
Gombos Miklós őrbottyáni műhelyében már a Pá-
duai Szent Antal Plébániatemplomba kerülő négy
új harangon dolgoznak a mesterek. Az évszázados
hagyományokkal bíró, különleges munkafolyama-
tokba lapunk is bepillantást nyert. 12. oldal
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Legutóbbi ülésén döntött arról Zugló
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete, hogy a társasházak és a lakás-
szövetkezeti épületek felújításához
nyújtandó támogatásról új pályáza-
tot írnak ki. Az igényelhető összeg
50 lakásosnál kisebb házak esetében
maximum ötmillió forint, 50 laká-
sosnál nagyobb épületeknél pedig
maximum tízmillió forint. A pályá-
zatok – amelyekről részletesen la-
punk 6. oldalán tájékozódhatnak –
benyújtási határideje 2014. szeptem-
ber 10. A június 19-i testületi ülésen
határoztak arról is, hogy az önkor-
mányzati fenntartású bölcsődékben
a zuglói szülőknek nem kell hozzá-
járulást fizetniük. 3. oldal

VIP-osztály nyílt az Uzsoki Utcai Kórházban.
Az országban egyedülálló, fizetős szolgál-
tatással a nem fizetős betegek is jól járnak,
ugyanis rövidülnek a várólisták. A VIP-rész-
legen befolyt összegből az egész kórház
fejlesztésére költenek. 3. oldal 

Újabb fontos be-
ruházás kezdődik a ke-

rületben. Nyár végére meg-
újul az Ond vezér sétány és ezzel

együtt a Rákosfalva park is.  5. oldal

Tánc, fotózás, kéz-
művesség, rajzfilm-
készítés, kutyabe-
mutató és gabona-
kaland – csak né-
hány program a Cse-
repesház idei tábo-
rának kínálatából.
Ezúttal lapunk is el-
kísérte a gyerekeket
a különleges prog-
ramokra. 16. oldal

Niki a legfittebb Európában

A pünkösdi hétvégén nyert olimpiai aranyérmet
Szabó Niki, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gim-
názium 10. évfolyamos tanulója. A zuglói diáklány
Prágában, az amatőr európai olimpián aratott elsöprő
sikert fitnesz kategóriában. 15. oldal 



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola,
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpontegyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5743,

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpontegyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5746,

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola,
Lengyel utca 23.

Július 7. 17.00–19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

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

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

e-mail cím: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola,
Újváros park 2.

Előzetes időpontegyeztetés 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 Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont-
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda,
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont-
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház,
Mexikói u 65/A

Elõzetes időpontegyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5762,

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

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők Parlamenti képviselők

Elõzetes idõpontegyeztetés legfeljebb négy hétre elõre: 
telefonon: 8729-392

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

Önkormányzati képviselők
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Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)

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

szerda: 8.15–16.30,

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 

hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 

kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 

csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Július 14. hétfő

A: Bácskai rizses hús, ecetes almapaprikával
B: Pulykapaprikás túrós csuszával

Július 15. kedd

A: Grillezett csirkemell, sajtos tejfölös
lángossal

B: Ropogós malacsült, hagymás burgonyával,
kovászos uborkával

Július 16. szerda

A: Székelykáposzta, tejföllel meglocsolva
Túrós kocka

B: Rántott zöldségek vegyesen, párolt rizzsel,
tartármártással
Túrós kocka

Július 17. csütörtök

A: Kelkáposzta főzelék, sült mini kolbásszal
B: Kemencében sült baconos, fűszeres húsos

rakott kelvirág és brokkoli

Július 18. péntek

A: Milánói penne, reszelt füstölt sajttal
B: Barátfüle meggylekvárral, fahéjas

porcukorral

Kelvirágkrémleves, bacon kockával

Hideg meggyleves

Zsenge zöldbableves, csipetkével

Minestrone leves

Alföldi krumpli gombóc leves

Július 07. hétfő

A: Brassói aprópecsenye, csemege uborkával
B: Omlós fokhagymás csirkecomb,

petrezselymes burgonyával

Július 08. kedd

A: Petrezselymes túróval töltött sertésborda,
párolt rizzsel

B: Sörtésztában sült csirkemell, vajas
mogyoróburgonyával, paradicsommártással

Július 09. szerda

A: Csirkemájjal töltött gombafejek, zöldfűszeres
mártással, párolt rizzsel

B: Vegyes nyársak, hasábburgonyával, friss
salátával

Július 10. csütörtök

A: Zsenge paradicsomos káposzta, mini
fasírtgolyókkal
Málnatorta

B: Sóska főzelék sült virslivel
Málnatorta

Július 11. péntek

A: Hortobágyi palacsinta
B: Máglyarakás

Spárgakrémleves sajtos chipssel

Eperkrémleves piskóta tallérral

Erőleves sajtos fánkkal

Tárkonyos pulyka raguleves

Lencseleves, füstölt hússal

Napi menü:

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

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

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

hétfőn 30% kedvezményt

Keddenként cigányzenével, bogrács partyval várjuk kedves vendégeinket!

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

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

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

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

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu • www.hotelamadeus.hu

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester fogadóórájára beje-
lentkezés a 872-9165-ös tele-
fonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpol-
gármester fogadóórájára beje-
lentkezés a 06-30-486-7343-as
telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla
jegyzőpolgármesteri hivatali fo-
gadóórájára a jegyzői titkárságon,
a 872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gá-
bor aljegyző polgármesteri
hivatali fogadóórájára az al-
jegyzői titkárságon, a 872-
9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 
(8. OEVK) MSZP Iroda, Rá-
kosfalva park 1–3. Július
és augusztus hónapban

nem tart fogadóórát. Sürgős esetben
telefonon történő egyeztetés alapján. 
Tel.: 06-20-404-24-16

Szatmáry Kristóf 
(13. OEVK) 
Július hónapban nem tart
fogadóórát. Sürgős esetben

telefonon történő egyeztetés alapján. 
Tel.: 06-20-214-48-49

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



A képviselő-testület június 19-én
tartotta soros ülését, amelyen
többek között arról döntöttek,
hogy az önkormányzati fenntar-
tású bölcsődékben a zuglói szü-
lőknek nem kell hozzájárulást
fizetniük gyermekük ellátásáért.
A társasházak és lakásszövetke-
zeti épületek felújításához nyúj-
tandó támogatásról pedig új pá-
lyázatot írnak ki. 

Az ülés kezdetén Papcsák Ferenc
polgármester egyperces néma fel-
állást kért Weinwurm Árpád tisz-
teletére, aki életének 76. évében
elhunyt. A kerületi közélet promi-
nens személyiségét Zugló Önkor-
mányzata saját halottjának tekinti.
A napirendi pontok tárgyalása előtt
a polgármester elismeréseket adott
át: Pethő József tűzoltó főtörzsőr-
mester a Hónap Tűzoltója, míg
Farkas Dávid rendőr hadnagy a
Hónap Rendőre kitüntetést vehette
át, Bárány Mária és Tollingász Di-
mitriszné a Hónap Szociális Dol-
gozója lett, Havasi Péter, a Dr.
Mező Ferenc Általános Iskola ta-
nára pedig a Zugló Közművelődé-
séért díjat érdemelte ki. 

Beszámolt az adóhatóság

A képviselő-testület meghallgatta
és elfogadta az önkormányzati
adóhatóság 2013. évi tevékenysé-
géről szóló jegyzői beszámolót. A

tájékoztató szerint tavaly tovább
csökkent Zugló adóbevétele. Ennek
egyik oka, hogy az adótörvények
változásával a gépjárműadó 60
százalékát kellett utalni az állam-
kincstárnak, így összesen 462,8
millió forinttal maradt kevesebb
a kerület kasszájában. A kintlévő-
ség 2013-ban 587,5 millió forintra
növekedett. Az állampolgárok adó-
zási fegyelme tavaly tovább lazult,
ami a változó gazdasági környezet

és az adóalanyok fizetőképessé-
gének romlása miatt lehet. Az el-
múlt évben a legnagyobb adóbe-
vétel – valamivel több mint 1,9
milliárd forint – építményadóból,
a legkisebb – 40 ezer forint – a ta-

lajterhelési díjból folyt be. Gép-
járműadóból 308,5 millió, kom-
munális adóból 33,4 millió, míg
idegenforgalmi adóból 104,5 millió
forint került a kasszába.

A képviselők elfogadták a Zuglói
Médiaszolgáltató Kft. és a Zuglói
Társasházkezelő és Közterület-
fenntartó Kft. 2013. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját.

Támogatás, együttműködési
megállapodás

A városatyák mintegy 25 millió
forint támogatást szavaztak meg
a Zuglói Közbiztonsági Non-profit
Kft.-nek térfigyelő kamerák és
adatátviteli eszköz beszerzésére.
Az önkormányzat a lakosság igé-
nyét és a bűnügyi helyzetet figye-
lembe véve idén még 22 helyszínen
helyez ki kamerát. 

A grémium felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy 2016 augusztu-
sáig szóló együttműködési megál-
lapodást kössön a Gézengúz Ala-
pítvány a Születési Károsultakért
elnevezésű alapítvánnyal. A szer-
ződéstervezet értelmében a moz-
gássérült csecsemők, kisgyerme-
kek komplex rehabilitációs keze-
lésére az önkormányzat az alapít-
vány részére gyermekenként 6000
forint/fő/hónap támogatást nyújt.

Az ELTE Radnóti Miklós Gya-
korlóiskolája Alapítványának 7,9

millió forintos támogatást szavaz-
tak meg a rossz állapotú tornate-
rem felújítására, átalakítására. 

Óvodai beiratkozás, 
gyermekétkeztetés

Rendeletet fogadtak el arról, hogy
az önkormányzat a zuglói szülőktől
nem kér hozzájárulást gyermekük
bölcsődei ellátásáért. A gyermek-
intézményekkel foglalkozó előter-
jesztésekből kiderült, az önkor-
mányzati fenntartású óvodákban
és bölcsődékben nincs férőhely-
hiány. A kerület óvodáiba összesen
1030 gyerek nyert felvételt, és a
2014/15-ös nevelési évtől az ön-
kormányzat 156-tal több gyerek
óvodai ellátását tudja biztosítani
a pályázati úton megvalósult férő-
helybővítésnek köszönhetően. 

A gyermekek intézményi ét-
keztetésének térítési díjai a kö-
vetkezőképp módosultak: óvo-
dában 395, iskolában 435 fo-
rintot kell fizetni a napközis el-
látásért, míg a gimnáziumi ebéd
325, a bölcsődei étkeztetés pedig
355 forintba kerül ezentúl. A fo-
gyatékosokat nevelő-oktató in-
tézményekben az étkezésekért
1099 forintot számolhatnak fel.

Pályázhatnak a társasházak

A testület hatályon kívül helyezte
a 2008-ban megalkotott, társas-
házak és lakásszövetkezeti épületek
felújításához nyújtandó támoga-
tásról szóló rendeletét, amely csak
nagyon szűk körben biztosított le-
hetőséget a támogatás igénybevé-
telére. A grémium a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-t
egy új pályázat kiírásával, míg a
tulajdonosi bizottságot a felújítási
támogatásra beérkező pályázatok
elbírálásával bízta meg. A fentiekre
azért volt szükség, mert a testület
májusi ülésén döntött arról, hogy
a Kövér Lajos utcai sporttelepen
tervezett beruházásra lekötött pénz-
ből 300 millió forintot átcsoportosít
a pályázat keretében megvalósuló
társasházi fejlesztésekre.      PAD
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Ismét pályázhatnak felújítási támogatásra a társasházak

A képviselők felállva, egyperces néma csenddel emlékeztek Weinwurm
Árpádra 

Más önkormányzatoktól eltérően a zuglói képviselő-testület nem vezeti
be a bölcsődei hozzájárulást: rendeletbe foglalták, hogy az önkormány-
zati fenntartású bölcsikben a zuglói szülőknek – az étkezésen kívül – nem
kell fizetniük gyermekük ellátásáért 

