papcsák
Ferenc polgármester az átadóün-
nepségen úgy vélte: a térfigyelő-
rendszer bővítése, csak szaksze-
rű üzemeltetés mellett érheti el
a célját, ezért vannak a kamerák
a kerületi rendőrkapitányság tér-
figyelő-központjába bekötve,
ahol éjjel-nappal hozzáértő,
intézkedni tudó emberek figyelik
azok képeit. Közismert, hogy
Papcsák Ferenc polgármesteri és
országgyűlési képviselői prog-
ramjában vállalta a kerület rend-
jének, tisztaságának, közbizton-
ságának javítását.

A kamerák üzembe helyezésével
egy időben megkezdődött a kerü-
leti oktatási intézmények felújítá-
sa. Az idén az Önkormányzat az
oktatási intézményekben beruhá-
zásra sikeres Európai Uniós pá-
lyázatok révén egymilliárd, önerő-
ből felújításra több mint 100 mil-

lió, karbantartásra 500 millió
forintot fordít, hogy Papcsák
Ferenc megfogalmazása szerint
ezek a létesítmények olyan helyek-
ké váljanak, „ahová szeretnek jár-
ni a gyerekek, a szülők pedig reg-

gelente nyugodt szívvel hagyják ott
őket, mert tudják, hogy jó kezek-
ben, biztonságban vannak.”
Részletek a 3. és a 13. oldalon

Papcsák Ferenc 
minden vállalását teljesíti

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

A cikkekhez kapcsolódó videók
megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Következő lapszámunk
2013. augusztus 29-én
jelenik meg. Lakossági
hirdetést augusztus 21-
én és 23-án veszünk fel.

Tisztelt 
Olvasóink!

Új Citaro-k
Zuglóban



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

Nyári Szünet 

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Telefonon történő 
előzetes egyeztetés alapján. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím: zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. Tel.: 06/20-930-

8987; e-mail cím: varnai.laszlo@
lehetmas.hu, www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba Július és augusztus hónap-
ban nem tart fogadóórát.

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

Dr. Őry Csaba július és augusztus hónapban nem tart fogadóórát.

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek
és lakóközösségeknek lehet a www.viragzozuglo.hu oldalról letölthető
nyomtatványon, vagy személyesen a Budapest XIV. kerület Pétervárad
utca 2. szám alatt átvehető jelentkezési lapon.

06 1/469-8101



Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési kéviselője
az elmúlt időszakról a már
szokásossá vált nyári intéz-
mény felújításokról és az őszi
időszak terveiről nyilatkozott
a Zuglói Lapoknak. Kiemelte
2014-ig minden a választók-
nak tett igéretét maradéktala-
nul teljesíti.

– Milyen felújítási, karbantar-
tási munkák várhatóak a nyá-
ron?

– Folytatjuk a közterületi fel-
újítási munkákat, illetve lesznek
intézményfelújítások is. Ez utób-
bi kapcsán fontos hangsúlyoz-
nom,  hogy amióta polgármester
vagyok, évi 600 millió-egymilli-
árd forintot költünk ezekre a
munkálatokra. Büszke vagyok
arra, hogy ezzel nem sok buda-
pesti önkormányzat tud verse-
nyezni. De azt is el kell mondani,
hogy az önkormányzat a zuglói
gyermekek miatt olyan intézmé-
nyeket, iskolákat is felújít, ame-
lyek tevékenysége már a közpon-
ti kormányzathoz tartozik.
Mindegyik iskolánkban lesznek
ilyen munkálatok. Az év első
felében megtervezzük a pontos
folyamatokat, a pedagógusok,
igazgatók jelzik azt számunkra,
hogy az épületükben mit kell
kijavítani, rendbe tenni. Zömmel
festésekről, korlátfelújításokról,
beázások megszüntetéséről,
fűtéskorszerűsítésről van szó.
Természetesen vannak nagyobb
ívű beruházásaink is ebben az
időszakban. Ilyen lesz a Szent
István Király Zeneművészeti
Szakközépiskola dísztermének
a rendbetétele és hatszáz új szék
beszerzése. Összességében 105
épület felújításáról van szó, tehát
ez egy összehangolt munkafolya-
mat, miközben az ellenzék azt
figyeli, hol késünk egy-két napot
az átadással. Mivel ekkora mun-
káról van szó, mindig lesznek
olyan helyek, ahol csúszás van
az átadásban.  

– Nemcsak az ellenzék,
hanem a bulvármédia is kipé-
cézte a zuglói, városházi felújí-
tásokat. Mi szükség van ezekre
a munkákra?  

– 1975-76-ban volt utoljára fel-
újítva az épületünk. Amikor
2010-ben beléptem ide, elször-
nyedtem az állapotokon. A hely-

zet méltatlan volt az itt dolgozók
teljesítményéhez és Zuglóhoz, a
zuglóiakhoz, a mindennapi foga-
dásukhoz.  A központi irattá-
runkban például olyan gombas-
pórát találtunk, amely rákkeltő,
tehát az ott dolgozó munkatár-
sak életveszélyben dolgoztak. A
képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén a fertőtlenítés és az irattár
felújítása mellett döntött.  Az
elődeim hozzáállása ehhez vér-
lázító volt, ugyanis nem foglal-
koztak a kérdéssel. Nem költöt-
tek az önkormányzati közvécék-
re sem. Most, ha valaki betér
hozzánk, végre rendezett körül-
ményekkel találkozhat. 

– Mennyi pénzt különítettek
el ezekre a munkálatokra?

– Hatvanmillió forintot. Egy
ekkora önkormányzat megen-
gedheti magának, hogy infrast-
ruktúráját rendben tartsa.
Három év alatt természetesen
lehetetlen harminc év mulasztá-
sait pótolni, de szisztematikusan
haladunk előre. 2014-ig minden
vállalásunkat teljesítjük, érvé-
nyes ez a felújításokra is, műkö-
dőképes intézményrendszer és
egy jól prosperáló kerület meg-

teremtése volt a célunk. Ezzel
azt tudjuk mondani az embe-
reknek, hogy amit elterveztünk,
azt megcsináltuk. Remélem, a
Polgármesteri Hivatal homlok-
zatának felújítására is lesz
majd valamilyen pályázat, ame-
lyen elindulhatunk. De a járási
Okmányirodában is tarthatat-
lan az a helyzet, amellyel az
állampolgárok találkozhatnak,
a vécék nem európai, hanem
inkább afrikai állapotokat idéz-
nek. Ott is rendet fogunk tenni
idén nyáron.

– Mely közterületek újulnak
még meg? 

– A Bosnyák tér felújításának
első üteme lezárult, a második
ütemet adventkor adjuk át, az
engedélyeztetési folyamat zajlik,
indul a közbeszerzés. Emellett
számos közterületet – kutyafut-
tatókat, kisebb tereket – újítunk
meg. Nagyon fontos azt hangsú-
lyoznom, hogy ezt a munkát az
emberekkel közösen végezzük.
Nemrég adtunk át 41 új térfi-
gyelő kamerát, ami ötven szá-
zalékkal több, mint ami eddig
működött a kerületben. Folytat-
juk a Virágzó Zugló Programot,

a zuglói utcákat tisztítógépek,
locsolóautók, szemétszedő köz-
munkások járják.  

– A Bosnyák téri templom új
tornyára meglesz a forrás?

– Igen, örömmel mondhatom,
hogy az Esztergom-Budapest
Főegyházmegye is támogatja az
építkezést, illetve a közadako-
zásból is összejött az a nyolcvan-
milliós összeg, ami szükséges a
templomtorony megépítéséhez.
Ezen kívül tervezzük még, hogy
a Rákosfalva- és a Csertő-par-
kot, az Ond vezér sétányt is
rendbe tesszük.  

– A rezsicsökkentés már a
Fidesz választási kampányá-
nak része?

– Ezt másképp látom. Ahogy
Zuglóban, úgy országosan is úgy
politizálunk, hogy az embereket
bevonjuk a döntésekbe. Nem
állítom, hogy hiba nélküli a kor-
mányzás, de ehhez azt kell figye-
lembe venni, hogy tavaly például
360 törvényt fogadtunk el, tehát
szinte mindennap egyet. De azt
senki nem állíthatja, hogy az
ilyen lépések, mint a rezsicsök-
kentés is, nem az emberek érde-
két szolgálja. Az előző időszakok
Gyurcsány-Bajnai kormányai,
vagy a Zuglóban korábban
nagyon erős koalíciós társuk, az
SZDSZ nem az emberek, hanem
mindig valami lobbicsoport –
bankok, energiaszolgáltatók,
vagy épp az IMF – érdekeit kép-
viselték. Orbán Viktor kormánya
ezzel szemben azt szeretné, hogy
a magyarok jussanak földhöz, a
munkahelyvédelmi akciótervvel
megvédje a munkahelyeket, sta-
bil legyen a nyugdíjrendszer és
kevesebb legyen a családok hó
végi számlája. Nem véletlen,
hogy az ellenérdekelt felek min-
den lehetőséget megragadnak,
hogy támadják az Európai Uni-
óban is az országot.

– Miért nálunk voltak a leg-
magasabbak a rezsidíjak?
Folytatódik a rezsicsökkentés?  

– Bízom benne, hogy ősszel
újabb tíz százalékkal kevesebbet
kell majd fizetni az áramért, a
gázért és a távfűtésért. Nyilván-
valóan az 1994-1998 közötti
közműprivatizáció miatt alakult
ki az a helyzet, hogy egekbe

szöktek a rezsidíjak. Az MSZP
árusította ki ezt a szektort a
német, francia, olasz cégeknek,
úgy hogy garantált nyolc száza-
lékos hasznot biztosítottak a
külföldi üzemeltetőknek akkor
is, ha bajba kerülne az ágazat. A
végső cél az lenne, hogy a
magyar államnak - ahogy az E-
On gázüzletágával már megtet-
tük -, vissza kell vásárolnia eze-
ket a szolgáltatókat. Ebben a
szektorban ugyanis nincs ver-
seny, a külföldiek monopolhely-
zetbe kerültek, az állampolgárok
tehát kiszolgáltatott helyzetben
vannak.  

– Betartják a cégek az árcsök-
kentést?

– Sajnos számtalan bejelentés
érkezik hozzám társasházaktól,
nyugdíjasházaktól, hogy a szám-
lákon nem tükröződik a csök-
kentés. Az Országgyűlés jogalko-
tói pozícióban van, minden tör-
vényhelyet újra meg kell vizsgál-
nunk, be kell zárnunk a kiska-
pukat. De itt a Polgármesteri
Hivatalban továbbra is várjuk a
zuglóiak rezsicsökkentéssel
kapcsolatos bejelentéseit.   

– Mi a jövő évi választások tétje?

– Az, hogy folytatódik-e az
emberekért való politizálás, vagy
újra a külföldi gazdasági lobbi-
érdekek vezetik majd az orszá-
got. Egy visszarendeződés óriási
károkat okozna az országnak. A
baloldal újra az országra szaba-
dítaná az IMF-et, a banktőkét és
az energiaszolgáltatók expanzi-
óját. Nem beszélve arról, hogy
2010 óta egy társadalmi szem-
léletváltozás is végbement,
hiszen elfogadtuk az új alaptör-
vényünket, amely európai mér-
cével mérve is kiemelkedő jog-
szabály. Érdemes elgondolkodni
azon, hogy az unióban, miért is
támadják élesen az alkotmányt?
Azért, mert a családot tartjuk a
legfontosabb értéknek, hogy a
házasságot egy férfi és egy nő
kapcsolatán értjük? Csak nem
azért, mert a rögzítettük, hogy a
történelmünket alapvetően a
keresztény kultúra határozza
meg? Mintha ez lenne Európá-
ban a legnagyobb gond.

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

Zugló megerősítette partnerségét a
Budapesti Kommunikációs és Üzleti
Főiskolával, amely a jövőben a Civil
Ház kialakításában, rendezvényeiben
nyújthat segítséget. 

Együttműködési megállapodást írt alá
június 25-én a kerület a Zuglóban működő
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főis-
kolával (BKF). Az együttműködés már két
éve elkezdődött, a most megkötött part-
nerség segítségével a rendezvényszervezés,
a pályázatírás, szakmai-gyakorlati helyek
kialakítása illetve humán-erőforrás fejlesz-
tési programok kapcsán működhetnek
együtt a felek. Vass László, a BKF rektora
az ünnepélyes aláíráson elmondta, hogy
az intézmény fejlődéséhez, növekedéséhez
nagy szükség van arra, hogy a kerület biz-
tos hátországot, támogatást adjon.

A 2016-ig szóló partnerség folyamán a
BKF a Civil Ház közösségi térré alakításában
működik majd közre. Pavlics Tamás, a Zug-
lói Ónkormányzat pályázati csoportjának
vezetője és Baranyai Zsolt, a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Városüze-
meltetési Divíziójának vezetője beszámolt
azokról a zuglói fejlesztésekről, amelyek a
keretmegállapodás aláírása kapcsán impul-
zusokat, ötleteket adhatnak a feleknek. 

Balogné Kalina Zsuzsanna, a kft. civil
koordinátora, a civil Ház leendő vezetője
szerint a BKF hallgatói kulturális vona-
lon, például kiállítások lebonyolításakor
segíthetnek majd leginkább, de ugyanez
vonatkozik akár a ház külső kialakításá-
ra, akár egy díszkert, akár burkolat,
kialakítására.   BR

Együttműködési megállapodás a Kommunikációs Főiskolával

Vass László rektor (balra) és Papcsák Ferenc polgármester írta alá a megállapodást 

Papcsák Ferenc minden vállalását teljesíti

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a
www.zugloizrt.hu oldalról letölt-
hetnek vagy személyesen a Vagyon-
kezelő Zrt. épületében (1145. Buda-
pest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöl-
tött bejelentkező űrlapot személye-
sen az ügyfélpultnál, elektronikusan
kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre,
vagy faxon a 469-8108 telefonszá-
mom lehet leadni. Az ügyintéző
kollégáink az egyeztetés pontos
időpontjáról értesítik a bejelentkező
ügyfeleket. 

Változás az Okmányiroda ügyfélfogadási rendjében
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június elsejétől az okmányiroda ügyfél-
fogadási rendje, minden szakterületen, egységesen az alábbiak szerint alakul:

Hétfő, Szerda, Péntek: 7.00 – 13.30 és 14.00 – 20.00
Kedd, Csütörtök: 7.00 – 12.00 és 14.00 – 20.00

Minden nap van lehetőség előre lefoglalt időpontban, és időpontfoglalás nélkül, sor-
ban állással is ügyet intézni.