Az országban teljesen egyedülálló,
fizetős szolgáltatást indított tavaly
ősszel az Uzsoki Utcai Kórház –
mondta lapunknak Ficzere
Andrea, az intézmény fő-
igazgatója. Az október-
ben nyílt részleg ed-
dig hetvenötmilliós
bevételt hozott,
amelyből az egész
kórház fejlesztésére
költenek.  – Mivel
kórházunk nem jut
a fenntartáshoz ele-
gendő OEP (Orszá-
gos Egészségügyi Pénz-
tár) támogatáshoz,
lépnünk kellett. Lét-
rehoztuk a VIP-osz-
tályt, tehát a kórházon
belül megalapítottuk
a fizetős részleget. Az
a páciens, aki önként
vállalja, erre az osz-
tályra kerül, és fizet az ellátásáért
– részletezte Ficzere Andrea, aki
azt is kifejtette, szó sincs arról,
hogy fizetős betegeik megkerülnék
a várólistát. – Azok is jól járnak

az önként vállalt térítéses ellátással,
akik nem fizetős páciensek, hiszen

az anyagi ellenszolgáltatást nyújtó
betegek lekerülnek a váró-

listáról. Az OEP által fi-
nanszírozott ellátás-

ban részt vevőket
ezért gyorsabban
tudjuk ellátni.  A
főigazgató szerint
a részleg üzemel-
tetése szakmailag,
jogilag és erkölcsi-
leg is rendben van,

hiszen mindent a jog-
szabályoknak maxi-
málisan megfelelve vé-
geznek az osztályon.
Az intézményben két-
féle, járó- és fekvőbe-
teg-ellátást is igénybe
vehetnek a fizetős pá-
ciensek, de a fekvő-
beteg-ellátásban is lé-

tezik az előzetesen időpontra egyez-
tetett műtét. Az így elvégzett bea-
vatkozás előtt a beteg kap egy elő-
zetes árkalkulációt. Ha ezt elfo-
gadja, elvégzik a műtétet, ő pedig

kifizeti az ellátást, amelyről tételes
számlát kap. Persze felmerülhet
pluszköltség is, amit utólag kell
rendeznie.  Szűrővizsgálatokat is
igénybe lehet venni a részlegen,
életkorok szerint különféle szű-
rőcsomagokat kínál az intézmény.
Ezenkívül a járóbetegek az Uzsoki
Utcai Kórház ambuláns osztályá-
nak szolgáltatásait is igényelhetik
fizetős páciensként. – A hétszer
huszonnégy órás sürgősségi ellá-
tásunk is teljesen egyedi a magyar
egészségügyben – folytatta Ficzere
Andrea. – Ez azt jelenti, hogy VIP-
ügyfeleink éves kifizetéssel, kár-
tyacsomag részeként vásárolhatják
meg ezt a kezelési formát. Minden
esetben a beteg állapota dönti el,
melyik osztályra kerül. Hiába fi-
zetős, ha az intenzívre kell befek-
tetni, akkor oda kerül, nem a VIP-
részleg különszobáinak egyikébe.
Az önként vállalt térítéses ellátási
formát októberben indította az in-
tézmény. Ficzere Andrea elmon-
dása szerint az osztály idáig min-
tegy hetvenötmillió forint bevételt
hozott az Uzsokinak. A főigazgató

arra is kitért, hogy ezt a bevételt
az egész kórház fejlesztésére for-
dítják. Példaként említette, hogy a
teljes Uzsoki utcai részleget – a
földszinti ortopédiát, az első emeleti
VIP- és a második emeleti belgyó-
gyászati osztályt – internetes wifi-
hálózattal szerelik fel. A betegek
adatait a nővérek és az orvosok az
ősz elejétől tableteken követik nyo-
mon. Ezt a beruházást a kórház
Uzsoki utcai részében kezdik el,
de amint megfelelő forrást találnak
rá, a későbbiekben az egész intéz-
ményre szeretnék kiterjeszteni.
Ficzere Andrea elmondta azt is,
hogy nagyon sok külföldi beteg ke-
resi meg a kórház VIP-osztályát.

– Legtöbbször arabok, illetve ro-
mánok jönnek, de érkezett már
skandináv, kanadai és német beteg
is – tájékoztatta a Zuglói Lapokat
az intézmény vezetője. – A részlegen
dolgozó munkatársak angolul tart-
ják a kapcsolatot a páciensekkel,
de többen németül is beszélnek.
Az Uzsoki Utcai Kórház magánkli-
nikák partnerkórházaként műkö-
dik, tehát a magán-ellátóintézmé-
nyek zöme velünk van kapcsolat-
ban. Így ha ott elakadnak a beteg
kezelésében, a páciensek hozzánk
kerülnek. Az Uzsoki tehát egyre
több beteget lát el, de ez csak
öröm a kórház dolgozói számára. 

Pindroch Tamás 

Hiába fizetős egy beteg, ha az intenzívre kell befektetni, akkor oda kerül,
nem a VIP-részleg különszobáiba

Az elmúlt néhány lapszámot ki-
nyitva talán már Önök is látták, a
Zuglói Lapok megújult. Olvasóink
igényeinek megfelelően igyekszünk
egy külsőleg és tartalmában is szí-
nesebb újságot készíteni.

A kerületben történő változások-
ról, fejlesztésekről és programokról,
illetve a lakosságot érintő, érdeklő
eseményekről továbbra is teljes
körű, részletes tájékoztatást adunk
Önöknek. Reményeink szerint az
új Zuglói Lapok elnyerte tetszésü-
ket, és még szívesebben lapozzák
az oldalakat, amelyeken talán ép-
pen Önök vagy gyermekeik moso-
lyognak vissza a sok-sok, kerületi
eseményen készített színes képről. 

Szerkesztőségünk most nyári le-
állásra készül, de augusztustól sze-
retnénk még inkább a kedvükben
járni. Éppen ezért kérjük, bátran
írják meg nekünk, miről szeretné-
nek olvasni, milyen témájú cikkeket
és fotókat látnának szívesen az új-
ság hasábjain. Észrevételeiket 2014.
augusztus 31-ig várjuk a

webzuglo@gmail.com e-mail cím-
re vagy az alábbi postacímre:

1591 Budapest, Pf. 335
Addig is kellemes nyári pihenést

és kikapcsolódást kívánunk Önök-
nek, amely alatt – ha nyomtatott
újságunkat nem is – a www.zugloi
lapok.hu című honlapunkra fel-
töltött friss híreinket és filmjeinket
továbbra is láthatják!   

Forrai-Kiss Krisztina
főszerkesztő

Tisztelt 
Olvasóink! 

VIP-részleg nyílt az Uzsokiban
A nem fizetős betegek is jól járnak, rövidülnek a várólisták

Ficzere Andrea: 
Az új részleg eddig 

hetvenötmilliós 
bevételt hozott, amit 

az egész kórház 
fejlesztésére költünk

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

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

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

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

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

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8:00-12:00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

Rendeltetés

Gépkocsibeálló

Gépkocsibeálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12 250 Ft + áfa/hó

11 025 Ft + áfa/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

Az ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitölté-
sével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. re-
cepcióján (Bp. XIV., Pétervárad u. 11–17.), vagy letölthető a honlapról
(www.zugloizrt.hu). A gépkocsibeállók megtekinthetők előzetes időpont-egyeztetéssel

a 469-8156-os telefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsibeálló

Gépkocsibeálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

Az ajánlatok benyújthatók „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitöltésé-
vel, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recep-
cióján (Bp. XIV., Pétervárad u. 11–17.), vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

– Az ingatlanok megtekinthe-
tők előzetes időpont-egyeztetés-
sel a 469-8156-os telefonszá-
mon. A hirdetmény kifüggesz-
tésre kerül a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt.
hirdetőtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu). 
A hirdetményt kifüggesztette: 
– Bérleménygazdálkodási és Ér-
tékesítési Iroda
– Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, érté-
kesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zug-
loizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve a hirdetmény kifüggesz-
tésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtáb-
láján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11–17.).

Értékesítésre meghirdetett, a Zuglói Zrt.
tulajdonában álló ingatlanok

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe ve-
hető, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsibeállók és területek
listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos ol-
dalon, illetve a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV.
Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján.

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 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.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Változás az okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

Hétfő, szerda, péntek: 7.00–13.30 és 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 7.00–12.00 és 14.00–20.00
Mindennap van lehetőség előre lefoglalt időpontban és időpont-

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

mint személyesen, illetve telefonon, az okmányiroda recepci-
óján. Tel.: 872-9271 és 872-9392 

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

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

Ingyenes jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor

ingyenes jogi tanácsadást tart minden hétfőn 14–18 óráig 
a Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál 
minden kedden a 872-9119-es vagy 

a 872-9241-es telefonszámokon.

A kerületgondnokság elérhetőségei
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

Telefon: 06-70/681-08-20
Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, pénteken 08.00–14.00-ig.

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

1144 Budapest, Vezér u. 28/b
www.cserepeshaz.hu

T.: 3632-656

10.00  Alma Együttes  - gyermekműsora
11.15  Zuglói Mazsorett bemutatója
15.00  Mese Mátyás királyról –

a Tihanyi Vándorszínpad mesejátéka
16.30  Kovács Kati műsora
17.30  Tombolasorsolás helyi vállalkozók ajándékaival
18.30  Takács Nikolas műsora
20.00  Utcabál a Sunny Dance Band zenekarral
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2014. augusztus 30-án (szombaton) 10.00–22.00 óráig

a Cserepesház melletti parkban

RÁHANGOLÓDÓ ESTE

RyTMiX Trio

2014. augusztus 29-én

(pénteken) 19.00

A programokon
a részvétel ingyenes!

Gyermekek utcája,intézményekés civil szervezetekbemutatkozása

További információk: https://www.facebook.com/zugloihungarikum
   www.zuglo.ho, www.cserepeshaz.hu.cserwww, .ho.zugloww   w

ebook.facwwttps://w: hmációkorábbi infvoTTo
epeshaz.hu.cser

umikom/zugloihungar.cebook



Tovább folytatnák a korábban meg-
kezdett járdaépítést a Rákospatak
parkban, tudtuk meg a körzet ön-
kormányzati képviselőjétől. Bihary
Zoltán ezt azzal indokolta, hogy az
Ungvár utca és a Kacsóh Pongrác
út közötti játszótér környéke –
amely egybefüggő zöld terület –
nagy esőzések idején sártengerré
válik, és megközelíthetetlen. A gyer-
mekes családok csak kerülővel tudnak eljutni a játszótérre. A tavaly el-
készült járdával összekötötték a házakat a troli megállójával, ám
kimaradt egy szakasz, amely a képviselő reményei szerint hamarosan
elkészül, hiszen a lakók jelezték, erre is szükség lenne.                  -br-

Ősszel már nyugodtabban pi-
henhetnek otthonaikban a Ka-
csóh Pongrác út 131. számú ház
lakói. Sokéves küzdelem után
ugyanis elkezdték az M3-as ki-
vezető szakaszán a zajvédő fal
OMV-kútnál hiányzó részének
megépítését. A feladatot a fővá-
rosnak kellett volna elvégeznie,
de a zuglói önkormányzat meg-
elégelte a tétlenkedést, és maga
építteti meg a falat.

A munkaterület átadásán Pap-
csák Ferenc elmondta, nagyon régi
adóssága a fővárosnak ez a beru-
házás, ami azért maradt el, mert
a Demszky Gábor vezette Fővárosi
Önkormányzat és a kivitelezők
úgy ítélték meg, nem éri zajhatás
az itt élőket. 

– Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy csendes környezetben éljen,

nyugodtan tudjon pihenni – tette
hozzá Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester. – Mivel a kerület és a
lakók is hiába lobbiztak évekig a
zajvédő falért, Zugló Önkormány-
zata végül magára vállalta a har-
mincmillió forint összértékű be-
ruházást.

A tervek szerint augusztus 20-ra
elkészül a nyolcvan méter hosszú,
négy és fél méter magas falrész. 

A környék forgalmáról szólva
Papcsák Ferenc a városligeti be-
ruházást is érintette. Elmondta,
szeretnék, ha a későbbiekben az
M3-as forgalma nem terhelné a li-
getet, ezért a Kós Károly sétányról
kiterelnék az autókat, és fontosnak
tartják, hogy megépüljön a Szegedi
úti felüljáró, valamint kibővítenék
a Nagy Lajos király útját, és meg-
hosszabbítanák a kisföldalatti sza-
kaszát is. Baranya

Cseh-Szakál Tibor táncbajnok
zumba órájával kezdődött idén a
Köztisztviselők napja. A Lantos
Mihály sporttelepen megrendezett
eseményre meghívást kaptak a

köztisztviselők, az önkormányzati
képviselők és az önkormányzathoz
kötődő cégek, intézmények mun-
katársai és családtagjaik is. Itt
köszöntötték azokat, akik legré-
gebben dolgoznak a Polgármesteri
Hivatalban. Papcsák Ferenc pol-
gármester Hűség diplomát adott
át Gyöngyösi Beátának, dr. Gyür-
ki-Thomann Anikónak, Kiss-Tóth
Csabának, Nagy Annamáriának,
Pfeinfenróth Noéminek és Jakab
Évának húsz évnyi munkaviszo-
nyáért, illetve Arányi Ágnesnek,
aki huszonöt éve dolgozik Zugló
polgáraiért. Az egész napos ren-
dezvényen különböző sportverse-
nyeken vettek részt a köztisztvi-
selők, ki fociban, ki tollaslabdában,
dartsban, sakkban vagy éppen
kosárlabdában jeleskedett. A közös
ebéd után Jász András és zenekara
adott koncertet. -p-
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A hiányzó falrész nyolcvan méter hosszú, négy és fél méter magas lesz

Augusztusra kész a fal

21 852 fő – pontosan ennyi idős
zuglói polgár vette át az önkor-
mányzat által biztosított négyezer
forintos Erzsébet-utalványt a hús-
véti ünnepkörhöz kapcsolódóan,
a Zugló polgáraiért elnevezésű
cselekvési program keretében. A
karácsonyi háromezer forintnyi
eseti támogatást 19 619 zuglói
kapta kézhez, míg az újszülöt-
teknek járó húszezer forint eddig
706 kisgyermek törvényes képvi-
selőjét érintette.

A képviselő-testület nemcsak
elfogadta az idei költségvetést –
amelyben keretet biztosított a tá-
mogatásokra –, de egy erre vo-
natkozó rendeletet is módosított.
Kibővítette a jogosultak körét,
akik évente kétszer – húsvétkor
és karácsonykor – juthatnak eseti
támogatáshoz. A legutóbbi döntés
szerint már nemcsak a 62. élet-
évüket betöltött, öregségi nyugdíjra
és időskorúak ellátására jogosult

személyek, hanem a korhatár
alatti, öregségi nyugdíjban, rok-
kantsági és rehabilitációs ellátás-
ban, özvegyi és szülői nyugdíjban,
árvaellátásban részesülők, továbbá
a negyvenévi munkaviszony után
nyugdíjazott nők – akiknek a jö-
vedelme nem haladja meg a
199 500 forintot – is megkapják
az utalványokat. 