Időpont foglalható a www.magyarorszag.hu honlapon, valamint személyesen il-
letve telefonon, az okmányiroda recepcióján. Telefonszám: 872-9271 és 872-9392 

A hosszú várakozási idő elkerülése céljából, az előre lefoglalt időpont nélkül érkező ügyfe-
lek részére a sorszám kiadása naponta kétszer, a délelőtti és a délutáni műszakban is külön
történik. Tisztelettel: dr. Molnár Csaba József

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala hivatalvezető

Cím

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

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

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

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Amikor januárban Barabás Fe-
rencet kinevezték kerületgond-
noknak tisztában volt vele,
hogy nem egyszerű feladatra
vállalkozik. Tudta, hogy helyis-
merete ugyan átsegíti a kezdeti
nehézségeken, azonban a rend
csak sok ember közös, kitartó
munkájával, a lakosság segítsé-
gével tartható fenn. 

– Örültem a rengeteg lakossági
bejelentésnek. Voltak közötte
probléma felvetések, kérések és
azonnali beavatkozást igénylő jel-
zések – meséli Barabás Ferenc ed-
digi munkáját értékelve. 

Előfordult, hogy az egyik élelmi-
szer áruház tetejéről madártetem
eltávolításához kértek tőle segítsé-
get, de olyan is volt, hogy a Vezér
utcai idősek otthona előtti útsza-
kaszra pihenőpadok kihelyezése,
virágültetés, vagy éppen alacsony-
padlós trolik üzemeltetésére ér-

kezett hozzá kérés. A gyors reagá-
láshoz és a megvalósítás teljesíté-
séhez a polgármestertől és a Vá-
rosüzemeltetési és Közszolgáltató
Zrt-től mindig megkapta a szük-
séges segítséget.  

–  Egyes szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környékén sajnos minden
erőfeszítésünk ellenére is áldatlan
állapotok uralkodnak, amelynek
egyik oka, hogy Zugló átmenő ke-
rület. Az illegálisan lerakott sze-
métben talált iratok, számlák azt
bizonyítják, hogy nagy részét a ke-
rületen áthaladók hagyják maguk
után. Többsége azzal sincs tisztá-
ban, hogy tettük komoly büntetést
von maga után. 

A házi szelektív hulladékgyűj-
tés bevezetése új feladat elé állí-
totta a kerületgondnokot. Most
a gyűjtőszigetek kihasználtságát
kell felmérnie, hogy javaslatot
tegyen a változtatásokra. Bara-
bás Ferenc  tervei között szere-
pel egy minta sziget kialakítása,
ahol a Virágzó Zugló program
keretében növényzettel vennék
körül a tároló helyet.  

Barabás Ferenc a keruletgond-
noksag@zugloizrt.hu e-mail
címre továbbra is várja a lakos-
ság észrevételeit, bejelentéseit
minden olyan ügyben, amelynek
megoldásával jobbá, biztonságo-
sabbá, élhetőbbé lehet tenni
környezetünket. ZL

Gondnok tevékenykedik 
a kerület rendjéért

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlangazdálkodási Divízió 

Lakás ügyek

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

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

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

bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

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

Hirdetmény

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10
Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vétel-árat elérő vagy azt meghaladó összegre.
Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen

átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u. 11-17.)
vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon. A hir-
detmény kifüggesztésre kerül Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu). 

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

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

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

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

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

Az önkormányzati tulajdonú
bérlakásokban a kezelhetőnél
jóval nagyobb létszámban
élnek olyanok, akik életvitel-
szerűen nem fizetnek lakbért,
közös költséget és közüzemi
díjalkat – állapította meg a
Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. (ZVK Zrt.)
és az Önkormányzat illetéke-
sei által készített tanulmány.

A nem fizető bérlők rendsze-
rint szociális helyzetükre hivat-
koznak, amikor az elmaradt
bérleti díjak miatt megkapják
a Zuglói Zrt. felszólítását. Ezek-
re a személyekre jellemző, hogy
a bérleti díjon túlmenően a
közös költséggel, a gáz- vagy vil-
lanyszámlákkal is elmaradás-
ban vannak.

Ez a magatartás hátrányosan
hat a rendesen fizető bérlők
életminőségére. A be nem fize-

tett bérleti díjak ugyanis hiá-
nyoznak a lakásállomány fel-
újítására szolgáló keretből,
ezért csúsznak az olyan beru-
házások, amelyek egyébként
kívánatosak lennének. 

Mint ismeretes a bérlakás
állomány fenntartása komoly
költségekkel jár, amit az Önkor-
mányzat a lakosságtól beszedett
adókból fedez. A nem fizetők –
minden zuglói kárára – jelentős
közpénzt vonnak el más fontos
feladatoktól. Ez az Önkormány-
zat és Zuglói Zrt. együttes állás-
foglalása szerint nem mehet a
végtelenségig, az ilyen irányú
tendenciának gátat kell vetni.
Éppen ezért a Városvezetés és a
ZVK Zrt. a fizető bérlők védelme
érdekében úgy döntött, hogy
határozott lépéseket tesz a nem
fizetők által felhalmozott kintlé-
vőségek beszedésére. A két szer-
vezet – ha szükséges – a kilakol-
tatásig is hajlandó elmenni, hogy
gátat vessen a nem fizetés terü-
letén tapasztalható negatív ten-
denciának. A kerületvezetés fel-
tett szándéka, hogy az így kiürí-
tésre kerülő lakásokat olyan
családok kapják meg, amelyek
megfelelően fizetik a bérleti és
közüzemi díjat. A rendesen fize-
tők számának növekedése
nagyobb bevételt tesz lehetővé, így
kevesebb közpénz ráfordításával
is finanszírozhatóbbá válik Zugló
bérlakás állománya, több jut
renoválásra, állagmegóvásra.   ZL

A lakbért mindenkinek fizetni kell

A nem fizetők jelentős közpénzt
vonnak el más fontos feladatoktól

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel előre meghirdetett napon a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Dátum

Július 29.

Augusztus 26.

Szeptember 30.

Július 19.

Augusztus 30.

Szeptember 27.

Július 26.

Augusztus 30.

Szeptember 27.

Divízió

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási 

és felújítási Divízióvezető

Név

Baranyai Zsolt

Tóth Csaba

Kiss János Csaba



Akár a jövő tanév végén elkez-
dődhet a Herman Ottó Általános
Iskola mellé tervezett sportcsar-
nok építése. Az elképzelés ren-
geteg lehetőséget rejt magában,
hiszen a létesítmény nem csak
az iskolát, hanem az egész kerü-
letet is kiszolgálhatná, a sport-
programok mellett helyt adva
kulturális rendezvényeknek vagy
akár szalagavatóknak. 

Többfunkciós sportcsarnok
épülhet az Egressy úton lévő Her-
mann Ottó Általános iskola mel-
letti önkormányzati tulajdonú
területen. A képviselő-testület
már tavaly ősszel elfogadta a
beruházáshoz szükséges keret-
összeget, így a szükséges anyagi
forrás biztosított. Ahogy Barta
Ferenc zuglói főépítésztől megtud-
tuk, a kerület jelenleg tárgyalás
alatt álló sportkoncepciójától
függ, hogy milyen irányba indul-
hat el a tervezés, azaz milyen
funkciókat láthatna el a létesít-
mény és ennek függvényében,
hogy nézne ki. 

Azt azonban már most lehet
tudni, hogy a csarnok nem csak
a sportolásra nyújtana lehető-
séget, hanem kulturális és
egyéb rendezvények helyszínéül
is szolgálhat és természetesen
nem csak az iskola tanulói,
hanem a kerület lakosai, más
intézményei is használhatnák.
Barta Ferenc elmondta: terveik
szerint az egyeztetések, tervezés
és közbeszerzések után, ha

minden jól megy, a jövő tanév
végén elkezdődhet a munka. 

Tószegi Attila, az iskola igazga-
tója az előzményekről lapunknak
elmondta: egy évvel ezelőtt a nyári
napközis tábor elhelyezéséről
szóló bizottsági ülésen állt elő
javaslatával, abból kiindulva,
hogy ez minden nyáron problé-
mát okoz. Felvázoltam a sport-
csarnok lehetőségét, amit aztán a
polgármester úrnak is elmond-
tam – tette hozzá. A koncepció
lényege az, hogy épüljön egy olyan
csarnok, amely kiszolgálja az
iskolát, annak növekvő tanulói
létszámát, de mások is jól járná-
nak vele – hangsúlyozta Tószegi
Attila. A sportcsarnok a tanítási

időben – felváltva a jelenlegi
nagyon kicsi tornatermet – az
iskolát szolgálná, azonban ezen
felül más is használhatná. Itt
lehetne megrendezni az összes
kerületi kézilabda-kosárlabda
kupameccset, nyáron itt lenne a
napközis tábor, de a csarnok kul-
turális vagy egyéb közösségi ren-
dezvényekre, foglalkozásokra is
alkalmas lenne. A csarnok adhat-
na helyet a kerületi középiskolák
szalagavatóinak is – hívta fel a
figyelmet az igazgató. Hozzátette:
a helyszín azért is lenne jó, mert
a kerület középpontjában van. A
helyszíni bejárást Papcsák Ferenc
polgármester jelenlétében június
5-én tartották meg.                 BR
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Új sugárterápiás eszközökkel
látják el az Uzsoki Utcai Kórhá-
zat. Erről írt alá megállapodást
június 26-án dr. Ficzere Andrea
a kórház főigazgatója és dr.
Török Krisztina, az Egészség-
ügyi Minőség-és Szervezetfej-
lesztési Intézet főigazgatója. Az
eszközök révén ugrásszerűen
javulhat a daganatos betegségek
gyógyításának a hatékonysága.

Az Uzsoki Utcai Kórház Onko-
lógiai Osztályán végrehajtásra
kerülő 1,7 milliárd forintos fej-
lesztés az Európai Unió és a Fővá-
rosi Önkormányzat támogatásá-
val valósul meg. A gyógyító intéz-
mény az onkológiát már 2009-ben
szerette volna felújítani, ám erre
csak most kerülhetett sor miután
az Egészségügyi Minőség-és Szer-
vezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)
megkötötte az új eszközök beszer-
zésére vonatkozó szerződést a
gyártó Varia Medical Systems-mel.  

– Nagyon fontos számunkra,
hogy ezeket az eszközöket minél
előbb beüzemeljük, kórházunk
ugyanis a hazai onkológiai ellátás

egyik központja. Az intézmény
már nemcsak sugárterápiás keze-
lésekre, hanem sebészeti beavat-
kozásokra is alkalmas – jelentette
ki dr. Ficzere Andrea főigazgató.
Hozzátette: terveik szerint az
Onkológiai Osztály után az ambu-
lanciát és a fekvő beteg szárnyat
is felújítanák.

A projekt keretében az elöre-
gedett besugárzó gépek helyett
három korszerű terápiás beren-
dezést állítanak szolgálatba.
Ebből a típusból jelenleg ha-
zánkban legalább 35-re lenne
szükség a folyamatosan növeke-
dő betegszám miatt. 

A kivitelezés az ütemezés szerint
jövő január végén fejeződne be,
azonban a beruházó ígéretet tett
rá, hogy az új sugárterápiás esz-
közöket már karácsonytól igénybe
vehetik a rászorulók.       riersch

Új sugárterápiás eszközöket
kap az Uzsoki

A szerződéskötésen megjelentek megtekintették a bővítés alatt
álló Onko-radiológia épületét

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete első alkalommal 2000 db chip
megvásárlásával segítette a kerületi állattartókat, hogy a jogszabályból eredő kötelezettségüknek eleget
tudjanak tenni. Az akció sikerességét látva a Képviselő-testület 2013 januárjában úgy döntött, hogy
újabb 2000 db chip megvásárlásával járul hozzá ahhoz, hogy az állattartók az eb kötelezően előírt egye-
di jelölését elvégezhessék.

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

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

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

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

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

Állatorvos neve
1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László
2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics
Katalin

5. Dr. Fekete 
Miklós Zsolt

6. Dr. Kerekes 
János Pál

7. Dr. Gyurovszki
Mihály

8. Dr. Radványi 
Anikó

9. Dr. Helmle Péter

10. Dr. Kovács  
Katalin

11. Dr. Yaro E.
Cletus

Rendelőintézet neve
Ebcsont Beforr Állatorvosi 
Rendelő Patika Kozmetika
Zuglói Állatorvosi 
Rendelő

Triovet Állatorvosi 
Rendelő
Max Vet Vezér Állatorvosi 
Rendelő
Róna Állatorvosi Rendelő

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

Városligeti Állatorvosi 
Rendelő
Naturvet Állatorvosi 
Rendelő

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 220-6332

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

Tel.: 06-30/9662-486

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

Tel.: 06-30/455-0256

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

Többfunkciós sportcsarnok épülhet
az Egressy úti iskolánál

Az Uzsoki Utcai Kórházban
működő Fővárosi Onkoradio-
lógiai Központ Budapest,
Pest-, Nógrád- és Heves megye
több mint 2,5 millió lakosá-
nak onkológiai ellátását végzi. 

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

Tószegi Attila a sportcsarnok ötletgazdája

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

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

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

Idén is ingyen 
úszhatnak

a szépkorúak



Pályázó szervezet pályázat      megítélt
tárgya          összeg

Pályázó szervezet pályázat      megítélt
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Pályázó szervezet pályázat      megítélt
tárgya          összeg

1. 305-ös Szent István Cserkész Alapítvány  
1144 Bp. Álmos vezér tér 1. program 300.000

2. XIV. ker. Heltai Gáspár Általános 
Iskola Alapítvány 
1148 Bp. Padlizsán u. 11-13. program 0

3. 1956 Öröksége Alapítvány 
1149 Bp. nagy Lajos kir. Útja 155. program 300.000

4. Arany János Alapítvány 
1145 Bp. Újvidék tér 3. program 0

5. Assisi Szent Ferenc 
Cserkész Alapítvány     
1142 Bp. Szõnyi u. 29. program 200.000

6. Álmos Vezér Alapítvány
1144 Bp. Álmos vezér tér 9. program 0

7. Befogadó Ház Alapítvány
1068 Bp. Felsõerdõsor utca 5. 
(bérelt ingatlan: Ilosvai Selymes u. 42.)program 150.000

8. Bohócszínház Alapítvány
1149 Handzsár u. 12. program 250.000

9. DOWN Alapítvány  
1145 Bp. Amerikai út 14. program 420.000

10. Egyenlõ Eséllyel Kulturális-
Szociális-Hagyományõrzõ Alapítvány
1148 Bp. Nagy Lajos kir útja 68/b. program 200.000

11. Együtt a Nõkért, a gyermekekért 
a Jövõért Alapítvány 
1145 Bp. Colombus u. 59-61/b. program 200.000

12. Herminamezõi Szentlélek Plébánia 
Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány
1142 Bp. Kassai tér 2. program 400.000

13. Életünk a gyermekünk Alapítvány
1148 Bp. Bolgárkertész u. 12. program 200.000

14. Hobby Tenisz Alapítvány 
1145 Bp. Colombus u. 65/B.    program 0

15. ICD-Pacemakerrel Élni Alapítvány                          
1123 Bp. Csörsz u. 5. program 0

16. Informatika a látássérültekért Alapítvány  
1146 Bp. Hermina u. 47. program 0

17. Itthon Európában a Mûvészetért 
Közhasznú Alapítvány    (ÚJ) 
1147 Bp. Ilosvai u. 15. program 300.000

18. Jókai Mór Általános Iskola 
Iskolánkért Alapítványa                                   
1145 Bp. Erzsébet kir. útja 35-37. program 0