A 2012-ben elfogadott cselekvési
program szociális és jóléti intéz-
kedései között szerepel az idősek
mellett az újszülöttek támogatása
és a tizennyolcadik életévüket be-
töltöttek köszöntése. A 2013-ban
megszavazott rendeletmódosítá-
sok révén lehetőség nyílt arra,
hogy a 2012. december 31-ét kö-
vetően született gyermek után –
amennyiben valamelyik szülő la-
kóhelye legalább egy éve Zuglóban
van a szülést megelőzően – húsz-
ezer forint támogatást adjon az
önkormányzat.                       -k-

Több mint negyvenezer
utalványt osztottak ki

Kell még egy kis járda

Zumbával indították 
a napot a köztisztviselők Permetezik a fákat

Kerületünkben is elkezdték
a platánfák permetezését. A
művelet a platán-csipkéspo-
loska és az amerikai lepke-
kabócák  elleni védekezésre
szolgál. A permetezés során
környezetbarát rovarölő sze-
reket használnak, amelyek
felszívódnak.

Véradást szerveznek
A Magyar Vöröskereszt XIV.
kerületi szervezete véradást
szervez július 16-án, 14 és 17
óra között a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt.
székházában, a Pétervárad utca
11. alatt. A véradásra azokat
várják, akik betöltötték a 18.
életévüket, és testsúlyuk meg-
haladja az ötven kilogrammot.  

Otthonunk biztonsága 
Zugló Önkormányzatának
megbízásából Otthonunk biz-
tonsága elnevezéssel a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit Kft.
társasházi kameraprogramot
hirdetett, amely lehetőséget
biztosít a zuglói társasházak
lakóközösségeinek, hogy lép-
csőházaik bejáratát megfigyelés
alá vonják. A kft. a nyertes la-
kóközösségek részére térítés-
mentesen biztosítja a társasház
lépcsőházi bejáratánál a vi-
deó- rendszer kiépítését és a
videós műszaki távfelügyelet
kedvezményes áron történő
üzemeltetését, valamint az
adatkezelés biztosítását. A pá-
lyázattal kapcsolatos további
információk a www.zknp.hu
oldalon érhetők el.

H Í R E K

Újabb fontos beruházás kezdő-
dik a kerületben, megújul az
Ond vezér sétány és ezzel együtt
a Rákosfalva park. A bruttó ki-
lencvenmilliós felújítás nyár vé-
gére készülhet el.

A múlt héten tartott területbe-
járáson Papcsák Ferenc polgár-
mester hangsúlyozta, a Füredi
úti lakótelep építése óta semmi-
lyen fejlesztés nem történt a te-
rületen, nagyon elhanyagolt részt
örököltek meg. A mostani felújí-
tás előzménye, hogy szeretnék,
ha újra köztulajdonba kerülne
a szomszédos Kék Óvoda, ame-
lyet a szocialista vezetés eladott
egy magánvállalkozónak, aki vé-
gül semmilyen beruházást nem
valósított meg az intézményben.

Baranyai Zsolt, a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
városüzemeltetési divíziójának ve-
zetője elmondta, első ütemben az

Ond vezér sétány 36. előtti sza-
kaszt teszik rendbe: körülbelül
kétezer négyzetméteren újítják
meg a térburkolatot, és nyolcszáz
négyzetméteren a zöld felületet.
A második ütem a Rákosfalva
park belső területét, az üzletköz-
pont környékét érinti majd. A je-
lenlegi burkolatot barna-halvány-
szürke, nagy elemes beton tér-
struktúra váltja fel. Az itt lévő ke-
rékpárút nyomvonalának korrek-
ciójára is sor kerül, de átfestik az
Ond vezér útján a gyalogátkelőhely
burkolati jeleit is. A meglévő pa-
dokat, hulladékgyűjtőket, növény-
tartókat elbontják, új parkbútorok
kerülnek ki, és összesen 794 cser-
jét ültetnek majd el. Az északi ol-
dalon lévő olaszlépcsőt teljesen
átépítik, és akadálymentes rám-
pával látják el. 

– Már 2010-ben érzékeltük,
hogy nagyon sok felújítandó terület
van Zuglóban – magyarázta Roz-

gonyi Zoltán, a kerület fideszes
alpolgármestere. – A fejlesztések
során megújítottunk közösségi
tereket – például Bosnyák tér
vagy Tisza István tér –, de a Civil
Ház környékének rendbetétele
is ide tartozik. Ezután az intéz-
ményfelújítások következtek,
amelyekre eddig tizenhárommil-
liárd forintot fordítottunk. Most
a térrekonstrukciók kerültek sor-
ra, amelyeket a társasház-felújí-
tások követnek. Ennek keretében
elsőbbséget élveznek az életve-
szélyes állapotban lévő házak,
ahol kéményeket, függőfolyosó-
kat, homlokzatot vagy gázveze-
téket kell megújítani. Idén há-
romszázmillió forint értékben
írunk ki társasház-felújítási pá-
lyázatot a hatlakásosnál nagyobb
épületek számára, de jövőre en-
nél is nagyobb, félmilliárdos ke-
retet szeretnénk biztosítani erre
a célra. Baranya Róbert

Húsvétkor 21 852, míg karácsonykor 19 619 zuglói vehetett át
Erzsébet-utalványt

Bihary Zoltán a körzet önkor-
mányzati képviselője

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Tulajdonosi Bizottsága 2014. június 30-ai ülésén
pályázatot írt ki Budapest XIV. kerület területén épült legalább 3
lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére visz-
sza nem térítendő támogatásra az alábbi körben: 
A pályázat útján támogatott tevékenység
A pályázat útján vissza nem térítendő támogatás nyújtható a társas-
házak és lakásszövetkezeti épületeknek az osztatlan közös/szövet-
kezeti tulajdonban lévő területeire vonatkozó felújításához, az alábbi
munkák elvégzésére:
a) az épület fő tartó-szerkezeti elemeinek részleges vagy teljes

felújítása,
b) erkélyek és/vagy a függőfolyosók tartószerkezetének felújítása,
c) épületgépészeti berendezések részleges vagy teljes felújítása,

kivéve a központi antenna, kaputelefon, kábeltelevízió, telekom-
munikációs hálózat vezetékeinek és tartozékainak felújítását,

d) tető, héjalás, bádogozás részleges vagy teljes felújítása, kémé-
nyek részleges vagy teljes felújítása, 

e) homlokzat-felújítás, kivéve a falfirka eltávolítást,
f) épület víz- és hőszigetelésének felújítása, átfogó javítása,

tetőfödém hőszigetelése, első fűtött lakószint alatti födém
hőszigetelése,

g) közös helyiségek/területek nyílászáróinak felújítása, cseréje,
h) lépcsőház felújítása, kivéve a csak festési munkát,
i) felvonó(k) részleges vagy teljes felújítása, felvonócsere,
j) gáz alap-, felszálló vezeték felújításának, cseréjének támo-

gatása,
k) épületgépészeti és villamos rendszerek korszerűsítése, ener-

giatakarékos felújítása:
ka) központi fűtőberendezések, fűtési rendszerek, fűtésszabályozók

korszerűsítése, cseréje,
kb) központi melegvíz-ellátási rendszerek, berendezések korszerű-

sítése, cseréje,
kc) fűtési rendszerek központi szabályozásának kiépítése, hálózat

átalakítása,
kd) nap- és megújulóenergia-termelő rendszer kiépítése,
l) balesetveszélyes tömörkerítések homlokzati szakaszának fel-

újítása.
A részvétel feltételei
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már meg-
kezdett beruházáshoz.
A társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának támoga-
tására kiírt pályázaton azok az 1990 előtt épült, legalább 3 lakásos
társasházi vagy lakásszövetkezeti társasházak és lakásszövetkezeti
épületek vehetnek részt, amelyeknek közgyűlésén a felújítási munkát
a tulajdonostársak megszavazzák, és döntenek a tulajdonosokat
terhelő költségek viseléséről.
A támogatás összege
A támogatás mértéke társasházak és lakásszövetkezeti épületenként
50 lakásig maximum 5 000 000 Ft, 50-nél több lakás esetén maximum
10 000 000 Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályá-
zatban megjelölt felújítási munka összköltségének 50%-át.
A pályázati felhívás közzététele:
a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 

honlapja (http://www.zuglo.hu), hirdetőtáblája,
b) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság honlapja (http://www.zugloizrt.hu),
ügyfélszolgálata,

c) Zuglói Lapok.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2014. szeptember 30.
A pályázatokat személyesen vagy postán lehet benyújtani.
A támogatást elnyerő pályázók értesítése írásban: 
2014. október 15.
A pályázat elbírálásának szempontjai
A pályázatok támogatására a támogatási keretösszeg erejéig van
lehetőség. Amennyiben a Tulajdonosi Bizottság által meghatározott
támogatási összeg eléri a támogatási keretösszeget a Tulajdonosi
Bizottság a további pályázatokat eredménytelenné nyilvánítja.
A rangsorolásnál a Tulajdonosi Bizottság különösen az alábbi
körülményeket értékeli:
a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület,
b) önkormányzati tulajdonú lakást is tartalmazó társasházak vagy

lakásszövetkezeti épületek,
c) Zuglói Társasház-kezelő és Közterület-fenntartó Kft. által

kezelt társasház,
d) a társasház vagy a lakásszövetkezeti épület kora és lakásszáma,
e) az elvégzendő munka fajtája a következő sorrend figyelembe-

vételével:
ea) életveszély elhárítási munkák,

eb) az épület további állagromlását megakadályozó, valamint a
közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását követő felújítás,

ec) épületek utcai homlokzatán végzett felújítás,
ed) egyéb felújítás,
f) felújítás mértéke, jellege, előkészítettsége, alátámasztottsága,
g) a vállalt saját erő a felújítási munka összköltségének 50 %-át

meghaladó része,
h) a lakóközösség a felújítási alapképzést a lakáscélú állami

támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 16. §. (2) bekez-
dés szerint folytatja.

A jelentkezés módja
A pályázatokat a mellékelt jelentkezési adatlappal és a mellék-
letekkel együtt 1 példányban

2014. július 1. 900– 2014. szeptember 10. 1600

Között személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.
Személyes és postai benyújtás esetén is a borítékra fel kell írni,
hogy    „társasházak és lakásszövetkezeti 

épületek támogatási pályázat”.
A pályázatot zárt – ha a közös képviselő több épületre vonatkozó
pályázatot nyújt be -, társasházak és lakásszövetkezeti épületenként
külön borítékban,személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálatán
(1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.) kell benyújtani, postai úton
történő benyújtás esetén a címzett a Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest,
Pétervárad utca 11-17.).
A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. Javasoljuk, hogy pályá-
atát minél előbb nyújtsa be.

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ügyfélszolgálatán 
a pályázatok átvételei ideje:

Hétfő – Csütörtök 800 - 1500

Péntek 800 - 1200

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ügyfélszolgálata:

( +36 1 469-8100       
: zugloizrt@zugloizrt.hu

Az adatlap beszerezhető
a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának hon-

lapja (http://www.zuglo.hu),
b) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság honlapja (http://www.zugloizrt.hu),
c) Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság ügyfélszolgálata (1145 Budapest, Pétervárad
utca 11-17.)

A TELJESKÖRŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata HONLAPJÁN

(http://www.zuglo.hu) ÉS HIRDETŐTÁBLÁJÁN, valamint a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

(http://www.zugloizrt.hu) HONLAPJÁN 
ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN TEKINTHETŐ MEG!

Budapest, 2014. június 30.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
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Pályázat: társasházak és lakásszövetkezeti épületek
részére vissza nem térítendő támogatásra 

JELENTKEZÉSI ADATLAP

Társasház Szövetkezeti ház

Címe:

Építés éve:

Megalakulásának időpontja:

Lakások száma

Pályázó képviselőjének neve:

Telefonszáma:

Címe (értesítési címe):

Afelújítási munka leírása

Az elfogadott árajánlat alapján a felújítási munka összege Ft

Saját erő: Ft

Apályázaton igényelt támogatás: Ft
ami az összköltség %-a

Afelújítás tervezett kezdete és befejezése:

□ □

□

□□□□

□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□

□□□□

□□

□□□□ □□ □□

□□□□ □□ □□

□ □□ □□

114 Budapest,

:

+36

(a munka jellegének, ütemezésének rövid részletezése):

:

Ebből - felújítási alap: Ft.

- tulajdonosok befizetései: Ft

- tervezett hitelfelvétel: Ft

Kezdési időpont:

Befejezési időpont:

A pályázó képviseletére jogosult személy aláírásával igazolja, hogy a fent leírtak megegyeznek a pályázó közgyűlése által
elfogadott határozattal.

........................................................................

□□

□□

□□
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Hány ballagáson és szerenádon
csendült már fel a Múlnak a
gyermekévek című sláger, ame-
lyet fiatalok és idősebbek fejből
dúdolnak. Pedig a dal előadója,
Ihász Gábor pontosan 25 éve
távozott el közülünk. 

A kiváló sportember, majd is-
mert zeneszerző, dalszövegíró és
énekes ízig-vérig zuglói volt. Báty-
jával, a később olimpiai bajnok
labdarúgóval, Ihász Kálmánnal a
Stefánia úton nőttek fel. A have-
rokkal, többek között Fischer
Lászlóval, a Korál zenekar és Vég-
vári Ádámmal, a Neoton Família
gitárosával együtt rúgták a bőrt a
Népstadion szoborkertjében. Ak-
koriban mindenki Gerd Müller
vagy Beckenbauer akart lenni,
csakúgy, mint Ihász Gábor, aki
testvérével együtt a Vasasban kez-
dett sportolni. Gábornál azonban
az orvosok akut szívizomproblé-
mát állapítottak meg, ezért eltil-
tották a focitól. Ő mégis maradt a
Fáy utcában, és masszőrként se-
gítette a korszak sztárjait, Mé-
szölyt, Farkast, Ihászt és a többi-
eket. Itt ismerkedett meg Hajós
Máriával, a Vasas tízszeres bajno-
kával, világbajnoki 3. helyezett ké-
zilabdázójával. A szerelemből há-
zasság lett, a családalapításra
pedig a kerületben került sor.
Ihász Gábor mindig is azt vallotta,
ha kiteszi a lábát Zuglóból, máris
honvágya van. Ezt az érzést csak
erősítette a Stefánia úti Tücsök
presszó, amely szinte a második

otthona lett. Ihász Gábor autodi-
dakta zenész volt. Maga tanult
zongorázni és gitározni, eleinte
csak magának írt zenét, illetve
szövegeket. Tehetségére azonban
egyre többen felfigyeltek. Többek
között a korszak nagy ideálja,
Szécsi Pál, aki egyenesen házi ze-

neszerzőjének és szövegírójának
fogadta fel. A közös munkából vé-
gül semmi sem lett, mert Szécsi
Pál meghalt, a dalok és a szövegek
Ihászon maradtak. Barátai taná-
csára végül maga adta elő azokat.
Így kezdődött egy szédületes és
viharos karrier. Évekkel később

már az egész ország énekelte da-
lait, a Te és én, az Azt súgta a
szél, a Nincs semmi baj vagy a
már említett Múlnak a gyermek-
évek című nótát. A dalok többsége
a Gvadányi utcai családi ház kert-
jében, egy saját kezűleg épített
faházban születtek. Gye-
rünk, srácok című da-
lába még a mellettük
lakó Menyus bácsit
is beleírta, így ked-
veskedve a szomszé-
doknak, hogy elvi-
selték a „hangosko-
dásait”. A történet 25
éve vett váratlan for-
dulatot. A zeneszer-
zőnél 1989 feb-
ruárjában

diagnosztizálták az orvosok a be-
tegséget, amely júniusra hatal-
masodott el rajta. Azóta negyed-
század telt el, a zuglói lakásban
azonban az özvegy még gyakran
felteszi a régi bakelitlemezeket.
A nosztalgia mellett az is vezérli

az asszonyt, hogy fia, az idő-
közben felnőtté vált ifjabb

Ihász Gábor sohase felejtse
el, milyen nagyszerű em-

ber volt az édesapja.
Riersch 

Orbán Sándor testnevelő tanár
11. évfolyamos osztálya egy külön
világ a Neumann János Számí-
tástechnikai Szakközépiskolában.
Úgynevezett állam az államban.
A kiválóra minősített tehetség-
központban ugyanis Orbán tanár
úr egy komplex tehetségfejlesztő
programot dolgozott ki.

A program három pilléren – a
művészeteken, a kutatáson és a
sporton – alapul. Lényege, hogy a
fejlesztés hatására a két agyfélteke
összehangoltabban tud dolgozni.
A zuglói középiskola mindig is
bővelkedett innovatív diákokban,
ám a tanulók többsége főleg a fej-
lesztések, a programozás terén
jeleskedett. Orbán tanár úr diákjai

azonban meglepő területeken is
kimagaslóan teljesítenek. Egyrészt
karatéban, másrészt olyan témák-
ban kutatnak, mint a sportedzésen
alkalmazott aerob terhelés hatása
a pszichés jóllétre és a nikotin-
függőség mérséklésére, vagy a
gyorsasági barrier (korlát) túllé-
pésének lehetősége elektrostimu-
lációval. Két diákja a Kutató Diá-
kok Országos Szövetségébe is be-
került, legutóbb pedig a IX. Jani-
kovszky Éva meseíró-pályázaton
Remzső Milán Az eső földje című
történetével a zsűri különdíját ér-
demelte ki. Orbán Sándor foko-
zatosan vezette be a Komplex3+T
nevet viselő programot, amelyet
először saját gyermekén próbált
ki. Bevezetése óta tanítványai több

mint tíz érmet szereztek világver-
senyeken, az elmúlt három évben
pedig öten voltak döntősök a Ja-
nikovszky Éva meseíró-pályáza-
ton, de diákjai rendre ott vannak
az Élen a sportban, élen a tanu-
lásban díjazottjai között is.

– Nem az irodalmi, a sport- és a
kutatási eredmények a lényegesek,
hanem a tehetség kibontakoztatása
– vallja Orbán Sándor, aki kiér-
demelte a kerületi önkormány-
zattól a Zugló Sportjáért díjat, az
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mától pedig a Bonis Bona – a
Nemzet Tehetségeiért elismerést. 

Programját a vajdasági oktatási
minisztérium, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és az oktatási jo-
gok biztosa is díjazta.            RT
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Gyerünk, srácok – még mindig szól a régi lemez
Huszonöt éve hunyt el Ihász Gábor, de a szövegeit ma is fejből dúdolják

Az özvegy, Hajós Mária gyakran felteszi a régi lemezeket, és előveszi a ze-
neszerzőről készült képeket

Orbán Sándor (jobbra) Komplex3+T nevű tehetségfejlesztő programját először saját gyermekén próbálta ki

Érmek sorát hozzák a diákok Orbán 
tanár úr programjának köszönhetően

Kecskés Dánielnek
és Tóth Bencének
még egy éve hátra-
van az érettségiig
a Neumann János
Számítástechnikai
Szakközépiskolá-
ban, ám már most
cégalapításon törik
a fejüket. Okoste-
lefonnal működő
egeret és egy látássérülteknek kifejlesztett böngészőprogramot
dobnának a nemzetközi piacra.

A startup – újonnan alapított, induló innovatív vállalkozás, amely
nemzetközi keresletre tör, és gyors növekedéssel kecsegtet – Európában
már igen népszerű. A zuglói fiatalemberek két nagy projekttel
tudnának betörni a piacra. A B-Browse egy vakok számára kifejlesztett,
egér nélküli böngésző, amelyet a Neumannban tanuló, látássérült di-
áktársaik is teszteltek. A terméket a 2013-as, 22. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak oklevéllel díjazták,
ám a IX. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék
Versenyen a zsűri a legjobbnak, a IV. Petrik TISZK Diákkonferencián
pedig a harmadik legjobbnak minősítette. A páros az idén még
nagyobb fába vágta a fejszéjét: megtervezte a GyroMouse-t, egy olyan
egérprogramot, amely okostelefon mozgatásával ad parancsokat a
számítógépnek. Ez a fejlesztés nemrég az Inno Versitas, egyetemisták
számára kiírt innovációs startupversenyen ért el nagy sikert, a zsűri
a legjobbnak ítélte. A zuglói középiskolások ezzel két hónapos
ingyenes irodahasználatot nyertek a Colabs startup-inkubátorházban,
és egy háromnapos startuptréningen is részt vehetnek majd, ahol
arra tanítják meg őket, hogyan keltsék fel fejlesztésükkel a befektetők
érdeklődését. A GyroMouse az V. Petrik TISZK Diákkonferencián is
első lett, ám Dániel és Bence szerint az eddigi eredményeknél is több
lehetőség rejlik az innovációban: azon gondolkoznak, hogy a mobil-
telefonos változatot kesztyűbe épített egérré fejlesztik, amellyel meg
is lehetne fogni a számítógépen megjelenített grafikákat. 

Kecskés Dániel és Tóth Bence már cégalapításon
töri a fejét

valamit!
Már megint feltaláltak 

Okostelefonnal mozgatható egeret
és vakoknak kifejlesztett böngé-
szőt terveztek

Ihász Gábor Gvadányi utcai házában, egy saját 
kezűleg épített faházban írta máig népszerű dalait
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A tél végeztével feltöltötték, majd nemrég újra leengedték
a Vajdahunyad várát övező árok vizét – tudta meg lapunk
a Főkert Zrt. általános vezérigazgató-helyettesétől, Hegedűs
Gábortól. A megszokotthoz képest korábban végrehajtott
felöltési műveletre azért volt szükség, mert az enyhe tél, a
tavaszi meleg idő, valamint a nyárfa lehulló termése miatt
elindult az algásodás. A tó fejlesztéséhez kapcsolódóan
felújítják a napozóteraszt, és ahol szükséges, a partfalakat
is, hogy ne szökjön el a víz. Közben természetesen az
árkot is kitakarítják. Hegedűs Gábor elmondta, a későb-
biekben vízforgató berendezést is építenek, hogy ne
pangjon az árok vize. (br)

A mozgás fővárosa lett egy éjszakára Budapest. Az Országos Egészség-
fejlesztési Intézet Egészségkommunikációs Központja először szervezte
meg a Mozgás Éjszakája elnevezésű rendezvényt, amely az egészséges
életmód fontosságára hívta fel a figyelmet. A programon tizenegy sportágat
próbálhattak ki az érdeklődők a Városligetben.
Több ezren ültek kerékpárra, hogy a tíz kilométeres szakaszon két keréken
fedezhessék fel az éjszakai várost. Ezalatt a Hősök tere egyik fele tenisz- és
tollaslabdapályává változott, míg a másik oldalán, a Szépművészeti Múzeum
előtt emberek százai zumbáztak. A városligeti tavon a sárkányhajóban
dobszóra evezhettek a vállalkozó kedvűek, akik később a kajak-kenuzást
is kipróbálhatták. A Műcsarnok oldalánál felállított, színesen világító ko-
sárgyűrűk alatt éjjeli streetballmeccsen mérkőzhettek meg a csapatok, míg
a fitness-sátorban spinning várta a fáradhatatlan jelentkezőket.  Az ökölvívás
alapjait Miló Viki és Erdei Zsolt mutatta be, míg az asztalitenisz szépségére
a legendás játékos, Klampár Tibor hívta fel a figyelmet. -k-

Megújul a napozóterasz, és vízforgató berendezés is lesz

Falu szélén, erdő mélyén címmel rendezte meg ebben az
évben a Múzeumok Éjszakáját a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum. Nem véletlen a névválasztás, hiszen idén az
erdők, a mezők, a falvak és a tanyák életébe pillanthattak
be a látogatók. Ezúttal is több helyszínen voltak programok,
amelyek közül az ökörfogat volt az egyik legnépszerűbb.
Az ősi közlekedési eszköz elé befogott két négyéves ökör,
Tiborc és Táblás Gödöllőről érkezett. A gyerekeket népi
játékokkal, koncertekkel és állatsimogatóval is várták.
Egy hagyományos parasztudvart alakítottak ki, ahol róka,
bárány, kakas, vadmalac kapott helyet a ketrecekben, míg
a színpadon koncertek sora fogadta a közönséget egészen
éjfélig. Kovács Adrienn, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
kommunikációs munkatársa elmondta, a felnőttek számára
szakmai, múzeumi programokkal készültek. Folyamatosak
voltak a tárlatvezetések, láthattak vadászkiállítást, de a
szőlészettel, borászattal is megismerkedhettek a látogatók.
Az apostolok tornyában pedig 70 méter magasból csodál-
hatták meg a Városligetre nyíló panorámát. HZs

Szerelemvarázsló és barátságmegtartó tűzugrással zárult a
Múzeumok Éjszakája

Szépül a Vajdahunyad 
várának környéke

Több mint ötszáz kisállatot öleltek át egyszerre a Városli-
getben. A Guiness-rekord-kísérlet alatt kutyát, nyulat,
patkányt, rókát, görényt, malacot, sündisznót, macskát
és még vaddisznót is megszeretgettek az éppen arra
járók. A résztvevők többsége saját kedvencét hozta el, de
a kísérlet idejére – legalább két percig kellett átkarolva
tartani az állatokat – kölcsönözni is lehetett a helyszínen.
A program egy kétnapos kisállatfesztivál része volt, ahol
engedelmességi bemutatót, görényolimpiát, harcieb-si-
mogatót és szépségversenyt is rendeztek mentett, illetve
keverék kutya kategóriában -Vr-

Addig ölelkeztek, 
míg megdőlt a rekord

Ezrek éjszakáztak 

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

Tóth Csaba zuglói
MSZP-s országgyű-
lési képviselő szerint
„gigantikus ingatlan-
mutyi” készül a Vá-
rosligetben. Papcsák
Ferenc (Fidesz) pol-
gármester képtelen-
ségnek és hazugság-
nak tartja a szocia-
listák vádjait, hiszen a Városli-
getben az állam építteti meg a
saját tulajdonába kerülő épüle-
teket, egy állami vagyonkeze-
lésben lévő területen.