19. Jó Pont Oktatási Alapítvány                                         
1149 Bp. Angol utca 36. program 0

20. Kapu Waldorf Alapítvány
1141 Bp. Gödöllõi u. 136. program 200.000

21. Keresztény Kulturális Akadémia Alapítvány 
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 25.
(Kassai tér 2.) program 300.000

22. Kisállatmenhely Alapítvány                                 
1147 Bp. Telepes u. 2. program 0

23. Lelki Egészségvédõ Alapítvány                        
1149 Bp. Bosnyák tér 17. program 300.000

24. Magyar Egészség Alapítvány                        
1141 Bp. Öv utca 113/B. program 150.000

25. Magyarságszolgálati Alapítvány                 
1143 Bp. Besnyõi utca 9. program 200.000

26. Meseház Gyermek Alapítvány
1143 Bp. Õrnagy u. 11. program 200.000

27. Nagyothalló Gyermekekért 
Alapítvány
1142 Bp. Rákospatak u. 101. program 0

28. Nasiba Alapítvány
1161 Bp. Szent István utca 22. program 0

29. Otthon Segítünk Alapítvány 
zuglói csoportja
6760 Kistelek, Bercsényi u. 13. 
(postacím: 1074 Bp. Szövetség u. 43.) program 0

30. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 
1051 Bp. Zrínyi u. 14. program 250.000

31. Stúdió Zene- és Táncmûvészeti 
Alapítvány 
1142 Bp. Erzsébet kir útja 49. program 200.000

32. Szent Kristóf Egymásért 
Alapítvány  
1141 Bp. Zoborhegy tér 1/b. program 200.000

33. Szól a  Szív Alapítvány   
1146 Bp. Ajtósi D. sor 39. program 200.000

34. Tevan Alapítvány
1146 Bp. Cházár András u. 15. program 200.000

35. Tiszta Jövõért Közhasznú 
Alapítvány 
1143 Bp. Tábornok u. 11/b. program 150.000

36. Tiszta Szívvel Neumann János 
Számítástechnikai Szakközépiskola 
Alapítvány  
1144 Bp. Kerepesi út 124. program 0

37. Zoborhegy téri Regnum 
Marianum Alapítvány  
1141 Bp. Zoborhegy tér 18. program 300.000

38. Zöld Gyûrû Alapítvány (ÚJ)
1146 Bp. Thököly u. 74. program 300.000

39. Zuglói Református Hitélet Alapítvány                        
1145 Bp. Limanova tér 9-11. program 450.000

40. Zuglói Szent Antal Alapítvány                     
1145 Bp. Bosnyák u. 26. program 450.000

41. Zuglói Talmud Tóra Alapítvány                       
1146 Bp. Thököly u. 83. program 400.000

42. Zsótér Pál Alapítvány            
1145 Bp. Mexikói u. 60. program 150.000
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Egyesületi pályázatok

Egyházi pályázatok

1. Agapé Pünkösdi Gyülekezet (MPE) 
1146 Bp. Dózsa Gy. u. 7. mûködés 250.000

2. Bp-Baross téri Református 
Egyházközség 
1146 Bp. Szabó József u. 16. mûködés 150.000

3. Bp-Rákosfalvai Református
Egyházközség 
1106 Bp. Kerepesi u. 69. mûködés 150.000

4. Bp-Rákosfalva Szent István 
Király Plébánia 
1144 Bp. Álmos vezér tér 1. mûködés 1.000.000

5. Bp-Zuglói Evangélikus Egyházközség felújítás,                                
1147 Bp. Lõcsei u. 32. mûködés 1.000.000

6. Bp-Zuglói Református Egyházközség 
1145 Bp. Róna u. 197-199. mûködés 1.000.000

7. Bp-Törökõri Kis Szent Teréz 
Plébánia  (ÚJ)
1087 Bp. Kerepesi u. 33. mûködés 200.000

8. Budapesti Zsidó Hitközség felújítás, 
1075 Bp. Síp utca 12. mûködés 1.000.000

9. Dávid Sátora-Budapest 
Gyülekezet MPE                                                 
1143 Gizella u. 37. mûködés 250.000

10. Herminamezõi Szentlélek Plébánia  
1142 Bp. Kassai tér 2. mûködés 500.000

11. Hetednapi Adventista Egyház, 
Zuglói Gyülekezet (ÚJ) felújítás,
1147 Bp. Kerékgyártó u. 28/A. mûködés 200.000

12. Regina Pacis Közösség                  
1147 Bp. Argentína tér 2/a. mûködés 300.000

13. Regnum Marianum Plébánia                
1141 Bp. Zoborhegy tér 18. mûködés 1.000.000

14. Rózsafüzér Királynéja Plébánia        
1146 Bp. Thököly u. 56. mûködés 1.000.000

Alapítványi pályázatok

Pályázó szervezet pályázat      megítélt
tárgya          összeg

Pályázó szervezet pályázat      megítélt
tárgya          összeg

Pályázó szervezet pályázat      megítélt
tárgya          összeg

1. 56-os Szövetség zuglói szervezete                       
1051 Bp. Nádor utca 36. program 100.000

2. XIV. kerületi Nyugdíjasok Klubja
1148 Bp. Szervián u. 28. program 50.000

3. Agyérbetegek Zuglói Egyesüelete
1145 Bp. Uzsoki u. 29-41. program 100.000

4. Adler Sport Club Egyesület 
1141 Bp. Fischer István utca 113. program 400.000

5. Állatmenhely Közhasznú Egyesület                       
1145 Bp. Mexikói út 58/b. program 50.000

6. Budapesti Honismereti Társaság                                  
1043 Bp. Berda József u. 48 program 0

7. Caritas Collectio Mozgássérülteket 
Támogató Egyesület
1141 Bp. Zoborhegy tér 4/a. program 450.000

8. Családokkal az Életért 
Közhasznú Egyesület
1149 Bp. Várna u. 28. program 0

9. Hétkaland Közhasznú Egyesület
1145 Bp. Bosnyák u. 1/a. program 300.000

10. Geodézia Sportkör
1149 Bp. Bosnyák tér 5. program 0

11. Ezüstkor Közhasznú 
Nyugdíjas Egyesület                       
1145 Bp. Varihazy Oszkár utca 7. program 50.000

12. Fórumház Egyesület      
1222 Bp. Május 1. u. 25. program 200.000

13. Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetsége   
1113 Bp. Villányi u. 70.
(Zuglói Kertbarát Kör) program 100.000

14 Klinikai Lelkigondozók 
Ökumenukus Egyesülete 
1141 Bp. Gödöllői u. 13/a. program 200.000

15. Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége-56-os Hagyományőrzők               
1051 Bp. Nádor u. 36. program 250.000

16. Magyar Rákellenes Liga 
Zuglói Alapszervezete
1123 Bp. Ráth Gy. utca 6. program 50.000

17. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 
Zuglói Kör    
1141 Bp. Őrnagy u. 11. program 150.000

18. Magyar Vad- és Állatkerti 
Állatorvosok 
Társasága Egyesület
1146 Bp. Állatkerti krt. 6-12. program 0

19. Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezete 
1143 Bp. Gizella út 34. program 100.000

20. Mentor Kulturális, Közéleti 
Sport Egyesület                  
1146 Bp. Thököly u. 167. program 450.000

21. Mozgássérültek Budapesti 
Egyesületének XIV. ker. Szervezete
1148 Bp. Vezér u. 155. program 200.000

22. Művészeti Tárló 
Közhasznú Egyesület                              
1144 Bp. Csertő utca 12-14. program 0

23. Nagyzugló Törökőr Kulturális 
és Szociális 
Közhasznú Egyesület
1142 Bp. Csáktornya utca 9. program 150.000

24. Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete Zuglói Csoportja
1056 Bp. Március 15 tér 8. program 0

25. Nőszirom Kulturális, 
Közéleti és Sport Egyesület
1146 Bp. Thököly u. 167. program 480.000

26. Összefogás Zuglóért Egyesület                      
1142 Bp. Csáktornya u. 9. program 150.000

27. Psalmus Humanus Művészet-
pedagógiai Egyesület              
1145 Bp. Amerikai út 41. program 100 000

28. Rákos Mezeje Egyesület                                
1146 Bp. Cházár András u. 7. program 300 000

29. Rákóczi Szövetség
1027 Bp. Szász Károly u. 1. program 0

30. Siketvakok Országos Egyesülete  
1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 39. program 250 000

31. Solidaritas Szabadidő és 
Természetjáró Sportegyesület     
1191 Bp. Kosárfonó utca 8. program 0

32. Studium Generale 
Zuglói Egyesület                                      
1143 Bp. Ilka u. 32. program 250.000

33. Szeretjük Zuglót Egyesület 
1143 Bp. Stefánia u. 71. program 400.000

34. Szemléletváltás az életért- és 
környezetvédő 
közhasznú Egyesület
1141 Bp. Zsálya u. 50. program 0

35. Támasztma Zuglói Egyesület 
1145 Bp. Amerikai út 68/b. program 150.000

36. Zuglói ILCO Egyesület
1145 Bp. Uzsoki utca 28-41. program 200.000

37. Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas 
Kézfogás Klub 
1145 Bp. Torontál u. 56-59. program 150.000

38. Zuglói Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szövetsége 
1146 Bp. Thököly u. 73. program 150.000

39. Zuglói Polgárok Egyesülete                       
1145 Bp. Colombus u. 53. program 100.000

40. Zuglói Társaskör
1146 Bp. Thököly u. 73. program 150.000

41. Zuglói Teniszklub
1141 Bp. Kalocsai u. 9.     program 0

42. Zúgó-Patak Egyesület                      
1147 Bp. Lőcsei u. 55/A. program 450.000

43. Vakok és Gyengénlátók 
Hermina Egyesülete                  
1146 Bp. Hermina u. 47. program 400.000

44. Vakok és gyengénlátók Közép-
magyarországi 
Regionális Egyesülete   
1146 Bp. Hermina u. 57. program 250.000

45. Válaszkész Szülők Egyesülete                      
1141 Bp. Bazsarózsa u. 71 program 200.000

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat képviselő-testülete a civil
szervezetek (alapítványok, egyesületek),
valamint a Zuglóban hitéleti tevékenysé-
get kifejtő egyházak 2013. évi támogatá-
sára beérkezett pályázatokat elbírálta,
melynek eredményeit az alábbiakban ol-
vashatják.

A támogatott programok megvalósításá-
hoz sok sikert kíván Budapest Főváros XIV.
kerület Zugló Önkormányzata!



Erzsike néni mindig is a gyere-
kek között érezte magát a legjob-
ban, ami egy jó óvodapedagógus
esetében természetes dolog.  

– 1959-ben kezdtem a pálya-
futásomat – mesélte Erzsike
néni –, tehát ez már az 54. tan-
évem. Ennyi idő után, úgy
érzem, joggal dönthettem a befe-
jezés mellett. Június végén vég-
leg elköszöntem a gyerekektől és
a kollégáktól, és megkezdtem a
nyugdíjas életemet. Nem volt
könnyű döntés, hiszen  életem
nagyobbik részét óvodában, vagy
legalábbis ezen a területen töl-
töttem. De a családomnak és a
négy unokámnak is szüksége
volt már egy jobban ráérő nagy-
mamára.

Kovács Józsefné pályafutása a
szomszédos Rákospalotához
kötődött. 1959-ben a Szövőgyár
utcai óvodában állt munkába.
1965-ben – mindössze 24 éve-
sen – került vezető beosztásba a
Kolozsvár utcai óvodában. 1967-
től tíz éven át a XV. kerület óvo-
dai felügyelője volt. 1977-ben
ismét visszatért a gyermekintéz-
ménybe óvodavezetőként. Idő-
közben azonban megváltozott az
óvodai rendszer struktúrája, az
intézményeket összevonták. Volt,
hogy Erzsike néninek öt óvodát
kellett egyszerre irányítania.

– Egy ilyen munkát egyedül nem
lehetett volna elvégezni. Szeren-
csére nekem mindig jó kollégáim
és jó feletteseim voltak. Ennek
köszönhetően számomra vezető-
ként és beosztottként is ugyanany-
nyi örömöt jelentett ez a munka. 

Így nem csoda, hogy Erzsike
néninek esze ágában sem volt
nyugdíjba vonulni, pedig ezt már
1999-ben megtehette volna. Ő
azonban a munkát választotta, és
ez év júniusának végéig kedvenc
óvodájában beosztott óvónőként
dolgozott. 

A kollégái és vezetői egyaránt
tisztelték őt. Kovács Józsefné sze-
rencsés embernek vallhatja
magát, hisz hosszú pályafutása
során bőven kijutott neki a dicsé-
retekből. Már egészen fiatalon,
még 1971-ben miniszteri dicséret-
ben részesült. A XV. kerület is szá-
mos alkalommal elismerte peda-
gógiai munkáját. 1980-ban kapta
az első állami kitüntetését, a Kivá-
ló Pedagógus-díjat.1992-ben cím-
zetes óvodavezetővé nevezték ki.
2005-ben munkája elismeréséül a
XV. kerület díszpolgára lett.  

– Nagyon szép búcsúztatót szer-
veztek számomra a kollégáim,
melyre régi növendékeimet is meg-
hívták. Megható volt az a szeretet,
mellyel elengedtek. Számomra az
óvodapedagógusi munka mindig

is hivatás volt, amelyet csak sze-
retettel és odaadással tudtam
végezni. A Brunszvik Teréz-díjat
ennek az elismeréseképpen kap-
tam, amit nagyon nagy megtisztel-

tetésnek érzek. Ilyenkor szokás
azt mondani, hogy nem számítot-
tam rá, de ez így igaz. Pályafutá-
som során számos elismerést
kaptam, így nem gondoltam, hogy
ismét eszébe jutok valakinek.

Erzsike nénire még sokáig emlé-
kezni fognak kollégái és azok a
gyerekek, akik egykor az ő keze
alatt tették meg az oktatási rend-
szerben az első lépéseket és akik
már szülőként hozzá íratták be a
gyermeküket.