– Gigantikus ingatlanmutyira ad
lehetőséget a Papcsák Ferenc által
előterjesztett, a parlament által

decemberben elfoga-
dott Városligetről
szóló törvény –
mondta lapunknak
Tóth Csaba, az
MSZP zuglói ország-
gyűlési képviselője.
Arra a kérdésünkre,
hogy miképp valósul-
hat meg ingatlanmu-

tyi, ha egy állami és nem egy ma-
gáncéghez került kezelésbe a te-
rület, Tóth Csaba elmondta, a
szóban forgó állami cég jogosítvá-
nyai egyedülállóak hazánkban,
nem vonatkozik rájuk semmilyen
építési jogszabály, semmilyen zöld-
területi szabályozás, akkora épü-

letet húznak fel, és annyi fát vágnak
ki, amennyit csak akarnak. 

– Egy építési területre fel kell
vonulni munkagépekkel, közmű-
árkokat kell ásni. Semmi nem
marad meg a növényekből és a
fákból – tette hozzá a politikus,
aki szerint hiába mondják azt,
hogy nagyobb lesz a zöld terület,
ez fizikailag nem valósulhat meg,
a Városliget ugyanis nem gumiból
van. Kifejtette, a rendelkezésre
álló dokumentumok szerint 120
ezer négyzetméterrel nő a beépített
városligeti részarány. 

– Ez egy Aréna Pláza méretű te-
rületet jelent, igaz, nem egyben,
hanem elosztva. Nem lehet majd
ott kikapcsolódni, nem lesz olyan
része a Városligetnek, ahol ne
állna valamilyen épület – fejtette
ki Tóth Csaba, és hozzátette, fel-
háborítónak, tisztességtelennek
tartotta, hogy minderről egyetlen
zuglóinak és fővárosi embernek
sem kérték ki a véleményét. Mint
folytatta, nem készült hatástanul-
mány arról sem, hogy a Koós Ká-
roly sétány autósforgalmát hová
vezetik el, emellett nem látott olyan
tervet sem, ahol a városligeti új
futópálya szerepelt volna. Hozzá-
tette, az embereket kellően felhá-
borította mindez, nem véletlenül
nyert minden Városligetet körbe-
vevő kerületben baloldali jelölt a
tavaszi választáson.

Az állam az építtető

– Megszoktuk már a szocialis-
táktól, hogy hazudnak – mondta
Papcsák Ferenc polgármester, fi-
deszes országgyűlési képviselő. –
Nevetséges, hogy ingatlanmutyiról
beszélnek, miközben kormányzá-

suk alatt PPP-konstruk-
cióban magáncégekkel
építettek és üzemeltettek
középületeket. A kor-
mányzati negyed terve-
zésére pedig kifizettek ki-
lencmilliárdnyi közpénzt,
de nem készült el semmi.
Ehhez képest a Városli-
getben az állam építteti
meg a saját tulajdonába
kerülő épületeket, egy ál-
lami vagyonkezelésben
lévő területen. Hogy lehet
itt „ingatlanmutyi” – fej-
tette ki. Hangsúlyozta,
szó sincs arról, hogy bár-
mit meg lehet építeni a
Városligetben, hiszen most zajlik
a társadalmi vita a park rendezési
szabályozásáról, amelybe az érin-
tett kerületek mellett zuglói civil
szervezetek is bekapcsolódtak. 

– Nem igaz az az állítás sem,
hogy nem kérdeztük meg a lakosok
véleményét – tette hozzá Papcsák
Ferenc. – Konzultációt hirdettünk
Zugló fejlődéséről, amelyre több
mint 3600 kerületi polgár küldte
el válaszát. Arra a kérdésre, hogy
egyetért-e a Városliget ilyen módú
fejlesztésével a zuglói válaszadók
75 százaléka mondott igent. 

A rendezési szabályozás a Fővá-
ros feladata, a törvény pedig ki-
mondja, a zöld felület nem lehet
kisebb, mint a 2013. december
végi állapot.  Papcsák arról is be-
szélt, azért fontos az állami sze-

repvállalás, mert a kerületek nem
rendelkeznek akkora forrással,
hogy elég lenne egy 150 milliárdos
beruházásra. 

– A cél az, hogy a mostani, el-
hanyagolt Városliget – amelyhez
a szocialisták húszévnyi vezetésük
alatt nem nyúltak hozzá – Buda-
pest világszínvonalú látványossága
legyen! A fejlesztések eredménye
lesz az is, hogy kitiltjuk a gépko-
csiforgalmat a ligetből. Érdekes,
hogy a szocialistákat soha nem
zavarta, hogy a parkon keresztül
megy az M3-as autópálya beveze-
tőforgalma – tette hozzá Zugló
polgármestere –, és az sem, hogy
rendezvényük miatt minden év
május 1-jén teherautókkal hajta-
nak a fűre, és teszik tönkre a Vá-
rosligetet. Pindroch Tamás

A baloldal még hallgat, 
a Fidesz Rozgonyi Zoltán mellett döntött  

– Még nem jött el az ideje, hogy megnevezzem a polgármester-je-
löltünket. Nagyon jó indulónk van, aki mellé nemcsak a pártok,
hanem a civil szervezetek is felsorakozhatnak – mondta Tóth Csaba,
az MSZP helyi elnöke, országgyűlési képviselő. Emlékeztetett, ápri-
lisban mind a tizenöt választókörzetben nyertek. Arra is kitért, az
európai parlamenti választáson alacsony volt a részvétel, de a Fidesz
Zuglóban így is csak ötvenöt szavazattal kapott többet a baloldalnál.
Arról, hogy májusban az MSZP-t az Együtt-PM és a DK is megelőzte
a kerületben, úgy nyilatkozott, legfrissebb felméréseik szerint ismét
az áprilisi, vezető szinten állnak  a támogatottságban. Nagy többséggel
Rozgonyi Zoltán alpolgármestert jelölte a zuglói Fidesz-csoport pol-
gármester-jelöltnek. 

– Az alpolgármester Ferdinandy Istvánt és Kulcsár Józsefet győzte le
a versenyben – mondta lapunknak Papcsák Ferenc, a Fidesz választó-
kerületi elnöke,Zugló jelenlegi polgármestere.  A jelölést jóváhagyta a
Fidesz önkormányzati választási előkészítő bizottsága is. A Fidesz
zuglói csoportja döntött a tizenöt kerületi egyéni induló személyéről is. 

– Azt kérem a zuglóiaktól, hogy nézzék meg a 2010 óta elért ered-
ményeket, azt, miképp szépült, vált biztonságosabbá a kerület. Július
végére, augusztus elejére elkészül egy összegző kiadványunk, amelyet
eljuttatunk a lakosoknak, ebben felsoroljuk, mit is értünk el Zuglóban
az elmúlt négy évben – fejtette ki Papcsák.  

A Fővárosi Közgyűlés 18 igen, 13 ellenében elfogadta a városligeti
építési szabályzatot. A koncepció alapján a meglévő zöldfelületeket
és a parki funkciót a lehető legkevésbé érintik majd az új
épületek. Ezeket a ma is burkolt felületeken, illetve a parkidegen
funkciók elbontásával felszabaduló területeken építik meg. 

Szó sincs ingatlanmutyiról – érvek és ellenérvek

A test megért egy estet

Tóth Csaba

Papcsák Ferenc: 
mi ültetjük a fákat, nem kivágjuk!



Lacsny Bálintnénak, a Vá-
rosligeti Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános
Iskola igazgatóhelyettesé-
nek minden eddiginél ne-
hezebb volt az idei tanév.
Minden egyes nap azzal a
tudattal ment be a tanári-
ba, hogy júniusban végleg
elköszön az iskolától. Mag-
di néni nyugdíjba ment.

– Most, hogy elérkezett a
pillanat, még mindig nem
barátkoztam meg a gondo-
lattal – mondta az idei pe-
dagógus napon Pedagógus
Szolgálatért Érdemérem-
mel kitüntetett igazgató-
helyettes. – Az elmúlt 17
évben a Hermina úti is-
kola volt a második ott-
honom, amit nagyon
nehéz lesz elhagyni.

Lacsny Bálintné, Magdi
néni harminc éve pedagó-
gus. Pályafutását a mátyás-
földi Centenáriumi Általános
Iskolában kezdte, ahol ma-
gyarra, majd később angolra
is tanította 11 éven át a gye-
rekeket. Később a Corvin
Mátyás Gimnáziumban dol-
gozott, és rendszeresen részt
vett különböző továbbkép-
zéseken. Lelkesedésére és
felkészültségére a főváros
oktatási vezetői is felfigyel-

tek, és szaktanácsadónak
kérték fel. Lacsny Bálintné
tíz évig ebben a minőségben
járta a budapesti iskolákat.
Így ismerte meg a városligeti
intézményt és annak két ta-
nítási nyelvű programját. 

– Időközben arra is rájöt-
tem, hogy az általános is-
kolás korosztály sokkal kö-
zelebb áll hozzám, mint a
középiskolás, ezért minden-
képpen váltani akartam, de
az itt tapasztaltak adtak vég-
ső lökést ehhez – mesélt
Magdi néni arról, hogyan
került 1997-ben a zuglói in-
tézménybe. 

A városligeti iskolában al-
kalmam volt részt venni a
központi kéttannyelvű és a
helyi tanterv elkészítésében.
2000-ben az iskola általános
igazgatóhelyettesévé és az
angol nyelvű program fele-
lősévé nevezték ki. 2013-
ban az év pedagógusának
választották, és mint mond-
ta, szeptembertől sem fog
unatkozni. Angol nyelvi tan-
folyamokat szeretne tartani. 

Magdi néni elárulta, ha
a nyugdíjaséveket nem is,
a nagymamaszerepet már
nagyon várja, ezért bízik
abban, hogy hamarosan

valamelyik fia meg-
ajándékozza egy

unokával. 
RT

A diákmunka fogalma az utóbbi időben jelen-
tősen átalakult. Míg korábban a szünidőben
végzett nyári munkát nevezték diákmunkának,
mára ez sokak számára egész évben folytatott
alkalmi vagy állandó tevékenységgé vált – derül
ki a MŰISZ Iskolaszövetkezet közelmúltban kia-
dott tájékoztatójából. 

Sok tanuló
pénzkereseti le-
hetőséget lát a
diákmunkában,
amit önfenntar-
tásra, illetve a
családtól kapott
támogatás kiegé-
szítésére hasz-
nál. Az iskola-
szövetkezet által
közzétett felmérés szerint a diákok
jelentős része napi vagy heti pár
napos munkát keres, amely dél-
után, illetve hétvégén végezhető.

Az iskolaszövetkezet arra hívja
fel a fiatalok figyelmét, hogy mielőtt
megkezdenék a munkakeresést,
tisztázzák magukban, miért sze-
retnének dolgozni. Ahhoz, hogy
valaki jól szerepeljen az állásin-
terjún, és elnyerje a kívánt mun-
kát, célszerű tisztában lennie saját
képességeivel és azokkal a tulaj-
donságaival, amelyek hasznosak
lehetnek a munkavégzés során. 

A diákmunkának a pénzszer-
zésen kívül több előnye is van. A
fiatalok még a végzettség meg-
szerzése előtt bepillantást nyer-
hetnek a munka világába, olyan

szakmai tapasztalatot szerezhet-
nek, amely később előnyt jelenthet
a munkaerőpiacon. Ezen túlme-
nően meg lehet szerezni azt a
gyakorlati időt, amelyet bizonyos
oktatási intézmények a bizonyít-
vány kiadásának feltételéül meg-
szabnak. Gyakornokként is ér-
demes jól teljesíteni, mert lehet,
hogy a munkáltató a tanulmányok
befejeztével főállású munkaválla-
lóként alkalmazza a fiatalt.

A MŰISZ Iskolaszövetkezet min-
den munkát kereső diáknak azt
javasolja, vegye igénybe a segítsé-
gét, mert így elkerülhető, hogy a
munkaadó nem a munkaszerző-
désnek megfelelően alkalmazza,
és az elvégzett munka után nem
kapja meg a bért. PD
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A MŰISZ Iskolaszövetkezet segítségével 
elkerülhető, hogy kihasználják a tanulókat

Korábban csak a szünidőben vállaltak munkát a diá-
kok, ma már van, aki egész évben így egészíti ki a
zsebpénzét

„Szerdától elérhető az osztály-
társaitok, évfolyamtársaitok,
iskolatársaitok által írt első ver-
ses kötet. Emészthetőbb, mint
Ady, olcsóbb, mint egy hambur-
ger, s élvezhetőbb, mint egy
Cooper-teszt” – olvasható a
Szent István Gimnázium hon-
lapján. Utánajártunk, milyen
könyvről is van szó.