Riersch Tamás

Hosszúné Bartha Etelka 34
évvel ezelőtt egy csepeli iskolá-
ban kezdte a pályafutását.
Később vidéken, előbb Bábol-
nán, majd a szülőfalujában,
Dunavecsén is tanított. Ez utób-
bi azért volt nehéz feladat a szá-
mára, mert a település iskolá-
jában az édesapjától vette át a
stafétabotot. 1988. február 1-
jén került Zuglóba, ahol az Ung-
vár utcai iskolában helyezke-
dett el. Előbb matematikát és
fizikát tanított, majd 1988
szeptemberétől Valent Györgyné
igazgató mellett helyettesi fel-
adatokat látott el. Ebbéli minő-
ségében jelentős szerepe volt a
két tanítási nyelvű program
kidolgozásában és bevezetésé-
ben, az iskola névválasztásá-
ban, illetve az olimpia mozga-
lomhoz való csatlakozásban.
1997-ben az iskola megbízott,
1998-ban pedig kinevezett igaz-
gatója lett. Irányításával a Zug-
lói Hajós Alfréd Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola a fővárosban is elismert
rangot vívott ki magának. Az
intézmény mára a német nyelvi
képzés egyik legfőbb bázisa lett,
emellett a Magyar Olimpiai Aka-
démia égisze alá tartozó olim-
piai iskoláknak is aktív tagja.

Hosszúné Bartha Etelka tíz
évvel ezelőtt a Rátonyi Gábor
vezette zuglói önkormányzattól
Arany Katedra-díjat kapott.
Idén júniusban pedig a fővárosi
önkormányzat is elismerte
pedagógusi és intézményvezetői
érdemeit. Június 13-án a
Főpolgármesteri Hivatal Dísz-
termében Csomós Miklós főpol-
gármester-helyettestől sikeres
pályafutása elismeréséül a
Bárczi István Díjat vehette át.

– Nagy megtiszteltetésnek
érzem az elismerést – mondta
a díjátadást követően. – Jól
esett, hogy észrevették azt az
évek óta tartó magas szintű
szakmai munkát, ami ebben az
intézményben folyik. Nem vélet-
len, hogy nem a saját munkám-
ról beszélek, mert a Zuglói
Hajósban az iskoláért nem egy
ember, hanem egy egész kollek-
tíva, egy csapat tevékenykedik.
Méghozzá nem is akármilyen
csapat, hanem a legjobb peda-
gógusok, akik szívvel-lélekkel
dolgoznak. Ezt a munkát a szü-
lők is elismerik, ennek köszön-
hetően mind a mai napig vonzó
az intézményünk. És ez akkor
is így volt, amikor a német
nyelv az angol mögött egy kicsit
háttérbe szorult. Köszönhetően

annak, hogy nálunk nemcsak a
nyelvtanulásra, hanem minden
tantárgy magas szintű oktatá-
sára és a nevelésre is nagy
hangsúlyt helyeznek a kollégák.

Az Ungvár utcai iskola sport-
iskolából lett olimpiai iskola.
Azzal, hogy megteremtette a két
tannyelvű általános iskolai
oktatás alapjait, beírta magát a
magyar oktatás történelmébe.
Sipos Imre köznevelésért fele-
lős helyettes államtitkár szerint
„Hosszúné Bartha Etelka az az
igazgató, aki nemcsak
vezetni, hanem mened-
zselni is képes az iskolá-
ját.” A Bárczi István Díj-
jal ezt a tudást és
képességet szerették
volna elismerni. Hosz-
szúné Bartha Etelkát a
díjátadásra elkísérte
Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester is, aki az
Önkormányzat nevé-
ben gratulált az elis-
meréshez, ugyanak-
kor úgy vélte: a díj-
jal nemcsak a
zuglói pedagó-
gust, hanem a
zuglói oktatást is
elismerték.            

riersch 
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Erzsike néni és gyerekei
A Pedagógus Nap alkalmából Kovács Józsefné Tamási
Erzsébet óvónő a Szépművészeti Múzeumban rende-
zett központi ünnepségen Balogh Zoltán minisztertől
a szakma legmagasabb elismerését, a Brunszvik Te-
réz-díjat vehette át. 

Hosszúné Bartha Etelka, a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola igazgatónője a Pedagógus Nap alkalmából
magas fővárosi kitüntetésben részesült. Az Ung-
vár utcai intézmény vezetője június 13-án a Bárczi
István Díjat vehette át.

Kitüntetett zuglói pedagógus



A gyerekek óriási lelkesedése
mellett zajlott június 17-e és
28-a között a Lipták Tábor és
a Cserepes Tábor, amelyen
összesen 130 zuglói gyerek
vehetett részt. A gyerekek legin-
kább a gyermekvasutat várták
és elmondásukból kiderül, nem
is csalódtak az élményben. A
táborlakók olyan izgalmas hely-
színekre is ellátogattak, mint az
Operaház, ahol lenyűgözte őket
az egyik legszebb budapesti
épület belső pompája, festmé-
nyei, freskói, termei. A számos
foglalkozás közül azonban a
leginkább Hevesi Imre koncert-
je villanyozta fel a nebulókat,
akik együtt énekeltek és táncol-
tak „Imi bácsival”. A tábor
csúcspontját ezzel együtt a
dunai hajókázás jelentette.

Lakatos Tímea, a Lipták
tábor vezetője elmondta: az első
héten hetvenen, míg a második
héten hatvanan vettek részt a
táborban. Délelőttönként szak-
foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek, délutánonként pedig
közös programokon.          BR

Hagyományteremtő szándék-
kal rajztábor indult Zuglóban
a művészetek iránt fogékony
gyerekek számára, akik több,
a kerületben lévő fontosabb
múzeumba is ellátogattak.

A Bosnyák Utcai Új Ősterme-
lői Piac üzemeltetője a Zuglói
Társasházkezelő és Közterület-
fenntartó Kft. által meghirdetett
„Vásárol a családunk” rajzver-
senyhez kapcsolódó ingyenes,
készségfejlesztő rajztáboron
vehetett részt több mint har-
minc gyerek június közepén.

Virág Krisztina (Fidesz-KDNP)
önkormányzati képviselő
elmondta: arra alapozva, hogy
a gyerekek szeretnek rajzolni,
elindítottak egy képzőművészeti
tábort, amelyhez a Mentor
Egyesület is sok segítséget nyúj-
tott. A gyerekek a Zuglói Ifjúsá-
gi Centrumban gyülekeztek.
Innen a Mentor Egyesület
önkéntesei és a Zuglói Ifjúsági
Centrum munkatársai kíséreté-
ben indultak el a további prog-
ramokra. Zugló legtöbb neveze-
tes helyszínére ellátogattak,
élményeiket pedig délutánon-

ként le is rajzolták. Naponta tíz
segítő gondoskodott róluk, rajz-
tanárok, nevelők, önkéntesek.
A kerület egyik étterme kedvez-
ményesen meg is vendégelte az
iskolásokat.

Virág Krisztina elmondta: hét-
főn az Állatkertben, kedden a
Közlekedési Múzeumban, szer-
dán a Mezőgazdasági Múzeum-
ban, pénteken pedig a Szépmű-
vészeti Múzeumban jártak.

A tábor ötlete hagyományte-
remtő szándékkal született
meg, így remélhetőleg jövőre is
lesz majd ilyen. BR
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Több mint 3300 óra önkéntes
munkát végeztek  a Zuglói Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai az árvízi véde-
kezés során. 

A Duna áradása következtében
kialakult veszélyhelyzetben június
4-én a Zuglói Polgárőr és Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület az elsők
között kapcsolódott be a védeke-
zésbe. A szervezet tagjai Budapes-
ten, a Margitszigeten, Óbudán, a
Római parton, Dunaszekcsőn,
Esztergomban, Győrben, Győrúj-

falun, Mecséren és Mohácson tel-
jesítettek szolgálatot. A polgárőrök
és önkéntes tűzoltók a homokzsá-
kok töltésében, a gátépítésben, a
védművek őrzésében, a lakosság
tájékoztatásában és a lezárt terü-
letek ellenőrzésében nyújtottak
segítséget. Az ár levonulását köve-
tően a bontási és helyreállítási
munkálatokban is részt vettek.
Egyesület tagjai összesen 3353
munkaórával járultak hozzá az
eredményes árvízi védekezéshez.
Köszönjük helytállásukat és áldo-
zatos munkájukat!                  ZL

Köszönet a helytállásért

A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3353 munkaó-
rával járult hozzá az eredményes árvízi védekezéshez

Készségfejlesztő rajztábor

A zuglói gyerekeket arról kér-
deztük, hogy milyen volt a
nyári tábor?

Megkérdeztük

Palóczi Sára 

Négy éve itt
táborozok,

nagyon szere-
tem, mert jó
helyekre me-
gyünk.  Szeretek kirándulni,
az Operaházban az arany fa-
lak és a nézőtér is nagyon tet-

szett.

Berényi-Sima
Lajos

Jól éreztem
magam, az

Operaházban
most jártam
először, nagyon szép volt az

épület.

Toroczkai
Dóra

Tíz éve járok
ide a táboroz-
ni, most segí-
tőként voltam
jelen. Minden évben nagyon
élveztem, mert jó a hangulat
és a társaság, a programok

érdekesek.

Cserepes–Lipták gyerektábor

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



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat által alapí-

tott Zuglóiak Egymásért 
Alapítvány egyéni kérelem 

alapján támogatja 
a tehetséges fiatalokat.

A Zuglói Diákösztöndíjon felül az alapítvány egyéni ösztöndíjjal szeretné
segíteni azokat a kimagasló szellemű és kreativitású fiatalokat is, akik tehet-
ségükkel, szorgalmukkal, tudásukkal hozzájárulnak egy humánusabb környe-
zet kialakításához, egyedi értékeikkel képesek a hagyományt, a kultúrát, a
sportot erősíteni. 

Akiknek szakmai fejlődésükhöz, értékteremtő munkájuk elősegítéséhez tá-
mogatásra van szükség. 

Az egyéni kérelmek beadása folyamatos, nem pályázati rendszer keretében
kerül meghirdetésre, nincsen adatlap.

Az egyéni kérelemben a kérelmező adatain kívül (név, születési dátum,
anyja neve, lakcím) kérjük az elért eredmények leírását, valamint azt
a célt, amire a kérelem irányul.

Az Alapítvány a tehetséges fiatalokat összesen 5 millió forint ösztön-
díjjal tudja támogatni. 

A kérelem 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Fő-
város XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán leadható (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai
úton a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 1145 Budapest Pétervárad utca 2.
címre megküldhető.

A beérkezett kérelmeket az Alapítvány kuratóriuma szeptember első hetében
bírálja el,  majd a Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat keretében sze-
retné kiosztani azokat.

(Folytatás az 1. oldalról)

A háborúban több találatot is
kapott az épület, utána pedig,
bár már kevés pénz állt rendel-
kezésre, mégis eljött a templom
megáldásának napja, vagyis
1946. augusztus 18. A forrás
szerint „templomunk vakolatlan,
ablakai nincsenek, tornya cson-
ka, padjai csak légópadok,
mennyezete is hiányzik, és sok
minden hiányzik még, de az Úr
Jézus benne lakik, közöttünk él,
és mi boldogok vagyunk oltalma
alatt”. A háborús évek után min-
dig pótoltak valamilyen hiányos-
ságot – például padok, burkolás,
festés, kazettás mennyezet –,
1959-től pedig megindult a szen-
tély freskóinak elkészítése. Ezek
tetemes összegeket emésztettek
fel, a torony pedig csak maradt
úgy, ahogyan volt, csonkán.

– Miként jött szóba ismét,
hogy ezt a hiányosságot ideje
lenne pótolni?

– Az 1941-es építészeti tervek
a tornyot is tartalmazták. Fun-
délius Vilmos plébános 1993-
ban építészekkel átnézette eze-
ket, és kevés változtatással, de
elkészültek a templomtorony új
tervei. A Főegyházmegyei Ható-
ság azonban nem járult hozzá a
kivitelezéshez. Az indok: a hatá-
rok kiigazítása következtében,
a váci egyházmegyéből hozzánk
került területek templomai
közül több nagyon rossz álla-
potban van. Vagyis: ne tornyot

építsünk, hanem segítsük ezen
templomok felújítását. Aztán
2012-ben Papcsák Ferenc pol-
gármester úr ötlete volt a Bos-
nyák tér teljes átépítése, Zugló
főterévé való kialakítása. Ennek
kapcsán vetődött fel újra temp-
lomunk tornyának megépítése.
Örömmel fogadtam az ötletet,
és – mivel polgármester úrtól
ígéretet kaptam a támogatásra
– felkerestük bíboros urat,
engedélyezze a befejezést. Ő
beleegyezett, sőt anyagi hozzá-
járulást is ígért.

– Mi történt ezután?

– Az említett terveket átdolgoz-
ta, illetve a kor követelményei-
nek megfelelően átalakította az
ATLANT Épülettervező Kft. Ez
mintegy hét hónapot vett igény-

be. Most várjuk az építési enge-
délyt a fővárostól, és kiírjuk a
pályázatot. Az építkezés idén
ősszel kezdődik és jövő húsvétra
reményeink szerint már felnéz-
hetünk a toronyra. 

– Milyen források állnak ren-
delkezésre a torony megépíté-
séhez?

– Sorban: a zuglói, főként a
templomunkba járó hívek
önkéntes adományai, az önkor-
mányzat támogatása, az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye
anyagi segítsége, továbbá
magánszemélyek, cégek felaján-
lásai. Sok múlik azon, a hívek
és a jó szándékú zuglóiak szív-
ügyüknek tekintsék ennek meg-
építését, és tőlük telhetően
áldozzanak a nemes célra. 

– Mit jelent az egyházközség,
illetve Zugló számára, hogy az
eddigi térfejlesztéssel együtt
teljesen megújul a templom és
környéke?

– Örömmel tölt el nemcsak
engem, hanem a híveket is.
Huszonnégy éve dolgozom ezen
a plébánián, és már igazi zugló-
inak érzem magam. Nekem is
fontos, milyen környezet vesz

körül minket. Hiszen ha Isten
műve a teremtés, az ember dolga
a megteremtett dolgokból való
alkotás. Ez volumenében kisebb
ugyan, de nem jelentéktelenebb,
mint a teremtés. Az alkotással
megcélozzuk a szépet, hiszen
Istent juttatja eszünkbe, aki a
Szépség forrása. A felújított és
átépített Bosnyák tér ékköve és
csúcsa az 55,4 méter magas
templomtorony lesz.       

Kacsoh Dániel
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Tornyot kaphat a Bosnyák téri templom

Bárány Béla atya 

Harangok otthona
A román stílusban a X. században jelentek meg először a templo-
mokkal egybeépített, vagy a templomok mellé épített tornyok a ha-
rangok elhelyezésére – mutatott rá Bárány Béla atya. A torony tehát
nem önmagáért, hanem a harangokért létezik. Emlékeztetett, a kö-
zépkortól pestis, vagy egyéb járványok, égiháború esetén a haran-
gokat verték félre és ezzel adták tudtul az embereknek a közeledő
veszedelmet vagy éppen a jó hírt, amikor rendesen harangoztak.
Harangszó hívta istentiszteletre a híveket, és harangszóval (lélekha-
rang) búcsúztatták őket a földi életből. Ezért található sok harang
oldalán a latin felirat: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!”
Vagyis: Az élőket hívom, az elhunytakat siratom, a villámokat meg-
töröm! Ugyanakkor a rendszeres déli harangszót is halljuk majd,
hogy emlékezzünk Kapisztrán Szent Jánosra és Hunyadi Jánosra,
akik 1456 nyarán kivívták a mai Belgrádban a törökök elleni győ-
zelmet. III. Callistus pápa ennek a győzelemnek emlékére rendelte
el a déli harangszót. Bízom benne, a toronyba telepített négy harang
nem csupán a hívekért, az adományozókért, hanem az egész zuglói
közösségért szól majd, hogy „beleharangozzák” lelkünkbe: „Ember,
fölfelé is nézz! A lelkeddel és másokkal is törődj, hiszen összetarto-
zunk!” Egyébként Béla atya szerint ezt húzza alá John Donne angol
költő is egyik meditációjában: „Senki sem különálló sziget; minden
ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja. Ha egy gö-
röngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy
hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden
halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért
hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól!”

dr. Hajnal György sk.   
a “Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 

kuratóriumának elnöke   



A három diák Lázár Tibor és
Záborszky Kálmán iskolaigaz-
gatók kíséretében megilletődve
lépett be a polgármester dolgo-
zószobájába, ahol a kerületve-
zető gratulált a díjazottaknak,
majd elbeszélgetett  a fiatal
tehetségekkel. 

– Büszke vagyok rá, hogy
Zuglóban ilyen tehetséges fia-
talok vannak, mint akik most
először vehették át az Erdős
Pálról, illetve Györffy Györgyről
elnevezett díjat. Remélem a dí-

jak névadóinak élete, munkás-
sága példaképül szolgál majd a
mai fiatalok számára, ösztön-
zőleg hat tehetségük kibonta-
koztatására, tudásuk kiteljesí-
tésére – jelentette ki  Papcsák
Ferenc. Hozzátette: a tervek
szerint a díjakat kétévente ad-
ják át, hogy ezzel is növeljék a
presztízsét, ugyanakkor a pá-
lyázók körét várhatóan vala-
mennyi zuglói oktatási intéz-
ményre kiterjesztik. 

Riersch Tamás

Zsombori Balázs a Neumann
János Számítástechnikai Szak-
középiskola 12. évfolyamos
tanulója Picto Verb nevű prog-
ramjával nevezett a 22. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenybe, ahol
megosztott első díjat kapott. 

– A Picto Verb a verbális kom-
munikációban akadályozott,
illetve nyelvi nehézségekkel
küzdő embereknek nyújt segít-
séget – mondta találmányáról a
zuglói diák. – Használatához
mindössze egy általánosan
elterjedt androidos operációs
rendszerű táblagépre vagy okos
telefonra van szükség. A prog-
ram kezelése egyszerű, köny-
nyen elsajátítható, életkortól,
iskolázottságtól független. A
programnak három szintje van,
amelyet nemcsak a verbális kom-
munikációban korlátozottak,
hanem a nyelvet nem beszélő
turisták is használhatnak.

A Picto Verb nagyon egyszerű
program, a felhasználónak csak
a piktogramokra kell böknie és
máris meg tudja értetni magát. 

Zsombori Balázs számára a
legnagyobb dicsőség az volt,
hogy egy sérült ember számára
örömet tudott szerezni. Arra
nem számított, hogy a legnagyobb
hazai innovációs versenyen is
díjazni fogják a munkáját. 

A zuglói diákfeltaláló az első
díj elnyerésével jogot szerzett
arra, hogy találmányával szep-

tember 20–25 között részt
vegyen az Európai Unió által
Prágában megrendezésre kerü-
lő nemzetközi döntőn. Balázs
ezen kívül még egy külön elis-
merésben is részesült: a három
győztes közül ugyanis őt válasz-
totta ki a zsűri, hogy az őszi
Nobel-díj átadáson is bemutat-
hassa a programját.

riersch

Zsombori Balázs az őszi Nobel-
díj átadáson is bemutathatja a
találmányát 
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A Neumann János Számítás-
technikai Szakközépiskola 11.
évfolyamos tanulója Mérő
Bálint diáktársával egy iskolai
tanulást segítő keretrendszert
dolgozott ki, amellyel harma-
dik helyezést értek el 22. Ifjú-
sági Tudományos és Innováci-
ós Tehetségkutató Versenyen.

A zuglói középiskolás a világ-
hálón megismert salgótarjáni
diáktársával közösen olyan új
iskolai tanulást segítő keret-
rendszert dolgozott ki, amely a
technika nyújtotta lehetőségek
mellett a tanítást és tanulást
segítő szoftvereket is egy rend-
szerré alakítja. A zsűri értéke-
lése szerint a két fiatalember
által kidolgozott program nem-
csak hatékony, hanem felhasz-
nálóbarát is, azaz könnyen
kezelhető, ennek ellenére sok
funkciót tartalmaz.

– Ez az első nagyobb szabású
fejlesztésem – mondta el
lapunknak az ifjú zuglói felta-
láló. A programon társammal
már hosszabb ideje dolgozunk.
A szoftver alapjával már tavaly
is neveztünk ugyanerre az inno-
vációs versenyre, de akkor csak
a második fordulóig jutottunk.
Most viszont legnagyobb örö-
münkre a zsűri értékelte a
munkánkat. 

A Lienamenta névre keresztelt
programot táblagépen, okos tele-
fonon, számítógépen és interak-
tív táblán is lehet használni. A
tanárok és a diákok számára
egyaránt számtalan lehetőséget
tartalmaz.

A keretrendszert a Neumann-
ban már ki is próbálták, a taná-
rok és a diákok is kedvezően
nyilatkoztak róla. Bálint pedig
máris újabb ötletén dolgozik,
ezúttal a Lineamenta iskolai

keretrendszerben szereplő házi
feladat modult szeretné tovább-
fejleszteni.                            RT

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

Mérő Bálint programját tábla-
gépen, okos telefonon, számí-
tógépen és interaktív táblán is
lehet használni

Keretprogram tanároknak és diákoknak

Ifjú díjazottak a díjalapítónál

Segítség a kommunikációban
akadályozottaknak

Papcsák Ferenc az irodájában fogadta a díjazottakat és kísérőiket

Sütő Péter, a Szent István
Gimnázium 11. évfolyamos
tanulója a kémia országos kö-
zépiskolai tanulmányi verse-
nyen kategóriájában elért 3.
helyezéséért kapott Erdős Pál
díjat. A zuglói diák korábban
több rangos matematika- ké-
mia- és fizikaversenyen elin-
dult, legkomolyabb sikere az
idei OKTV-n elért dobogós he-
lyezés volt. Sütő Péter tervei
szerint az érettségit követően
a Budapesti Műszaki Egyete-
men, vagy az ELTE Természet-
tudományi Karán, esetleg kül-
földön szeretné folytatni tanul-
mányait. Az ifjú tehetség a ta-
nulás mellett magas szinten
sportol a Budapesti Honvéd
Kosárlabda Akadémiáján. 

Bagyinszki Bernadett, a
Szent István Király Zenemű-
vészeti Szakközépiskola Zon-
gora Szakának 10. évfolya-
mos tanulója a Györffy
György díj első fokozatában
részesült. A tehetséges diák-
lány május 25-én Csehország-
ban megnyerte a Nemzetközi
Novák Zongoraversenyt, egy
évvel korábban tagja volt an-
nak az iskolai kórusnak,
amely a pozsonyi nemzetközi
kórusversenyen az első helyen
végzett. 2010-ben egy rangos
zongoraversenyen külön díjat
kapott. Bernadett a közisme-
reti tárgyakból is jól teljesít. A
díj komoly motiváció a szá-
mára, tanulmányait a zene-
akadémián szeretné folytatni. 

Szkupien Zoltán a bírálóbi-
zottság döntése alapján a
Györffy György díj második fo-
kozatát nyerte el. A Szent Ist-
ván Gimnázium végzős növen-
déke az idei német nyelvi
OKTV-n a hetedik helyen vég-
zett. A fiatalember az elmúlt
években sorozatban volt első a
kerületi helyesírási versenye-
ken, tavaly Bálint Ádámmal
párban megnyerte a Goethe In-
tézet által kiírt nemzetközi di-
ákolimpia hazai válogatóját,
így részt vehetett a Frankfurt-
ban megrendezett döntőn. Ki-
magasló humán eredményei
ellenére tervei szerint szeptem-
bertől a Budapesti Műszaki
Egyetem Mechatronika szakán
folytatja tanulmányait. 

Papcsák Ferenc polgármester, Zugló országgyűlési képviselője 2012. december 5-én magánem-
berkét két díjat alapított. Saját forrásból egymillió forintot különített el a világhírű matemati-
kusról, Erdős Pálról és a nemzetközi hírű történészről, Györffy Györgyről elnevezett reál, illetve
humán díjra. A két volt istvános diákról elnevezett díjat kétévente adományozzák. A díjazottak
személyéről egy meghatározott szempontrendszer szerint, bírálóbizottság dönt.

Bagyinszki Bernadett, Sütő Péter és Szkupien Zoltán
hivatalos volt Zugló polgármesteréhez.  Miután
Papcsák Ferenc parlamenti elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a Szent István Gimnázium tan-
évzáróján megtartott, általa alapított Erdős Pál és
Györffy György díjak átadásán, ezért június 25-én
irodájában fogadta a három jutalmazottat, hogy
személyesen gratuláljon nekik.



Zöldsarok
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Az nem kérdés, hogy az allergia
népbetegség, ahogyan az sem,
hogy a parlagfű az egyik legirritá-
lóbb allergizáló gyomnövény. Az
ellenben már nem mindenkinek
egyértelmű, hogy miképpen és
mikor kell irtani ezt a gyomot,
ezért hasznos szót ejteni a teen-
dőkről és a kötelezettségekről.

Mivel a parlagfű által okozott
allergia a lakosság jelentős részét
érinti, nem csupán kellemetlen-
ségről, kerti és mezőgazdasági
problémáról, hanem népegész-
ségügyi kérdésről van szó. A par-
lagfű elsősorban a magukra ha-
gyott területeken, a gondozatlan,
elvadult kertekben, az utak és
vasúti sínek mentén telepedik
meg, de a városokban is megél.
Jelentős arányban fordul elő to-
vábbá napraforgó-, és gabonatáb-
lák környékén, de tulajdonkép-
pen valamennyi szántóföldi kul-
túrában megtalálható A növény
ellenben nem kedveli a gondozott
területeket, ahol az őshonos fajok
idővel kiszorítják, és magas, dús
növényzet között, az ápolt gye-
pen, erdőkben sem él meg. Ezért
a megelőzés egyik fontos eleme a
parlagi földek karbantartása, a
dús vegetáció létesítése, a kaszá-
lók és legelők megtartása, vala-
mint az erdősítés. 

A parlagfű virágzása a napok-
ban indul meg, épp ezért a kér-
dést szabályozó törvény (2008.
évi XLVI. Törvény 17. § (4) bekez-
dése) kimondja, hogy a földtulaj-
donosok minden év június utolsó
napjáig kötelesek a gyomot eltá-
volítani birtokukról. Fontos, hogy

nem mentesítő körülmény, ha va-
laki nem tudta, hogy földjén par-
lagfű van, ugyanis a tulajdonos
kötelessége ennek ellenőrzése, és
a megfelelő intézkedések megté-
tele. Július első napja után sincs
késő a parlagfű irtáshoz, ám ek-
kor már büntetés járhat, ha az il-
letékesek parlagfüvet észlelnek. A
gyom eltávolítására három mód-
szer létezik. A kaszálás csak ad-
dig hatékony, amíg a növény alsó,
földközeli hajtásai ki nem fejlőd-
tek, a gyökerestől való kitépés
mindig eredményes, valamint na-
gyobb területeken a vegyszeres
gyomirtás is bevált metódus. Ker-
tekben, utcafrontokon leginkább
a kézi, függőleges irányú kihúzás-
sal lehet hatásos az eltávolítás.
Fontos tudni, hogy a parlagfű ir-
tásának elmulasztásakor, az
adott terület nagyságától függően,
15 ezer és ötmillió forint közötti
bírság róható ki, melyet a hatósá-
gok adók módjára kíméletlenül
behajtanak. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kedvenc tollas barátaink szinte
egész nap folyamatosan esznek.
Ennek oka, hogy a madarak
anyagcseréje lényegesen foko-
zottabb, mint az emlősöké. Az
életműködésük is sokkal gyor-
sabb, ezért fontos számukra a
megfelelő táplálék biztosítása. 

Díszmadarak zömének az alap-
takarmánya magfélékből áll. Ilye-
nek a muhar, köles, fénymag. A
pintyféléknél a fentieket még ola-
jos magvakkal is ki kell egészíte-
ni. Különös helyet foglal el mada-
raink táplálásában az olasz
muhar vagy csumiz bugatermése,
amit megszárítva, kötegekben fel-
akasztva teszik a madarak elé. 

A magvakat száraz állapotban
adjuk a madaraknak, de főleg
télen lehet csíráztatva is. Mada-
raink részére a zöldeleségről is
folyamatosan kell gondoskodni.
Ilyen a legkorábban zöldellő tyúk-
húr, később a salátalevél, sóska-
levél, uborkaszeletek, alma, kör-
te, sárgarépa.

A fentieken kívül természete-
sebbé tehetjük kedvenceink étlap-
ját különféle vadon termő növé-
nyekkel, ilyenek például perjefé-
lék, kakaslábfű, ragadós muhar. 

Két hazai növény van, amely
madaraink részére tiltott. Az
egyik a szédítő vadóc, a másik a
vízi harmatsáska. Itt meg kell
említeni, hogy a lakásban szaba-
don engedett madaraink a házi-
asszony nagy becsben tartott

örökzöld növényeit is megdézs-
málhatják, azonban a filodentron,
geranium, egyes kaktuszfélék,
rododendron, leander remegést,
egyensúlyi zavarokat, fokozott
nyálzást, hányást okozhatnak.
Ilyen esetben a madarak a fejüket
rázva szabadulnak meg a begy-
tartalomtól. Minden díszmadár –
még a magevők is – fogyasztanak
a természetben állati eredetű táp-
lálékot. Különösen fontos ez a fió-
kák nevelésekor. Ilyenkor fontos
táplálék a keményre főt tojás, a
hangyatojás, lisztkukac, az akva-
risták által is ismert tubifex, vízi-
bolha (Daphinia).

Ha változatosan tápláljuk
madarainkat, és megfelelő meny-

nyiségű zöldtakarmányt is kap-
nak, vitaminhiány általában nem
lép fel. Mindamellett főleg a téli
hónapokban nem árt a különféle
vitaminkompozíciók adása.
Nagyon fontos a madarak kalci-
ummal való ellátása, ugyanis a
magevőknél állandó a foszfortúl-
súly. A szükséges meszet pótol-
hatjuk az ismert szépiával, ami
egyben a csőr koptatását is szol-
gálja, porrá tört és megfőzött vagy
megsütött tojáshéjjal, valamint az
állatorvos által felírt kalciumké-
szítménnyel. Ezt lágy eleségre
szórva kell megetetni.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatoros.hu

Kos – Váratlan ismerke-
dési lehetőségek, szere-
lem színesítheti életüket.