A Posztolj verset az utcára elne-
vezésű mozgalom a tavalyi költé-
szet napján indult hódító útjára.
Babus Zoltánnak, a Szent István
Gimnázium egyik magyartanárá-
nak ezzel az volt a célja, hogy az
eladó-kiadó lakásokról és az
eltűnt kutyákról szóló, ide-oda
kiragasztott hirdetések mellett
versek is helyet kapjanak. A köl-
teményposztolók között volt
Merényi András is, a gimnázium
12. évfolyamos tanulója. András-
nak feltűnt, hogy sok diáktársa
nem kortárs vagy klasszikus ver-
set, hanem saját költeményt nép-
szerűsít így. Innen jött az ötlet,
hogy ezeket a költeményeket
összegyűjtsék, és egy kiadvány-
ban is megörökítsék. Ez a könyv
lett a Kötetecs-
ke, amelynek
szerkesztését
Merényi And-
rás, finanszíro-
zását pedig a
g i m n á z i u m
vezetése vállal-
ta. A kezdemé-
nyezést az isko-
la magyartaná-
rai is támogat-

ták. A kötetet száz példányban
készítették el, és a tanév utolsó
napjaiban – ahogy a bevezetőben
szerepel, egy hamburgernél
olcsóbban – lehetett megvásárol-
ni. A Kötetecske 21 istvános diák
több mint hatvan versét és hat
novelláját tartalmazza. A tördelést
Borbás Bence, az illusztrációkat
Juhász Enikő és Tóth Szilvia, a
fotókat pedig Hamitova Regina
készítette. RT

A diákmunka aranyszabályai 

Hamarosan kötelező lesz
Az új köznevelési törvény ér-

telmében 2016-tól a diákok szá-
mára az érettségi vizsgára való
jelentkezés előfeltétele lesz, hogy
50 óra közösségi szolgálatot tel-
jesítsenek középiskolai tanul-
mányaik során. Zuglóban erre
a Cserepesházban és tagintéz-
ményeiben is van lehetőség. A
koordinálást Lovas Mariann, a
Zuglói Ifjúsági Centrum megbí-
zott tagintézmény-vezetője, ifjú-
sági programszervező végzi. A
lehetőséggel a 9–12 osztályos,
illetve ötéves képzésben részt
vevő középiskolások élhetnek.
A Cserepesháznak hét zuglói
középiskolával van közösségi
szolgálat ellátására vonatkozó
megállapodása. A diákok hét-
köznap napi két, hétvégén napi
három óra közszolgálati tevé-
kenységet végezhetnek. Az is-
kolai koordinátornál jelentkező
tanulók általában rendezvények
előkészítésében, lebonyolításá-
ban vesznek részt. Jelenleg a
Cserepesház és a Lipták Villa
nyári táboraiban a kisgyerekek
kíséretét látják el.

Eljön a reggel...
Könny folyik arcomon, véle folyik ki a mámoros álmom.
Eljön a reggel, fáradtan kelek én ki az ágyból,
Tárom az ablakot, átjár a friss, hajnali szellő, 
Rózsapiros színben látszódik a távoli felhő.
Kávé illata járja be házunk mindegyik sarkát, 
Csiklandozza a sok pici gyermek csöpp, pisze orrát.
Bágyadtan bújnak még alvó anyjuk ölébe,
S én mosolyogva ülök szűk, megtelt ágya tövébe.

(Macher Bori)

Magdi néni már az unokáját várja

Lacsny Bálintné tizenhét évig tanított a városligeti iskolában

Egész évben vitatkoztak a zuglói Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvé-
delmi és Informatikai Szakközépiskolában, ám ennek az összetűzésnek minden résztvevő
örült. Kulcsár Anikótól, a Szólj be(le)! – Vitától hangos iskolák elnevezésű projekt vezető-
jétől ugyanis megtudtuk, az intézményben disputaszakkör működik. A foglalkozás célja,
hogy a tanulókkal megismertessék a közösségi vita módszereit, a kulturált érvelési rend-
szereket. A legjobban „balhézó” diákok versenyvitákon bizonyíthatják rátermettségüket

Kórusban mondták a szülők

Nagy meglepetésben volt részük a Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos Iskola diákjainak és tanárainak. Pedagógusnap alkalmából ugyanis a szülők köszön-
tötték egy különleges műsorral az oktatókat. Az ötletgazdának, Fehér-Kriston Évának ha-
mar akadtak segítői, szinte minden osztályból jelentkeztek apukák és anyukák, hogy sze-
repelnének az előadásban. A közel hetvenfős szülői társulatban olyan neves előadók vol-
tak, mint Őze Áron, Auksz Éva, Vida Péter, Ónodi Eszter, Lengyel Katalin színészművész,
Makány Márta divattervező, Kocsák Tibor zeneszerző, Bakos Andrea hegedűművész és
Szekeres Pál paralimpiai vívóbajnok. A kórust Gesztesi-Tóth László orgonaművész taní-
totta be. Az előadás mellé Boros Attila festő- és grafikusművész egyedi grafikákat készí-
tett, amelyeket a tanárok bekeretezve kaptak meg. A szülők pedig úgy felbuzdultak a si-
keren, hogy jelezték, kórusukat szeptembertől állandósítani szeretnék

A kötetet Merényi András, a Szent
István Gimnázium 12. évfolyamos
diákja szerkesztette

Nagy vita volt a Petrikben



Kánikulában a legtöbb kertész-
kedő odaadóan vigyáz növénye-
ire, fokozatosan öntözi azokat,
az utcafronti rész azonban oly-
kor elfelejtődik, pedig a gondo-
zás annak is jár, sőt szükséges!
Az utcafronti öntözés fontossá-
gára már többször hívtuk fel a
figyelmet, de nyáron ez még in-
kább előtérbe kerül, legyen az
kertes ház vagy társasház elő-
kertje.

Az utcafronti öntözést a leg-
praktikusabb a kora reggeli órák-
ban vagy késő délután megejteni,
mert ilyenkor a hőmérséklet nem
a legmagasabb, ezért a növények
könnyebben veszik fel a vizet.
Nem kell hosszan öntözni, ugyanis
hiába áztatjuk el a növényeket,
akkor sem tudnak több vizet fel-
venni, mint amennyit egy öt-tíz
perces, permetező öntözéssel ki-
juttatunk.  A lombozatot ne vize-
sítsük be, inkább a töveket ned-
vesítsük, így elejét vehetjük a gom-
bás betegségek megjelenésének. 

Előfordulhat, hogy a lakókö-
zösség nem pártolja a gyakori ön-
tözést, például a közös vízszámla
megnövekedése miatt, ilyenkor
megoldást jelenthet a szárazság-
tűrő vagy kevés locsolást igénylő,
őshonos fajták ültetése. Szintén

jó módszer a spórolásra a cse-
pegtető öntözőrendszer haszná-
lata, amely akár házilag is elké-
szíthető: kilyuggatott gumitömlőt
helyezzünk a növények tövéhez.
Fontos tudni, hogy a szárazságtűrő
növények is igénylik az öntözést,
csak ritkábban, mint vízigénye-
sebb társaik, tehát nincsen növény
locsolás nélkül. Hasonlóan költ-
séghatékony megoldás lehet az
esővíz gyűjtése és felhasználása.
Már egyetlen nagyobb méretű, az
eresz aljához csatlakoztatott mű-
anyag vagy fémhordó segítséget
jelenthet. Az öntözés során táp-
anyagot is ki lehet juttatni a nö-
vényeknek, azonban ezt csak jó
kondícióban lévő, egészséges zöl-
dek esetében tegyük, de ugyanez
vonatkozik a növényvédelemre is.
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Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Állataink belső hőszabályozásának
hátránya, hogy nem képesek a hő-
leadásra verejtékezéssel. Csupán
talppárnáik mirigyein keresztül
tudnak párologtatni, és lihegéssel
van lehetőségük csillapítani test-
hőmérsékletüket. Ennek következ-
ménye, hogy – ha már olyan mér-
tékű a testük felmelegedése, amit
ezekkel a mechanizmusokkal nem
képesek leadni – hőguta alakul ki.
Fokozottan érzékenyek a nagy bun-
dájú, rövid orrú és a szívbeteg ál-
latok. Náluk sokkal rövidebb idő
alatt alakulnak ki a hősokk tünetei,
mint a szapora légzés, a dülöngélés,
a hányinger vagy a görcsrohamok.
A szervezet hőre leginkább érzékeny
része az agy. Ha tartósan és jelentős
mértékben emelkedik e szerv hő-
mérséklete, akkor a fehérje alkotói
egyszerűen kicsapódnak, ami – sú-
lyos idegrendszeri tünetek mellett
– az állat halálát okozza. Éppen
ezért ha kedvencünkön a nagy hő-

ség okozta sokk
vészjósló tüneteit lát-
juk, legfontosabb a
fej hűtése egy kicsa-
vart hideg vizes tö-
rölközővel. Ha már
láthatóan nagy a baj,
azonnal állatorvos-
hoz kell fordulni,
ugyanis ilyen esetben
az időben történő in-
fúziós kezelés élet-
mentő. A hőguta megelőzése érde-
kében mindig fordítsunk figyelmet
arra, hogy állataink előtt állandóan
legyen friss, de nem hideg víz.
Hosszú szőrű kutyáknak ajánlatos
még nyár előtt megnyírni, trimmelni
a bundáját. A legnagyobb kániku-
lában kerüljük kutyánkkal a nagy
túrákat, a kimerítő tréningeket,
ugyanis az aktív testmozgás tovább
növeli a testhőmérsékletet. Ezen-
kívül alapszabály, hogy kutyát nagy
melegben sose hagyjunk magára a

kocsiban felügyelet nélkül. Az autó
belsejében percek alatt szaunaszerű
körülmények alakulnak ki, ami
kedvencünk halálához vezethet.
Nem szabad megfeledkeznünk kis
rágcsálóinkról, nyulainkról sem,
hiszen ők is szenvednek a lakásban
a magas hőmérséklettől. Esetükben
a ketrecbe helyezett, hideg felületet
biztosító csempe, járólap vagy a
ketrec tetejére terített vizes törölköző
elégedett szunyókálást eredményez.

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

A forróság beköszöntével gyakran
kellemetlen tünetekkel járó fertőző
betegségek és zúzódások árnyé-
kolhatják be a pihenés legszebb
pillanatait, ezért fokozott figyelmet
kell fordítani ezek megelőzésére.

A nyári időszakra jellemző be-
tegségek közül a következők for-
dulnak elő a leggyakrabban:

• Ételmérgezések, vírusos meg-
betegedések, bőrbetegségek.

A nyári ételmérgezéseket a szal-
monellabaktériumok okozzák. Ilyen
esetben fontos teendő a megfelelő
folyadékpótlás a kiszáradás elke-
rülésére és a hasmenés során el-
veszített sók, cukrok pótlása. A  ví-
rusfertőzések nyáron igen gyako-
riak, lázzal, hasi, illetve gyomorfáj-
dalommal, hasmenéssel, bélhurut-
tal és egyéb emésztési panaszokkal
járnak. A fellépő bőrbetegségek

megfelelő higiéniai sza-
bályok betartásával
megelőzhetők.

• A napsugárzás és
a kánikula okozta kel-
lemetlenségek.

Leégés, napszúrás
vagy hőguta szintén
gyakran fordul elő nyá-
ron, ilyenkor fontos figyelni a napi
folyadékbevitelre és a déli órákban
az erős napsugárzás kerülésére.

• Vízparton bekövetkező zúzó-
dások, gombás fertőzések.

A zúzódások erőteljesebb külső
fizikai behatásra jelentkeznek,
ilyenkor a bőr nem sérül. A haj-
szálerek pattannak meg, és a bőr
alatti kötőszövet vérzik be. Javasolt
jeges vagy hideg vizes borogatás,
és ha a kialakult duzzanat, folt
egy hét alatt sem csökken, szak-

orvosi ellátás igénybevétele. A gom-
bás fertőzések higiéniai előírások
betartásával megelőzhetők.

• Rovarcsípések, kullancsok és
szúnyogok.

A csípések allergiás reakciókat
válthatnak ki, és gyakran orvosi
ellátás, szükség szerint kórházi fel-
vétel válik szükségessé.

Dr. Révai Tamás PhD  
igazgató főorvos

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Kos – Jobban járunk, ha nem
korlátozzuk őket, mert „nem
férnek a bőrükbe”. Szükségük

van a mozgásra, sportra, beszélgeté-
sekre, jövésre-menésre, mert le kell
kötniük a bennük lévő hatalmas,
tomboló energiát, ami leginkább a
családon, a társukon csapódhat le.
Munkájukban még mindig átrende-
ződés várható, minden újjászülethet. 

Bika – Érzelmek viharában,
hatalmas álmokkal, illúziókkal
telve itt a szerelem, de most

hajlamosak lehetnek a nagy csalódá-
sok megélésére is, amelyek nagysága
álmaikkal egyenesen arányos. A biz-
tonságérzetük labilis lehet. Amilyen
jó pénzügyi szakemberek egyébként,
most annyira nem tudnak erre a te-
rületre figyelni. Becsaphatók. 

Ikrek – Jól vannak. Tele erővel,
lendülettel, szerelemmel. E
mögött a pénzügyek rendező-

dése is meghúzódhat, ami lehetőséget
adhat új otthon kialakítására, utazásra
szerelmükkel, gyerekeikkel, akár a
tengerentúlra is. Társukkal való kap-
csolatuk is erősödhet, stabilizálódhat,
még a szerelem is újra fellobbanhat,
amiből gyermekáldás is lehet.

Rák – Legszívesebben utazná-
nak, leginkább a tengerentúlra.
Ha szerepelniük kell, nem okoz

problémát, hiszen ragyognak. Minden-
kinek segítenének, olyanok, mint a
földre szállt angyal. Fontossá válhat
otthonuk tisztasága, s ha nincs lehetőség
nyaralásra, akkor a rendrakás, a rend-
szerezés, a takarítás kerülhet előtérbe.
Pénzügyi vonalon bőség jöhet.

Oroszlán – Nagyon jó megér-
zéseik vezethetik őket, előző
életből jövő segítségre is szá-

míthatnak. Jó velük most beszélgetni,
minden szavuknak mélysége van, tele
szeretettel. Ez a munkájukat, a kol-
légáikkal való kapcsolatukat is segít-
heti. Barátaikban csalódhatnak, de
csak annyira, amennyire nem akartak
tisztán látni velük kapcsolatban. Be-
széljék meg, az segíthet.