Tele lehetnek hittel, szeretettel,
lendülettel amire szükségük is
lehet, hisz nem mindig tudják
elengedni akaratukat, türelmet-
lenségüket. Munkájukban tel-
jes átalakulás lehetséges - még
mindig. 

Bika – Otthonuk most fon-
tos lehet az életükben. Tel-
jesen átalakíthatják. A

modern, az új előtérbe kerülhet
az egyébként kedvelt hagyomá-
nyos mellett.  Munkájukkal kap-
csolatban sok kisebb útra, tár-
gyalásra számíthatnak, bármit
szeretnének, el tudják intézni,
megkapják.

Ikrek – Gyorsak, pörgősek.
Egyszerre mindent szeret-
nének – utazni is, otthonu-

kat is átalakítani, pénzt is keres-
ni, tárgyalni, szerepelni. Türel-
metlenségüket a jó rálátásuk, böl-
csességük mentheti meg. A hiú-
ságukkal viszont sok dolguk
lehet, lássák meg a káprázatot!

Rák – A pénzügyi vonal
most erősen foglalkoztat-
hatja őket, s az ekörül

levő aggodalmukat csak egy
tengeren túli utazás, a sok
jövés-menés, szereplés tudja
ellensúlyozni. Bölcsek, szépek,
kedvesek, mindenkit le tudnak
most venni a lábáról. Az öltöz-
ködés előtérbe kerülhet.

Oroszlán – Nagyon sok
mindent megérthetnek,
ami eddig titok volt, ami

eddig el volt zárva előlük. Kap-
csolatban vannak most az égiek-
kel, ennek köszönhetően tele
lehetnek még ötletekkel is, melyet
a pénzügyi vonalon jól tudnak
hasznosítani. Otthonukat is szé-
píthetik.  

Szűz – Társukkal és bará-
taikkal a végtelen harmó-
nia, szeretet, egymás segí-

tése dominálhat a mostani éle-
tükben. Az utazás is hangsúlyt
kaphat, mely által még inkább
el tudják mélyíteni tudásukat, a
világot jobban meg tudják ismer-
ni. Autót, telefont, számítógépet
vásárolhatnak. 

Mérleg – Legszívesebben
barátaikkal, barátnőikkel
lennének, s ezt most össze

kell egyezethetni nekik a változó-
ban, átalakulóban levő otthonuk
iránti igényükkel is. Különleges,
szokatlan, modern, új dolgokat
építhetnek be, mely másokat
megdöbbenthet, lenyűgözhet.

Skorpió – A türelmetlen-
ségükből fakadó nehéz-
ségeket leszámítva

nagyon jól vannak. Bölcsek,
szeretettel teliek, Földre szállt
angyalok lehetnek. Ennek lehet
oka egy szerelem, kisbaba szü-
letése. A közlekedésben viszont
ne rohanjanak! Megálljra kény-
szeríthetik őket!

Nyilas – Hitük, szerete-
tük, bölcsességük hatal-
mas, minden anyagi

nehézség ellenére. Teremtenek,
alkotnak, s közben nagyon jó
megérzéseikre is hallgathatnak
és lélekben mélyre tudnak most
lemenni.  A szerelemben, gye-
rekeikkel a kapcsolatuk viszont
próbák lehetnek!

Bak – Társukkal, baráta-
ikkal végtelen szeretetben
vannak, mely segítheti

őket abban, hogy a rájuk egyál-
talán nem jellemző türelmetlen-
séget, akaratot, belső feszültsé-
get oldani tudják. Az ő bölcses-
ségük is benne van ebben a har-
móniában, ami sok év munká-
jának eredménye.

Vízöntő – Bármit elérnek,
amit csak akarnak. A pénz
most nem lehet akadály,

ötletük, mint midig, most is van.
Az erős akarat és türelmetlenség
viszont komoly akadályokat állít-
hat nekik, amit ha nem vesznek
figyelemben, akár komoly káro-
kat is okozhat kapcsolataikban. 

Halak – A barátaikkal
kapcsolatban és a pénz-
ügyi vonalon jelentkezhet-

nek nehézségek. Ám nincs most
olyan probléma, amit ne tudná-
nak megoldani a bennük levő
végtelen szeretettel, bölcsesség-
gel, elfogadással. Igazi angyalok,
akik mindenkinek csak segíteni
szeretnének. 

Termék megnevezése

Ribizli

Vajbab

Meggy

Kovászolni való uborka

Zöldborsó

Főzőhagyma

Sárgabarack

Kukorica

Fürtös paradicsom

Cukkini

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

csomag

kg

cső

kg

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

400-500

300-400

300-400

200-250

350-400

200

300-350

80-120

200-300

200

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
július 11-től július 25-ig

Kétheti horoszkóp
július 11-től

www.asztrocsillag.hu

Indul 
az allergiaszezon

Folyton csipegető madaraink 



Ötödik alkalommal indul júli-
us 21-én az a hazafias zarán-
doklat, amelyet Janek
György zuglói atlétaedző és
Foltán László olimpiai bajnok
kenus kezdeményezett, s
mely egyszerre szól hazasze-
retetről, kultúráról, sportról
és egészségről. 

Az Amiért a harang szól elne-
vezésű kerékpártúra szervezői
július 1-jén a Városligetben tar-
tottak sajtótájékoztatót a 21-ére
tervezett eseményről. Az elhang-
zottakból kiderült, hogy az idei
túra követi az előző évek hagyo-
mányait. A résztvevők most is a

Hősök teréről indulnak, aztán
Leányfalut, Tahitótfalut, Duna-
bogdányt, Visegrádot, Pilisszent-
lászlót, Szentendrét, Budaka-
lászt érintve érkeznek vissza a
kiinduló pontra. A kerékpáros
túra újdonsága, hogy az indulók
felkeresik a zarándoklat egyik fő
támogatójának, a Magyar Atléti-
kai Szövetség korábbi elnöké-
nek, dr. Schulek Ágostonnak a
sírját is, amelyet ünnepélyesen
megkoszorúznak. 

A július 21-i rendezvény a szo-
kásoknak megfelelően nem csu-
pán egy szabadidős- és sportnap
lesz,  nemcsak a Hunyadiakról,
illetve a nándorfehérvári diadal-
ról szól, hanem kulturális fesz-
tivál is lesz, amelynek Hősök
terei záróünnepségén többek
között a Reneszánsz Hölgyek
Társasága, a Regélő Fehér Táltos
Dalcsapat és az Operaházy Bor-
lovagok Együttes is fellép. 

Riersch Tamás

XXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. JÚLIUS 11.MOZAIK12

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

A Zuglói Filharmónia a zene
mellett a zenetörténetet, a
társművészeteket, a történel-
met is bemutatja a zuglói gye-
rekeknek, erősíti a nemzettu-
datot és az általános művelt-
ség szélesítéséhez is hozzájá-
rul – mondta lapunknak a Fil-
harmóniáról a művészeti
vezető, Záborszky Kálmán. A
karnagy beszélt a július végi
berlini koncertjükről is. 

Nyáron is folyik 
a felkészülés

– Az iskolai nyári szünet elle-
nére a Zuglói Filharmóniában
zajlanak a próbák, hiszen
készülünk a berlini bemutatko-
zására – mondta Záborszky
Kálmán. A tavalyi berlini fellé-
pést azért kellett lemondani,
mert későn kaptuk meg a meg-
hívót, a zenekarnak már előre
lekötött programjai voltak. Egy
ilyen rangos eseményre csak
alapos felkészülés után szabad
kiutazni. Idén már úgy tervez-
tük meg az évadot, hogy sokat
tudjunk előtte próbálni, így a
legjobb formában, a legfelké-
szültebben érkezhetünk a
német fővárosba - fejtette ki
Záborszky Kálmán.  A zenekar
magyar műsorral készül Berlin-
be: Kodály Zoltán Galántai tán-
cok, Liszt Ferenc Magyar fantá-
zia és Bartók Béla Concerto
című műveit adja majd elő az
egyik legrangosabb európai
zenekari fesztiválon.

Nem csupán zenét 
szolgáltatnak

Felvetettük, mit szól ahhoz,
hogy a zuglói képviselő-testület-
ben évről évre felmerül, hogy
miért költ ennyi pénzt az önkor-
mányzat a zenekarra. Elmondta,
hogy a berlini koncerten kívül
számos rangos hazai és nemzet-
közi fellépésen öregbítik Zugló
hírnevét ( részt vettek a Buda-
pesti Tavaszi fesztiválon , hang-
versenyeztek a Művészetek palo-
tájában, ősztől a Zeneakadémi-
án is fellépnek). 

– Mi a drága és mi az olcsó? –
tette fel a kérdést Záborszky Kál-
mán. Mint folytatta, harmadik éve
minden zuglói diák kap egy kon-
certet a Zuglói Filharmóniától. Így

ismertették meg Liszt Ferenc
korát és műveit és a gyerekekkel,
a legkisebbek, az óvodások és
kisiskolások pedig a „Kossuth
Lajos az üzente” című játékos,
interaktív produkciójukat láthat-
ták. De Erkel Ferenc munkássá-
gáról is tanulhattak tőlük a diá-
kok a „Szilárdul állj magyar!”
című előadással. A „Magyar név
újra szép lesz” című március 15-
i ünnepi zenés színjátékukat is
előadták az iskolásoknak. 

– A Zuglói Filharmónia nem-
csak zenét, zenetörténetet, hanem
a társművészeteket, a történelmet
is bemutatja, erősíti a nemzettu-
datot és az általános műveltség
szélesítéséhez is hozzájárul –
mondta. Kifejtette, a zuglói önkor-
mányzat vezetése maximálisan a
zenekar támogatása mellett van,

a helyi vezetés kérésére elsőosz-
tályú zenekart hoztak létre. 

– Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint hogy megkaptuk a kiemelt
zenekari státuszt, amely az
ország legjobb zenekarainak jár.
Ebben az elismerésben az is
benne van, hogy az önkormány-
zat miképpen viszonyul az adott
zenekarhoz, milyen támogatást
nyújt a számára. Márpedig Zug-
lónak fontos a zenekar – tette
hozzá Záborszky Kálmán. 

Kocsis emlékezetes 
koncertje

Kocsis Zoltán karmester, zon-
gorista, az ország legkiválóbb
zeneművésze is dicséri önöket –
vetettük fel. – Csodálatos kapcso-
lat van közöttünk. Nagyon
kemény ember, aki a középsze-
rűség legnagyobb ellensége. Ezért
nagy megtiszteltetés, hogy kéré-

sére, vele léphettünk fel május
30-án, a Művészetek Palotájában
a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat javára adott születésna-
pi koncertjén. Fantasztikus elő-
adás volt – fejtette ki Záborszky
Kálmán, akinek a javaslatára a
nagyon tehetséges zuglói gyer-
mekszólisták – Devich Gergely,
Dolfin Balázs csellista, Berecz
Mihály zongorista és Gál László
kürtös,  valamint Harmat Dénes
orgonista, – is felléptek. Nem kell
nagyobb elismerés Zuglónak és a
zenekarnak annál,  amit Kocsis
Zoltán mondott  az előadás után:
huszonhárom éve ad koncertet a
születésnapján, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat javára,
de eddig ez volt a legemlékezete-
sebb fellépése. 

Pindroch Tamás     

Záborszky Kálmán művészeti vezető a Zuglói Filharmóniát vezényli

A Zuglói Filharmónia Berlinben koncertezik

Janek György (balra) és Foltán László a sajtótájékoztatón

Hazafias zarándoklat

Janek György atlétaedző 1989-ben Párizsban, az Invalidu-
sok egyik termében pillantotta meg Mátyás híres pajzsát,
amelyet néhány hónap múlva a király halálának 500. évfor-
dulója alkalmából a Budapesti Történeti Múzeumban is
bemutattak. A pajzs láttán támadt Janek Györgynek a haza-
fias zarándoklat ötlete, amit aztán 18 évvel később meg is
valósított. Miután Foltán László olimpiai bajnok kenus
megismerte Janek elképzelését, felkarolta az ügyet, amihez
újabb és újabb támogatók csatlakoztak.  Először a Fran-
ciaországban található Mátyás pajzs másolatát készíttették
el, majd 2008-ban megszervezték az első Visegrádra menő
hazai zarándoklatot. 

„Betekerő” néven kerékpáro-
zást népszerűsítő projektet
valósított meg kerületünkben
a Jövőkerék Alapítvány, a
Svájci–Magyar Együttműködé-
si Program támogatásával. A
kísérleti programban öt zuglói
iskola vett részt.

Mészáros Attila, a projekt
vezetője elmondta: a program
célja, hogy bringázás helyes gya-
korlatát honosítsuk meg
Magyarországon a kísérleti pro-
jektbe öt zuglói iskolát vontak
be, és próbálták rábírni a gyere-
keket, hogy minél többet kerék-
pározzanak. A résztvevő iskolák-
ban a biciklivel érkezők pecsétet
kaptak, így mérték ki hányszor
használta kétkerekűjét. 

László János, a Magyar Kerék-
páros Klub elnöke is megláto-
gatta a középiskolásokat hasz-
nos tanácsokkal látva el őket. 

– A cél, hogy a közlekedő felek
képesek legyenek egymásra
vigyázni – foglalta össze a lénye-
get a klubelnök. 

Bátki László Fidesz-KDNP-s
képviselő is örömmel támogatta
a kezdeményezést. 

– A felnövő generáció kerékpár-
ra szoktatása, a kulturált kerék-
páros közlekedés elsajátítása,
annál hatásosabb minél fiatalabb
korban elkezdődik – hangsúlyoz-
ta a képviselő. A biciklijüket hasz-
náló diákok a projektzáró tájé-
koztatón hasznos ajándékokkal
gazdagodtak.                           BR

Kerékpárral 
az iskolába

Mészáros Attila projektvezető

Berlinben ad koncertet a Filharmónia
A Zuglói Filharmónia meghívást kapott az egyik legrangosabb if-

júsági klasszikus zenei rendezvényre, a berlini Young Euro Classic
Fesztiválra. A Zenekar július 27-én a két hetes zenei fesztivál kiemelt
fellépője lesz. A Berlini Konzerthausban megrendezésre kerülő elő-
adáson Kodály Zoltán: Galántai táncok, Bartók Béla: Concerto, és
Liszt Ferenc: Magyar fantázia című darabját adják elő. A műsor szó-
listája Berecz Mihály lesz. 

A nagyszabású rendezvényen megjelennek a zuglói önkormányzat
vezetői is.   

A Filharmónia a konzerthausi fellépést követő napon Berlinben a
Liebermann Villában ad térzene koncertet, ahol Csajkovszkij és
Strauss keringői, Liszt Ferenc Magyar Rapszódiái és a Rákóczi in-
duló csendül fel. ZL



Negyvenegy darabbal bővült
Zugló térfigyelő-kameráinak a
száma. A kerület három
nagyobb területét lefedő új digi-
tális rendszert Papcsák Ferenc
július 3-án adta át az Adria
lakótelep egyik kameraoszlopá-
nál. A korábban telepített 87
eszközzel együtt most már 128
kamera vigyázza Zugló rendjét,
szolgálja a lakosság köz- és
vagyonbiztonságát. Ez a kame-
raszám már fővárosi szinten is
kimagaslónak számít.

A bűnügyi statisztikák, a lakos-
ság jelzései és a technikai lehető-
ségek figyelembevételével a közel-
múltban újabb negyveneggyel
bővült Zugló térfigyelő kamerái-
nak  száma. A térfigyelő eszközök
számának növeléséről a városve-
zetés még 2012 júniusában dön-
tött, azonban a rendszer szolgá-
latba állítását a közbeszerzési
eljárás lefolytatása, illetve a
kamerák helyének pontos kivá-
lasztása csak most tette lehetővé.
A 41 új kamerából 13-at a Padli-
zsán, valamint a Bolgárkertész
utca és környékén, 14-et az Adria
lakótelepen, ugyancsak 14-et a
Csáktornya parkban és a környe-
ző kislakótelepen helyeztek el. A
kamerák képei az előző 87-hez
hasonlóan a zuglói rendőrkapi-
tányság Stefánia úti térfigyelő-
központjába futnak be.  

Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési képviselője
július 3-án mindhárom újonnan
bekamerázott területet felkereste,
majd az Adria lakótelepen hiva-

talosan is átadta az új közbizton-
ságot szolgáló eszközöket. 

– Nemcsak a térfigyelő-rendszer
bővítése, hanem annak szakszerű
üzemeltetése is legalább annyira
fontos feladatunk – húzta alá a
polgármester. – A kamerákat a
kerületi rendőrkapitányság térfi-
gyelő-központjába kötötték be,
ahol az önkormányzattal kötött
feladatátvállalási szerződés értel-
mében nappal négy, éjszaka pedig
két rendőr figyeli a kamerák
képeit. Az önkormányzat mindig
is kiemelt feladataként kezelte a
lakosság komfortérzetének, köz-

biztonságának a javítását. Ennek
érdekében már eddig is sokat tet-
tünk, és a jövőben is tenni aka-
runk. Ősszel elindítjuk a társas-
házi kameraprogramot, amely
keretében a lakóközösségek pá-
lyázhatnak majd a lépcsőházak és
az előterek bekamerázására (Lásd
alsó felhívásunkat – a szerk.). Foly-
tatjuk a közintézmények riasztóval
való felszerelését, illetve a távfel-
ügyeleti rendszerbe való bekapcso-
lását. Még a nyáron a Tesco áruház
parkolójában egy úgynevezett
mobil rendészeti pontot alakítunk
ki, ezzel remélhetőleg egy újabb

gócpontot sikerül majd rendőri fel-
ügyelet alá vonnunk.

Papcsák Ferenc polgármester
beszédében a közbiztonság szem-
pontjából fontos ténynek nevezte,
hogy a képviselő-testület a közel-
múltban egyhangúan támogatta
dr. Dragon Sándor rendőr ezre-
des kerületi rendőrkapitányi
kinevezését. A városvezető úgy
vélte: az anyagi ráfordítás és a
technikai fejlesztés csak akkor ér
valamit, ha a rendőrség, az
önkormányzat és a polgárőrség
összhangban végzi a munkáját.
Zuglóban szerencsére ezen a
téren nincs probléma, a három
szervezet együttműködése már
hosszú ideje példaértékű.

A tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy a kameráknak jelentős pre-
ventív hatása van, ahol ilyen esz-
közöket felszerelnek, ott csak
elvétve követnek el bűncselekmé-
nyeket. A most elhelyezett
modern kameráktól is ezt várják
a szakemberek.  

– Míg a VIII. kerületben talál-
ható 107 kamera analóg rendsze-
rű, addig a zuglói eszközök mind
digitálisak. Optikai kábelre van-
nak felfűzve, amellyel gyors és jó
minőségű adatátvitel biztosítható,
ugyanakkor jobban ellenáll a
vihar okozta pusztításnak. A 26-
szoros optikai zoom és a 360
fokos látószög révén az ügyeletes
rendőr 150–200 méteres sugarú
kört is beláthat – tájékoztatta
lapunkat Kardos Pál, a Zuglói
Közbiztonsági Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

riersch

BŰNÜGYI KRÓNIKA
Engedély nélkül tartott
fegyvert találtak

Három zuglói körzeti megbízott júni-
us 18-án az Ipolyság utcában egy gya-
nús gépkocsira figyelt fel. A rendőrök
igazoltatták a járműben ülőt. Mint
kiderült közbiztonságra veszélyes esz-
köz van nála.  A férfi azt állította, hogy
van engedélye fegyverre. A rendőröket
ez a válasz nem elégítette ki, ezért
előbb a ruházatát, majd a gépkocsit is
átvizsgálták. A férfi derekán egy
gyöngyvászontokból egy gáz-riasztó
fegyver, illetve az ehhez tartozó hüvely
és gumilövedékek kerültek elő. A
rendőrök a férfinél egy másik gáz-
riasztó pisztolyt is találtak, melyre
valóban volt fegyverviselési engedélye.
A csomagtartóból egy muzeális értékű
sörétes puska, illetve hozzá való réz-
hüvelyek és gumilövedékek, egy botba
rejtett kard és egy teleszkópos vipera
került elő. 

A gyanúsított kihallgatása során
azzal védekezett, hogy úgy tudta, az
egyetlen engedély valamennyi tulajdo-
nában levő fegyverre vonatkozik. A fér-
fi ellen tiltott fegyverviselés ügyében
indítottak vizsgálatot.

Éhező gyermekeket 
mentettek a rendőrök

Keserves gyermeksírás miatt tett
bejelentést az egyik zuglói társasház
lakója június 26-án a kora este a rend-
őrségen. A tanú elmondta: először azt
hitte, hogy a szomszédjai verik a gye-
rekeket, de a kopogására senki sem
nyitott ajtót, helyette csak még jobban

felerősödött a gyereksírás. A helyszín-
re érkező rendőröknek a tűzoltók és
az alpinisták közreműködésével sike-
rült bejutniuk az elhanyagolt lakásba,
ahol szülői felügyelet nélkül magukra
hagyva találtak egy egyéves kislányt és
annak hároméves bátyját. A lakásban
még a sokat látott járőrök is megdöb-
bentek, mert szörnyű körülmények
között éltek a gyerekek. Alig voltak
bútorok, ágyat nem is láttak, viszont
comb középig értek a lakás különböző
pontjain felhalmozódott ruhakupacok.
Mivel a járőrök több fecskendőt is
találtak a helyszínen, erősítést és nyo-
mozókat kértek. 

Ezt követően a hatósági személyek
a legfontosabbnak azt tekintették,
hogy a két láthatóan éhes gyereket biz-
tonságos helyre szállítsák, ezért a zug-
lói rendőrkapitányság ügyeletese érte-
sítette a gyámhivatalt. 

Miközben a rendőrök a gyámügyi
szakemberre vártak, megpróbáltak
ruhákat keresni a gyerekeknek.
Miután a ruha kupacok között nem
találtak megfelelőt a zubbonyukba csa-
varták a hiányos öltözetű apróságokat,
majd az általuk vásárolt enni, inniva-
lóval kínálták őket és megpróbálták
játékkal lekötni a figyelmüket. 

A lakást bűnügyi technikusok vizs-
gálták, miután a ruhakeresés során
kábítószerre utaló anyagmaradványo-
kat és fecskendőket találtak a járőrök. 

Az időközben előkerülő anyával
szemben kiskorú veszélyeztetése
miatt indult büntetőeljárás. Amennyi-
ben a szakérői vizsgálat alátámasztja
a gyorsteszt eredményét a nőnek
kábítószerrel való visszaélés miatt is
felelnie kell.

Riersch Tamás

XXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. JÚLIUS 11. KÖZBIZTONSÁG 13

Papcsák Ferenc polgármester, Zugló országgyűlési képviselője (balra) és
Rozgonyi Zoltán alpolgármester az Adria lakótelepen adták át a kame-
rarendszert

A zuglóiakat arról kérdeztük,
hogy mi a véleményük az
újabb térfigyelő-kamerák te-
lepítéséről?

Megkérdeztük

Nagy 
Istvánné

Helyeseljük,
mert rengeteg
rossz megjele-
nésű fiatal jár
erre éjszakán-

ként. Ha valaki későn jön
haza leüthetik, vagy kirabol-

hatják. Örülök neki, hogy
Zugló vezetése foglalkozik a

lakosság biztonságával.

Kövérné 
Tarcsai Mária
Szerintem jó,
mert a rossz

szándékú em-
berek érzik,
hogy tudnak
róluk, ha bűncselekményt

követnek el.

Nagy 
Erzsébet

Örülök neki,
mert nagyon
sok kocsi lo-
pás van. A

közbiztonság
sem kielégítő. Remélem a tér-

figyelő-kamerákkal javulni
fog a helyzet.

Zugló lett a főváros    legnézettebb kerülete
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítések, alkatrészcsere garanci-
ával. Ingyenes kiszállással. Deme-
ter Attila. Tel: 256-86-80, 06-30-9-
704-870

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

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol
antik és modern festményeket, bú-
torokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, elefánt-
csontokat, kardokat, asztali álló,
fali - és karórákat, porcelánokat
(Herendi, Zsolnay) Kovács Margit,
Gorka Géza, Kissróz Ilona, kerá-
miákat, szőnyegeket, bronz szob-
rokat, kitüntetéseket, teljes hagya-
tékot, értékbecslés, kiszállás díjta-
lan. Üzletünk: II.ker. Fő u.67.
Tel:364-7534, 06-30-382-7020

KATALIN VÁSÁROL KÉSZPÉN-
ZÉRT, bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, könyveket,
írógépet, varrógépet, bizsukat,
csipkét, szőrmét, kitüntetést, ha-
gyatékot. Tel: 06-20-554-7599

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú, régi, kevésbé
régi könyveket, könyvhagyatékot.
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70
(szerdán), 06-20-916-57-66,

web: www.vertesiantikvarium.hu

MAGÁNYOS, HATVANAS ÉVEI-
BEN járó hölgy telefonját várom.
Tel: 06-1-36-36-766

GURULÓS SZÁMÍTÓGÉPASZ-
TAL 3500 Ft-ért, valamint néger-
barna bőrkanapé 10 ezer Ft-ért el-
adó. Tel: 06-20-351-9908

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

TÁRSKERESŐ

KÖNYV

RÉGISÉG

EGYÉB

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS
házaspár eltartási vagy életjára-
déki szerződést kötne idős
hölggyel vagy úrral. Tel: 06-30-
394-1627

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO-
LUNK! Aranyat, ezüstöt, briliáns
ékszereket, festményeket, ha-
gyatékot. Arany:7200-12000 Ft,
Ezüst: 180-360 Ft. XIII. Hollán
E.u.4. Tel: 350-4308, Tekintse
meg az interneten a www.zsazsa-
galeria.hu

Megjelenések és lapzárták 2013-ban
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
GÁZ-, központi fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése.
Mosdók, WC tartályok cseréje. In-
gyenes kiszállás. Tel: 402-4330, 06-
20-491-5089

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

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

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD
SZOBAFESTÉST, tapétázást, kő-
művesmunkát, hideg-melegburko-
lást, nagytakarítást vállal garanciá-
val. Teljes körű lakásfelújítás. Tel:
06-20-998-2369 delabt@vipmail.hu

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, kaputelefon telepítés, belépte-
tők, sík- mágnesek szerelése, vil-
lanytűzhely, bojlerjavítás, vízkőtele-
nítés, VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZE-
RELÉS, vízóracsere. Tel: 260-48-
70, 06-20-979-0624. Pungor

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, vízszere-
lést, csempézést, kőműves, aszta-
losmunkát, ajtó-ablakcserét, illesz-
tést, villanyszerelést, takarítást vál-
lal  kisiparos garanciával. Tel:202-
2505, 06-30-251-3800

SZOLGÁLTATÁS

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

KAMERÁK, RIASZTÓREND-
SZEREK, KIÉPÍTÉSE társashá-
zaknak, lakásoknak videó - ka-
putelefonok beszerelése, garan-
ciával. Tel: 06-30-900-0748

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS,  MIN-
DIG TV DIGITÁLIS  DEKÓDER
beüzemelés azonnal,helyszí-
nen,garanciával!  Tel:  06-20-
471-8871 

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

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁ-
LAT! Zárnyitás, zárszerelés, betö-
résbiztos hevederzár-szerelés azon-
nal. Rácskészítés, kapuk, kerítések,
galériák, egyéb lakatosmunkák.
Tel.:06-30-299-12-11

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

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

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

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

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

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

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- ablakil-
lesztést, zárszerelést, küszöbkészí-
tést, szigetelést, pántok, zsanérok
cseréjét és egyéb javítási munkákat.
Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELŐ mester vál-
lal készülékek, berendezések
cseréjét és javításokat, felújítá-
sokat, dugulás elhárítást. Tár-
sasházak, létesítmények, gázké-
szülékek, gázbiztonsági, műsza-
ki felülvizsgálatát. Műszeres
égéstermék vizsgálatát szüksé-
ges dokumentációkkal. Hétvé-
gén is hívható! Tel: 06-30-9568-
540, 220-51-85

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - köz-
ponti fűtés, szerelési, javítási,
karbantartási, felújítási munkák
és dugulás elhárítás, garanciá-
val! Hétvégén is hívható! Tel:
06-70-558-1916, 220-51-85

ISKOLÁK, ÓVODÁK, TORNA-
TERMEK, lakások fapadlózatá-
nak cseréje, javítása, felújítása,
garanciával. Tel: 06-30-900-
0748 

FESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás.
Kisebb munkát vállalok! Zuglói
szakembertől. Tel: 06-20-358-5302,
222-4745 (este)

JÁRÓLAPOZÁST, CSEMPÉZÉST
vállalok referenciákkal! Tel: 30-227-
9616

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB szakembereivel.
Alacsony áron vállalunk szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, parkettá-
zást, vízszerelést, villanyszerelést,
burkolást, kőművesmunkát, gipsz-
karton szerelést. Tel:220-57-31.
Mobil: 06-20-9946-279.

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

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

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

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

MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL
KÖZÉPISKOLÁSOKAT pótvizsgára,
pótérettségire, való eredményes fel-
készítését vállalja szaktanár. Tel:
06-20-462-8398, 06-1-223-1370

REDŐNY, RELUXA

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

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fű-
tésszerelést, szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, kőműves burko-
ló munkákat, parkettázást. ZUG-
LÓI MEGRENDELŐKNEK KED-
VEZMÉNY! Tel: 405-3305, 06-
30-9524-725

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

OKTATÁS

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

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

MATEMATIKA OKTATÁST, PÓT-
VIZSGÁRA, érettségire  felkészítést
vállal szaktanár, osztálytársaknak
kedvezménnyel! Telefon: 06-30-
2646500. Kérésre házhoz megyek!