Szűz – A szerelem vagy baba
születése olyan mély hatással
lehet rájuk, ami által újjászü-

lethetnek, megváltozhatnak. Társuk
– barátaikkal együtt – meglepetést
szervezhet nekik. A kapcsolatok, a
beszélgetések most különösen fon-
tossá válhatnak, tele vannak gondo-
latokkal, amelyeket szeretnének meg-
osztani másokkal is.

Mérleg – Nagyon szeretnének
elutazni a tengerentúlra, ter-
mészetesen szerelmükkel. Na-

gyon nagy álmaik lehetnek. Annak
ellenére, hogy a pénzügyi akadályok
megoldódhatnak, lehetséges, hogy
még várniuk kell, mert a munkájuk
vagy egészségügyi problémák akadá-
lyokat állíthatnak eléjük. Társukkal
próbákat kell kiállniuk.

Skorpió – Nagyfokú bölcsesség
segíti őket abban, hogy ne él-
jenek vissza erejükkel, ne le-

gyenek türelmetlenek, akaratosak.
Ám figyelniük kell, hogy ez a tudás
elő tudjon jönni. Jó megérzéseik most
elhagyhatják őket, könnyen becsap-
hatják magukat, főleg a társukkal,
szerelmükkel, gyerekeikkel kapcso-
latban. Barátaikkal viszont nagyon
jót beszélgethetnek. 

Nyilas – Céljaikban nincs olyan,
amit ne tudnának elérni, s ennek
hozadéka az anyagiakban is bő-

séggel jelentkezhet. Barátaikkal össze-
vitatkozhatnak, ám minden vita fölös-
leges, hiszen mindenkinek van igazsága.
A közlekedésben lassítsanak, ne legye-
nek türelmetlenek, mert pénztárcájuk
bánhatja. Otthonukat szépíthetik, az
angyalok súgnak nekik ebben is. 

Bak – Egy kis türelmetlenséget
és túlzott szabadságvágyat le-
számítva jól vannak. E türel-

metlenség hátterében lehet, hogy köl-
tözködés vagy otthonuk átalakítása
áll, ami mindig nehézségekkel jár.
Társukkal, szerelmükkel, gyerekeik-
kel kapcsolatban most illúziókat, ál-
mokat kergethetnek, bár ez egyébként
egyáltalán nem jellemző rájuk. 

Vízöntő – Az utakon kell leg-
inkább figyelniük, ami most
komoly feladat elé állíthatja

őket, mert kirobbanó energiájukkal
nehéz a fékezés. Társukkal is össze-
veszhetnek túlzott szabadságvágyuk
miatt. Kérjék az angyalok segítségét,
mert mindig ott állnak készenlétben.
Munkájukban művészi képességük
kibontakozhat, „csatornázva” vannak
a felsőbb világhoz. 

Halak – Bármilyen szereplésre
kérik fel őket, el kell vállalniuk,
hiszen ragyognak, meg tudják

mutatni képességeiket, szeretetüket.
Az anyagi nehézségek még mindig je-
len lehetnek, de lelküket nem tudják
megtörni. Gazdagságot pénz nélkül
is érezhetnek a szívükben. Nem kizárt,
hogy szerelem vagy baba érkezése
van a háttérben.

Termék megnevezése

Zöldborsó

Kukorica

Tök

Cseresznye

Ribizli

Meggy

Sárgabarack

Kovászolni való uborka

Cukkini

Mértékegység

kg

cső

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ár (Ft)

300

80-100

150-180

300-450

350-400

200-300

300-400

150-200

150-200

Kétheti horoszkóp július 3-tól

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
július 3–16-ig

Vizes törölközővel hűtsük a fejét!

A lombozatot ne érje víz, csak a töveket, így elkerülhető a növények
gombás megbetegedése

Leégés, napszúrás vagy hőguta esetén nem
csak a bőr kezelésére, a megfelelő mennyi-
ségű folyadék bevitelére is figyelni kell



Tizenegy egészségügyi, illetve
szociális ágazatban dolgozó ve-
hetett át elismerést a kerületben
a Semmelweis-nap alkalmából.
Zugló Önkormányzatának kitün-
tetéseit Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester és Gyügyei Attila szo-
ciális és családvédelmi tanács-
nok adta át a Lipták Villában.

Az ünnepségen Rozgonyi Zol-
tán beszédében hangsúlyozta:
meggyőződése, hogy azok, akik
ezt a hivatást választották,
ugyanazon értékeket szem előtt
tartva kezdtek el dolgozni, mint
Semmelweis Ignác, aki praxisa
során éjjel-nappal a szenvedők
rendelkezésére állt. 

– Amíg egészségesek vagyunk,
fel sem fogjuk igazán az egész-
ségügyi szakemberek munkájá-
nak értékét. Az év összes többi

napján is hasonló figyelemnek,
tiszteletnek és szeretetnek kel-
lene öveznie az orvoslásban dol-
gozókat – emelte ki az alpolgár-
mester, majd Gyügyei Attila szo-
ciális és családvédelmi tanács-

nokkal tizenegy dolgozónak adott
át elismeréseket.

Az ünnepségen Heczku Ágnes
és a bolgár származású Nikola
Parov adott rövid koncertet.

Baranya

Visszatér a restik minőségi konyhája
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Ováció követte a Záborszky Kálmán vezette Zuglói Filharmónia zárókoncertjét Pozsonyban. A
zenekar a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét Pozsonyban című, a határokon átívelő
kulturális kapcsolatok erősítésében kiemelkedő szerepű rendezvénysorozaton elsősorban
pozsonyi kötődésű magyar zeneszerzők műveit adta elő: Kodály Zoltán Galántai táncok című da-
rabját Dohnányi Ernő Változatok egy gyermekdalra című műve követte. A zongoraszólót Berecz
Mihály játszotta, majd Bartók Béla Este a székelyeknél című darabja hangzott el. Zárásként Liszt
Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeménye csendült fel, de a koncertet követő ötperces
ováció miatt a zenekar ráadásként Liszt Ferenc II. magyar rapszódiáját is eljátszotta

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

Elismerést vehetett át Féderer Miklósné, Földi Viktória, dr. Gyurá-
kovics Margit, dr. Kárpáti Sándor, Kurucz Istvánné,  Lindauer Ta-
másné, dr. Lukács György, Palkovics Józsefné, Sánta Győző Ernőné,
Tóthné Németh Anna és dr. Zemplén Éva

A korabeli menükártyák, a belső használatra készült szakács-
könyvek, a régi szakácsruhák, hálókocsikalauz-egyenruhák mellett
híres „utasellátós” csokik másai is helyet kaptak a vitrinekben

Már javában dolgoznak a Bos-
nyák téri templom új tornyá-
nak harangjain. Az őrbottyáni
műhelyben, alapos előkészü-
letek után, augusztusban öntik
ki azokat. A Páduai Szent An-
tal Plébániatemplom tornyába
kerülő harangokat szeptember
21-én szentelik fel, de előtte
egy hétig a templom előtti té-
ren bárki megtekintheti az al-
kotásokat. 

Miután hatvanhét év után végre
elkészült a Bosnyák téri Páduai
Szent Antal Plébániatemplom tor-
nya, az épület ősszel új harangokat
is kap. Ezek jelenleg „gőzerővel”
készülnek, mégpedig Őrbottyán-
ban, Gombos Miklós aranyko-
szorús mester műhelyében, ahová

Bárány Béla plébános több za-
rándoklatot is szervezett az elmúlt
időszakban, hogy a hívek is be-
pillantást nyerhessenek az évszá-
zados hagyományokkal bíró, kü-
lönleges munkafolyamatokba. 

A harangkészítés igen bonyolult
tevékenység. Bár maga az öntés
legfeljebb hat percet vesz igénybe,
az előkészületek hat hónapig is
eltartanak. Béla atya az őrbottyáni
műhelyben elmondta, a Bosnyák
téri templomtoronyba négy ha-
rang kerül: egy 425 kilogrammos,
Magyarok nagyasszonya elneve-
zésű, egy 210 kilós, Szent István
nevű, a már meglévő Szent Antal,
továbbá egy kisebb, úgynevezett
lélekharang. A plébániának van
még egy történelmi, 1882-ben

öntött harangja, amely azonban
a mester mérései alapján nem il-
lene az összhangzatba, így nem
kerül fel a toronyba. 

A harangokat augusztusban
öntik majd, s felszentelésükre
szeptember 21-én, vasárnap ke-
rülhet sor. Előtte egy hétig a
templom bejáratánál lesznek ki-
állítva, hogy bárki megnézhesse
a különleges tárgyakat.

– Hatalmas öröm, hogy mindez
megvalósul – tette hozzá Bárány
Béla. – Ezek a harangok kicsit
mindannyiunkért szólnak majd. 

Ahogy a toronyépítéshez számos
felajánlás érkezett, úgy a harangok

is adományokból készülhetnek el.
A Szent Istvánról elnevezett alkotás
hárommilliós költségét Papcsák
Ferenc, Zugló polgármestere állja. 

– Rengeteg szép épülete van a
kerületnek, ezek között sok a
templom, amelyek alakítják, gaz-
dagítják városképünket – mondta
a polgármester, aki maga is részt
vett a műhelylátogatáson. – Eze-
kért igyekszünk sokat tenni. A
Bosnyák téri torony különösen
meghatározó, az ott lévő harangok
hangja évszázadokra befolyásolja
a környék hangulatát. 

A zarándok híveknek Gombos
Miklós mutatta be a harangöntés

minden csínját-bínját, a magké-
szítéstől az álharang és az úgy-
nevezett köpeny kialakításán át
egészen az utolsó fázisig. A mester
szólt a történelmi előzményekről
is, az ókortól kezdve a háborús
időkig, amikor sokszor haran-
gokból öntötték az ágyúkat. 

– Így tett például Gábor Áron –
ismertette Gombos Miklós –, de
néha előfordult a fordítottja is.
Miután a tizenhetedik század végén
Bécs alól sikerült elűzni a török
hadat, az elhagyott ágyúkból hat-
vannégy mázsás harangot öntöt-
tek, amely ma is a Stephansdom
tornyában zenél. Kacsoh Dániel

Gombos Miklós a harangöntés történelmi előzményeiről is mesélt a műhelylátogatás során 

Az öntés legfeljebb hat percet vesz igénybe, de az előkészületek
hat hónapig is eltartanak

Készülnek a Bosnyák téri harangok
A Magyarok nagyasszonya elnevezésű alkotás 425 kiló lesz, míg a Papcsák Ferenc
felajánlásából készített, Szent István nevű harang 210 kilót nyom majd

Az áldozatos munkát jutalmazták

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

Alföldi és Zsolnay porcelán ét-
készletek, bambis üveg és vo-
natkocsimakett – egyebek mellett
ezeket is megtekinthetik a láto-
gatók augusztus 20-ig a közle-
kedési múzeumban, a hatvanhat
éves MÁV Utasellátó tárlatán.

Különleges kiállítással idézik fel
a hatvanhat éves MÁV Utasellátó
múltját a Magyar Műszaki és Köz-
lekedési Múzeumban a MÁV-Start
Zrt. szervezésében. Az augusztus
20-ig látható tárlaton az érdeklő-
dők többek között korabeli me-
nükártyákat, belső használatra
készült szakácskönyveket, régi
szakácsruhát, hálókocsikalauz- és
felszolgáló-egyenruhát, valamint
kártyanaptárt, utasszótárt, sőt még
egy 1973-ból származó étlapot is
megtekinthetnek. Emellett Utas
üdítős, illetve bambis üveg és kü-
lönböző minőségi – Herendi, Zsol-
nay és Alföldi – étkészletek színe-
sítik az anyagot, de a retrohangu-
latot erősítve még a híres „utas-
ellátós” csokik másai is helyet
kaptak a vitrinekben.

Imri János, az Utasellátó Köz-
pont vezetője a Zuglói Lapoknak

elmondta, annak idején, ahogy a
vasúton, úgy a restikben is minő-
ségi volt a konyha, olykor díjnyer-
tes szakácsok tervezték meg a
menüt. Ezt a hagyományt szeret-
nék folytatni. A kiállításnak ugyanis
külön aktualitást ad, hogy a MÁV-
Start Zrt. ismét a kezébe vette a
fedélzeti utasellátó szolgáltatást,
ezzel összességében akár száz
új munkahelyet is teremtene. Jú-
nius 1-jétől maga üzemelteti nem-
zetközi járatain az étkezőkocsi-
kat, július 1-jétől pedig már egyes
balatoni vonatokon is újraindí-
tották a szolgáltatást, egyelőre
kísérleti jelleggel.

A történelmi, nemzetközi példák
mellett a tárlat bemutatja az Utas-
ellátó szolgáltatás II. világháború
utáni, 1948-as elindulását, egyebek
mellett a korai hálókocsikat és
azok berendezését is. A vitrinekben
pedig a különböző büfé-, étkező-
és hálókocsik H0-s modelljei lát-
hatók. A kiállított ereklyék zömét
gyűjtők bocsájtották a MÁV ren-
delkezésére. Kacsoh Dániel



Nyolc zuglói rendőrnek adott
át elismerő oklevelet az önkor-
mányzat nevében Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester június
25-én a Polgármesteri Hivatal-
ban. A kitüntetettek egy XIII.
kerületi paneltűzben mentettek
életeket, segítséget nyújtva a
szomszédos városrészben dol-
gozó kollégáiknak.