NYÁRI – KEDVEZMÉNYES-
KÉSZSÉG, képesség fejlesztés, ta-
nulási zavarok oldása kineziológus
pedagógusnál. Tel: 252-2902

MATEMATIKA, ANGOL, NÉMET,
fizika. Pótvizsgára, nyelvvizsgára,
pótérettségire felkészít gyakorlott
tanárnő. Házhoz megyek. Tel: 06-
20-973-6467 (sms is)

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

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelé-
se. Házhoz megyek! Manikűr, talp-
masszázs. Hétvégén is! Ajándékutal-
vány is! Barbi- Pedi. Tel: 06-30-319-
1178 

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

16  ÉVE MŰKÖDŐ KINEZIOLÓ-
GUS, természetgyógyász egyéni, pár
- és csoportterápiát vállal. www.tuk-
romtukrom.hu Tel: 06-20-991-4687

DR. FÖRSTER TERMÉKEK az
egészség szolgálatában, mikroszálas
termékcsalád a vegyszermentes ta-
karításért. Ismerjen meg bennün-
ket! 1142 Budapest, Szőnyi út 39/a.
Tel: 273-1546

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT vállaljunk nagy gyakor-
lattal, jogi, műszaki háttérrel! Tel:
06-1-222-8561, 06-20-9234-639
petszolg@t-email.hu

ZUGLÓ KÖZPONTJÁBAN 70nm –
es iroda, parkolással, konyha, für-
dőszoba kialakítva. Ugyanitt 15-30
nm-es raktárhelységek kiadók. Tel:
06-70-212-64-78

KEREPESEN, HÉTVÉGI, 24- NM-
ES, komfortos, téliesített faház, 400
nm-es telken eladó. HÉV- től 15
percre. Ár: 4,5 M Ft. Tel: 06-20-
351-9908

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

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

INGATLAN

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

SZÁMÍTÓGÉP

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége  várja észrevételeiket, javaslataikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érintõ problémákról szóló olvasói levelek közül

minden számunkban egynek megkísérlünk utánajárni. Az Önkormányzat illetékes ügyintézõjének válaszaival együtt olvasónk észrevételét a következõ
lapszámunkban közzétesszük. zugloilapok@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel: hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig, (XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel.: telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,

e-mail: batonyimagdolna.zugloimedia@gmail.com, hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2013. augusztus 21. Megjelenés: augusztus 29.

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

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.



A Magyar Vívó Szövetség júni-
us 25-én hirdette ki azt a kere-
tet, amely Magyarországot kép-
viseli az augusztusi budapesti
vívó-világbajnokságon. A válo-
gatottban több zuglói sportoló
is helyet kapott.

A zágrábi Európa-bajnoksá-
got követően a Magyar Vívó
Szövetség elnöksége kihirdette
az augusztus 5–12. közötti
világbajnokságon pástra lépők
névsorát. A Syma Csarnokban
megrendezésre kerülő világver-
senyen a női tőrözők között ott
lesz a zuglói Mohamed Aida,
Szász Emese és a BVSC-Zugló
kitűnősége, Révész Julianna is,
akitől egyéniben és csapatban
is jó teljesítményt várnak. A női
kardozók mezőnyében is talá-
lunk egy zuglói sportolót. A
BVSC-Zugló vívói közül ott lesz
a sporteseményen Várhelyi
Anna, akinek ez lesz élete első
felnőtt világbajnoksága. 

Az utolsó pillanatban került be
a férfi tőr csapatba Gátai Róbert,
az MTK ifjú tehetsége, aki egy
makacs sérülés miatt kénytelen
volt kihagyni a zágrábi Európa-
bajnokságot. Gátai mára már
felépült, és ha jó napot fog ki,
komoly meglepetést is okozhat.
Az MTK színeiben sportoló,

ugyancsak zuglói Szényi Péter a
férfi párbajtőrcsapatban kapott
helyet. Ez az a fegyvernem,
amelyben az elmúlt években a

legeredményesebbek voltak a
magyar vívók, ezért a SYMA
Csarnokban is éremesélyesként
lépnek majd pástra.            R.T.
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A nyár a vízisportok szezonja,
de az idén az átlagnál is
nagyobb mozgás lesz a meden-
cékben. Egymást követik ugyan-
is a világversenyek, melyeken
szerencsére zuglói sportolók is
helyet kapnak majd.

Július 6–17. között az orosz-
országi Kazanyban zajlik a 27.
Főiskolás Világbajnokság. Az
eseményen a magyar női vízilab-
da-válogatott is az éremesélye-
sek közé tartozik. A csapatban
két zuglói illetőségű londoni

olimpikon, Csabai Dóra és Kis-
teleki Hanna is helyet kapott.

Július végén, augusztus elején
Barcelonában rendezik meg az
úszó-, műugró- és vízilabda-
világbajnokságot. Merész András
a dunaújvárosi felkészülési tor-
nát követően – melyet a magyar
válogatott nyert meg – kijelölte a
13 fős keretet, amelyben egy fia-
tal zuglói tehetség, Illés Anna is
helyet kapott. Anna már a lon-
doni olimpia előtt is tagja volt a
bővített keretnek, végül azonban
lemaradt az ötkarikás szereplés-

ről, most viszont egyetlen BVSC-
s vízipólósként az év nagy ese-
ményén, a világbajnokságon
bizonyíthat a medencében.

Benedek Tibor, a férfi vízilab-
da-válogatott kapitánya még
csak az első keretszűkítésen van
túl. Bedő Krisztián, a zuglói vízi-
labda-csapat kitűnősége átment
a rostán. Krisztián Világliga dön-
tőjében nyújtott teljesítményével
elégedett volt a kapitány, így a
BVSC-Zugló játékosa joggal re-
ménykedhet a világbajnoki sze-
replésben is.      Riersch Tamás

Zuglói vívók a VB keretben
: A magyar lányok a kazanyi universiadé első napján 15:5-re győztek az USA ellen

A MOL vívó-világbajnokságon a kerületet hat sportoló képviseli 

Zuglói sportolók a medencében

Kiss László szövetségi kapi-
tány szerint a debreceni orszá-
gos bajnokságon mutatott tel-
jesítménye alapján Gyurta
Dániel, Hosszú Katinka és
Kapás Boglárka a legjobb for-
mában lévő magyar versenyző. 

A cívisvárosban június utolsó
napjaiban megrendezett orszá-
gos nyílt úszóbajnokság a bar-
celonai világbajnokság főpróbája
volt. Kiss László szövetségi kapi-
tány szerint az országos bajnok-
ságon mutatott teljesítmények
alapján a három legjobb formá-
ban levő versenyző az olimpiai
bajnok mellúszó, Gyurta Dániel,
a világ- és Európa-bajnok Hosz-
szú Katinka és az ifjúsági olim-
piai bajnok, felnőtt Európa-baj-
nok Kapás Boglárka. Számunk-
ra ez utóbbi a legörömtelibb hír,
hisz a BVSC-Zugló kitűnő gyorsú-
szójától nem titkoltan jó szereplést
várunk a világbajnokságon.

Bogi 400, 800 és 1500 méteres
gyorsúszásban is rajthoz állt és
mindhárom számában fölénye-
sen győzött. 400 méteren ráadá-
sul új országos csúccsal. 4.06.34
perces idejével Risztov Éva 11
évvel ezelőtti csúcsát sikerült
megdöntenie. 

A 20 esztendős zuglói úszó
remek hajrával egy másodperc-
cel győzte le a második helyen
célba érő Hosszú Katinkát. Nagy
Péter tanítványa a három arany-
érem mellé a 4×200 méteres
gyorsváltóval egy ezüst, 200
méter pillangóúszásban pedig
egy bronzérmet is begyűjtött. 

Kiss László szövetségi kapi-
tány az országos bajnokságot
követően mutatta be a július végi
barcelonai világbajnokságra uta-
zó magyar csapatot, melyben ter-
mészetesen Kapás Boglárka is
helyet kapott. A BVSC-Zugló
válogatott úszója a katalán
városban 400, 800 és 1500
méteren áll rajthoz.      riersch 

Kapás Boglárka 
a legjobb három között

Kapás Boglárka Barcelonában
400, 800 és 1500 méteren indul

Joó Abigél, a KSI SE Európa-
bajnok cselgáncsozója nyerte
a kazanyi Universiade első
magyar aranyérmét. A zuglói
sportoló ipponnal szerezte
meg első főiskolai világbajnoki
címét.

A 78 kg-os súlycsoportban
versenyző Joó Abigél esélyeshez
méltóan szerepelt Kazanyban.
Az első körben egy görög ellen-
felet vert meg, majd a döntőbe
jutásért egy koreai és egy japán
judóst búcsúztatott. A döntő-
ben ipponnal verte nagy ellen-
felét, a francia Malongát. 

Pánczél Gábor tanítványa a
versenyt követően azt nyilatkoz-

ta, hogy egész nap felszabadul-
tan versenyzett, és ennek
köszönhető a siker. 

A világranglista második helyén
álló kétszeres Európa-bajnok Joó
Abigél a londoni olimpián a kö-
zönség szimpátiáját azzal vívta ki,
hogy sérült térddel sem adta fel a
küzdelmet, és gyakorlatilag egy
lábon is pontszerző, ötödik
helyen végzett. 

Abigél a kazanyi Universiaden
szerzett aranyérmével sporttör-
ténelmet írt, ugyanis a 27. Főis-
kolai Világbajnokságon ő sze-
rezte a magyar csapat első
aranyérmét, amely a magyar
sport történetének 110. Univer-
siade-diadala.                   -h-s

Joó Abigél aranyérmet
szerzett Kazanyban 

Eddig 89 ország 900 sportolója nevezett az augusztusi vívó
világbajnokságra – derült ki július 8-án a témában tartott saj-
tótájékoztatón. A rendezvényen bemutatták azt a reklámfil-
met, amellyel a szervezők a sporteseményt kívánják népsze-
rűsíteni. A film a főszereplője a londoni olimpián aranyérmet
szerzett Szilágyi Áron, aki ezúttal új oldaláról mutatkozik
be. A reklámfilmet  július 11-től minden multiplex moziban
vetíteni fogják a az előadás előtt.



A Városligetbe tervezett Múze-
um Negyed mellett 2020-ig
megújul többek között az állat-
kert, a Közlekedési Múzeum és
a Petőfi Csarnok, új épületet
kap a Fővárosi Nagycirkusz,
míg a Szépművészeti Múzeum
gipszmásolat-gyűjteménye a lét-
rehozandó komáromi Csillag
Erőd Művészeti, Történeti és
Hadkultúra Központba kerül –
írta az MTI.

A Távirati Iroda Magyar Köz-
lönyben július 2-ai számában
megjelent határozatra hivatkozva
kifejtette: a kormány egyetért
azzal, hogy a Múzeum Negyed lét-
rehozásával egyidejűleg, a 2014–
2020 közötti időszakban megva-
lósuljon a Városliget egészének
megújítása, családi kulturális-sza-
badidős élményparkká történő
átfogó fejlesztése és az ehhez szük-
séges fejlesztések, azaz a Liget
Budapest projekt végrehajtása.

A Városligetben megvalósítandó
beruházások között a kormány-
határozat megemlíti a Fővárosi
Nagycirkusz új épületének felépí-
tését, a Magyar Műszaki és Közle-
kedési Múzeum részleges rekonst-
rukcióját és bővítését, valamint a
Magyar Tájak Konyhája – Gaszt-
ronómia Falu kialakítását.

A tervek szerint létrejön egy kul-
turális-szabadidős élménypark,
valamint a tájképi kertjelleget és
az ide látogatók kiszolgálásának
minőségét erősítő beruházások
valósulnak meg, ide értve a Művé-
szetek terének kialakítását és
Nebbien Henrik eredeti tervei
alapján a Liget-kapu oszlopcsar-
nokának korhű megépítését.

A támogatandó önkormányzati
fejlesztési célok között sorolja fel
a Fővárosi Állat- és Növénykert fej-
lesztését, a Petőfi Csarnok átala-
kításával egy új Gyermek és Ifjú-
sági Tudás- és Élményközpont lét-
rehozását, a Városliget átfogó zöld-
felületi rekonstrukcióját és közle-
kedési rendszerének átalakítását.

A beruházás eredményeképpen
így a jelenlegihez képest nő a
Városliget zöldfelületének bioló-
giai aktivitása: elbontják a Hun-
gexpo régi épületeit, Zöld Liget
néven létrejön egy ökologikus
oktatási és látogatóközpont, átépí-
tik a sportpályákat és a játszóte-
reket, valamint újakat alakítanak
ki, helyreállítják a városligeti
tórendszer vízfelületét, továbbá
kialakítanak egy korszerű ökolo-
gikus monitorozási, fenntartási és
üzemeltetési rendszert. 

A Városliget közlekedési rend-
szerének átalakítása kapcsán
sor kerül egy új útvonalrend-
szert létrehozására, a tömegköz-
lekedési kiszolgálás ésszerűsíté-
sére és fokozására, a Városliget
parkolási rendszerének komp-
lex átalakítására, valamint egy
elektromos midibusz-hálózat
kialakítására.

A Szépművészeti Múzeum
Román Csarnoka, a Szabolcs
utcában kialakítandó Országos
Múzeumi Restaurálási és Raktá-
rozási Központ, valamint a Csillag
Erőd Központ beruházás-előké-
szítési és tervezési munkálatai-
nak idei költségeire a kormány
384,7 millió forintos többletfor-
rást biztosít a Szépművészeti
Múzeumnak.     Forrás: MTI
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HIGH CARE NYÁRI AKCIÓK:

arc- és testkozmetika
www.highcarezuglo.hu

JÚLIUS: AJAKKEZELÉS

3+2 akcióval
július 31-ig!

AUGUSZTUS:
Minden TESTKEZELŐ bérlet
20% kedvezménnyel
augusztus 1-31-ig!
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

kéthetente 
minden kerületi 

lakásba
ingyenesen jár.

A terjesztéssel 
kapcsolatos 

észrevételeiket, 
reklamációikat

zlterjesztes@gmail.com
e-mail címre várjuk.

A

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

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

Meggyalázták a Trianon
emlékművet

Ismeretlenek narancssárga és vörös festékkel öntötték le a Reiner Fri-
gyes parkban álló Trianon emlékművet. A tavaly októberben emelt al-
kotás tisztítását már megkezdték, de a helyreállítás nem kevés pén-
zébe kerül az önkormányzatnak. Hasonlóan mint több más szobor,
köztük a tavaly megrongált Ocskay László emlékmű esetében.     ZL

Elfogadták a Liget koncepciót
Teljes körû fogászati ellátás

új!

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

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

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

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

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

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

BVSC-Zugló Sportóvoda várja a gyermekeket!
1142 Budapest, Szőnyi út 2. Tel.: +36-30/382-7230