– Mindig örömteli, ha kiváló
munkát kell elismerni, különösen
igaz ez akkor, amikor a szakmai

teljesítmény életmentést jelent –
mondta köszöntőjében Rozgonyi
Zoltán. – Az erkölcsi, illetve rész-
ben agyagi elismerés révén ezt a
munkát szeretnénk példaként
bemutatni. 

A XIII. kerületi lakástűzben ta-
núsított hősi magatartásért Veres
Klaudia rendőr őrmester, Csukay
Gábor rendőr főtörzszászlós, Bo-
ros Attila rendőr őrnagy, Filó Zsa-
nett rendőr törzsőrmester, Michnai
Szilvia, Becze Csaba, Jekkel János
és Szabó Balázs próbaidős rendőr
őrmester vehetett át kitüntetést.

A két hónappal ezelőtti eset óta
egyébként még két életmentő ak-

cióban vettek részt zuglói rend-
őrök. Kún Péter Áron hadnagy
szolgálaton kívül volt, kutyát sé-
táltatott a Hajógyári-szigeten, ami-
kor a Duna-parton észrevett egy
eszméletlenül fekvő, kövek közé
szorult nőt. Miután értesítette a
mentőket, pokrócokat szerzett,
és a segítség megérkezéséig beta-
kargatta a 65 éves asszonyt. Az
időközben magához térő nőt a
Honvédkórház traumatológiai osz-
tályára szállították. 

Június 24-én, a hajnali órákban
pedig a Horváth Boldizsár utcai
lakástűzből mentettek ki egy idős
embert. Az első két járőr, aki a

katasztrófavédők előtt a helyszínre
ért – Filó Zsanett és Orgovány
Ádám –, a füstöt követve felrohant
a harmadik emeletre. Mivel a ko-
pogtatásra, csöngetésre senki nem
felelt, az ajtót a tűzoltókkal együtt
felfeszítették. A konyhában találtak
rá a lakás 87 éves tulajdonosára,
aki mozdulatlanul feküdt a földön.
A férfit még a helyszínen újra kel-
lett éleszteni. A többórás tűzol-
tásban valamennyi szolgálatban
lévő zuglói tűzoltó részt vett. Az
oltás így is több mint egy órát vett
igénybe. Az épület füstmentesíté-
séig mind a 27 lakónak el kellett
hagynia a házat.              KD–RT

A közterület-felügyeleti jogkörrel rendelkező
Zuglói Önkormányzati Rendészet 2014. ja-
nuár 1-jén kezdte meg működését. Az állo-
mány tagjai mint közterület-felügyelők ren-
dészeti feladatot ellátó hivatalos személynek
minősülnek. Az egyenruhában szolgálatot
teljesítő felügyelők minden esetben jelvénnyel
és rendészeti igazolvánnyal rendelkeznek.
Feladatuk a közterület rendjének, közbiz-
tonságának erősítése, a lakosság biztonságát
veszélyeztető, a polgárok nyugalmát zavaró,
a közösség érdekeit sértő cselekmények
elleni hatékony fellépés. Cikksorozatunkban
a jogkövető magatartáshoz szükséges isme-
reteket kívánjuk átadni olvasóinknak.

Rendelet határozza meg a közterület-fel-
ügyelet által a kerékbilincs alkalmazásának
és a járművek elszállíttatásának szabályait.
Az intézkedés megkezdésekor a közterület-
felügyelőnek – az üzemben tartó személyének
megállapítása céljából – a járművet ellenőriznie
kell a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásban.
Amennyiben az adatbázis tartalmazza az
üzemben tartó elérhetőségét vagy telefonszá-
mát, akkor egy alkalommal meg kell kísérelni
az értesítését az intézkedés megkezdéséről.
Ha az üzemben tartó az értesítésre adott vá-
laszában jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre
érkezik, és a járművet eltávolítja, az intézkedést
fel kell függeszteni. Ebben az esetben nem
kell megfizetni a bilincselés, valamint az el-
szállítás költségét. Ha a kapcsolatfelvétel nem
vezet eredményre, vagy az üzemeltető a fenti
határidőn belül mégsem érkezik meg a jár-
műhöz, az intézkedést folytatni kell.

A gépjármű-tulajdonosoknak lehetőségük
van felvetetni telefonos elérhetőségüket a
gépjármű-nyilvántartásba – a regisztráció
egyszeri igazgatási szolgáltatási díja 2300
forint –, hogy értesíthessék őket tilosban
parkolás esetén. A regisztráció elintézhető a
BFKH XIV. Kerületi Hivatalának okmányiro-
dájában. Cím: 1145 Budapest, Pétervárad
utca 11–17. Telefonszám: 06-1/872-93-92
vagy 06-1/872-92-71.                         Papp
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ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT
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Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
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Zuglói Önkormányzati Rendészet 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 

vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 

észrevételek bejelentése. 

Félmillióba került 
a villanyóra-ellenőrzés

Június 19-én délután kétség-
beesve telefonált egy idős hölgy
a központi ügyeletre. Elmondása
szerint két férfi Elmű-dolgozónak
adta ki magát, és azzal az in-
dokkal csöngetett be hozzá, hogy
ellenőrizniük kell a villanyóráját.
A 90 éves asszony készségesen
beengedte őket. A lakásban az
egyik férfi szóval tartotta, amíg
a másik tette a dolgát, majd
mindketten távoztak. Az idős
hölgynek gyanússá vált az eset,
sietve megnézte a szobájában őr-
zött pénzes ládikáját, amelyből
ötszázezer forint hiányzott.

Rendőrségen végződött 
a furcsa barátkozás

Garázdaság miatt kellett előál-
lítaniuk június 22-én, nem sokkal
éjfél előtt két férfit a kerületi rend-
őröknek. A bejelentést egy Hun-
gária körúti benzinkút alkalma-
zottjai tették, akik nem tudtak
szétválasztani két verekedő em-
bert. Mint kiderült, a gyanúsítottak
nemrég lettek kollégák, és azt a
bizonyos estét az ismerkedésre
akarták szánni. Iszogattak, mecs-
cseket néztek, és közben egy-két
marihuánás cigarettát is elszívtak.
Ennek a következménye lett, hogy
összekaptak egymással, így a ba-
rátkozás végül csúnya verekedés-
sel, majd előállítással és rendőri
vizsgálattal zárult.

BŰNÜGYI 
KRÓNIKAÉletmentők kitüntetése

A nyár ellenére is sokan voltak azon a
közbiztonsági fórumon, amelyet az önkor-
mányzat és a kerületi rendőrkapitányság
szervezett. A lakossági észrevételekre Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester, Dragon Sándor
ezredes, kerületi rendőrkapitány, Sztanyó
István alezredes, a BRFK felderítő osztá-
lyának vezetője, Kardos Pál, a Zuglói Ön-
kormányzati Rendészet igazgatója és Steiner
Attila, a Zuglói Közbiztonsági Non-profit
Kft. ügyvezetője válaszolt. Az alpolgármester
ezen a fórumon jelentette be, hogy az ön-
kormányzat képviselő-testülete újabb tér-
figyelő kamerák telepítését szavazta meg. 

Rozgonyi Zoltán elmondta, azt, hogy
hová helyezzenek a jövőben kamerát, a la-
kossági igények és a bűnügyi fertőzöttség
alapján jelölik ki. 

– A bűnözés sajnos nem szűnik meg,
mindig újabb és újabb területeken jelenik
meg. Nekünk ezekre kell új válaszokat ta-
lálnunk – tette hozzá az alpolgármester –.
A megelőző járőrszolgálat erősítésével pél-
dául azokon a területeken is javítanunk
kell a közbiztonságot, ahol térfigyelő ka-
merákat csak gazdaságtalanul vagy egyál-

talán nem lehet telepíteni, hiszen sok eset-
ben itt történnek a rablások.

Dragon Sándor a leggyakoribb bűncse-
lekménytípusokat elemezte, és kiemelte,
hogy a nyaklánckitépések visszaszorítá-
sára az idén is több akciót szerveznek.
Tavaly két hét alatt nyolc elkövetőt fogtak
el ilyen ügyben.

– Jellemzően a betöréses lopások, a gép-
járműlopások- és feltörések vannak na-
gyobb számban, ez a kerület struktúrájából,
illetve központi szerepéből adódik – ma-
gyarázta Zugló rendőrkapitánya. – A ke-
rületi kapitányságon, a bűnügyi területen
nemrég váltás történt, új parancsnok ér-
kezett. Próbálunk más módszereket hasz-
nálni, bevetni annak érdekében, hogy ered-
ményeket érjünk el.

Kardos Pál a januárban megalakult ren-
dészeti szolgálat tevékenységét és annak
hatását részletezte, illetve elmondta, mun-
katársai három posztos helyen – az Erzsé-
bet királyné útjánál, a Bosnyák téren és
az Örs vezér terén – folyamatosan jelen
vannak, de gépkocsival és gyalogosan is
járják a kerületet. -rhzs-

Megnyílt a Zuglói Önkormányzati Rendé-
szet új központja a Padlizsán utca 2.
alatt. A székházat a legmodernebb szá-
mítástechnikai és kommunikációs eszkö-
zökkel szerelték fel. 

A volt rendőrőrs felújításával létrehozott
rendészeti központ avatásán Kardos Pál, a
Zuglói Önkormányzati Rendészet (ZÖR) igaz-
gatója elmondta, a székház a kor követelmé-
nyeinek megfelelő ügyfélfogadó térrel és egyéb
helyiségekkel rendelkezik, majd bemutatta a
közterület-felügyelők intézkedését nyomon
követő, rögzítő speciális szoftver működését.

– Az önkormányzatnak az volt a célja,
hogy egy olyan, önálló intézkedési jogkörrel
bíró szervezetet hozzon lére, amely garantálja
a kerület közterületein fel-felbukkanó erő-
szak, szemetelés, illegális árusítás, jogellenes
közterület-használat és más, a lakosság nyu-
galmát zavaró cselekmények felszámolását
– hangsúlyozta Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester az átadáson. – A ZÖR elsődleges fel-
adata az állampolgárok jogkövető magatar-
tásra nevelése, a bírságolás csak végső meg-
oldás. A most megnyílt iroda szorosan kap-
csolódik ahhoz a folyamathoz, amelynek

során az önkormányzat a Fogarasi úti
Tescónál rendőrségi pontot, a Laky
Adolf utcában pedig Áldozatvédelmi
és Bűnmegelőzési Irodát alakított ki.

– Hamarosan a Rákosmezei téren
is megnyitunk egy közbiztonsági pon-
tot – tette hozzá az alpolgármester. –
Ez a többi helyszínnel együtt azt a
célt szolgálja, hogy az itt élők minél
több helyen elérhessék a rendvédelmi
szakembereket, és elmondhassák a
közbiztonsággal kapcsolatos problé-
máikat. P.D.

Becze Csaba, Boros Attila, Csukay Gábor, Filó Zsanett, Jekkel János, Michnai Szilvia, Szabó Balázs és Veres
Klaudia egy XIII. kerületi paneltűznél viselkedett hősiesen

A Padlizsán utcában bárki felkeresheti a rendészeti
szakembereket

Megnyílt az önkormányzati rendészet új irodája

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

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

Kún Péter Áron szolgálaton kívül,
a Duna-parton mentette meg egy
fuldokló életét

Több akció – kevesebb rablásBiztonság, tisztaság, közrend VI.
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Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók minden típusának falbontás
nélküli gépi tisztítása azonnal, ga-
ranciával. Tel: 228-6193, 06-30-
9210-948

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

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

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

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

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zár-
szerelést, küszöbkészítést, szigete-
lést, mázolást, pántok, zsanérok
cseréjét és a legkisebb munkát is
vállalom. Tel: 251-9483, 06-20-
381-6703

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök

végzettséggel, garanciával. 
Digitális átállás! Mindig-TV,

dekóder beüzemelés! 
Tel: 06-20-531-7638

IGAZI HÁZI TEPERTŐ, 
füstölt kolbász, szalámi, 
sonka, szalonna, hurka, 

disznósajt kapható! 
Tel:06-20-440-9742

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Ke-
rítések, nagykapuk, toló-kapuk, lép-
csőházkorlátok, erkélykorlátok, va-
sajtók, ablak-, ajtórácsok, aknafe-
delek, előtetők készítése. Tel: 06-
30-984-7684

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

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

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

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

GYAKORLOTT, MEGBÍZHATÓ,
nemdohányzó hölgy, takarítást, va-
salást vállal igényes családok-
nál.Ügynökök kíméljenek. Tel: 06-
30-254-0862

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

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

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

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

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

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

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

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, ke-
zelése. Házhoz megyek! Manikűr.
Hétköznap és hétvégén! Ajándé-
kutalvány vásárolható! Tel: 06-30-
319-1178 

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

REDŐNY, RELUXA

ÁLLÁS

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

NÉMET NYELVTANÁRNŐ oktatást,
korrepetálást vállal, valamint felké-
szítést pótvizsgára és külföldi mun-
kavállalásra kedvező áron, a Bos-
nyák téren. Tel: 221-2376, 06-30-
959-6759

MATEMATIKA, INFORMATIKA OK-
TATÁST, pótvizsgára, közép- és emelt
szintű érettségire felkészítést vállal
szaktanár. Kérésre házhoz megyek.
Tel: 06-30-264-6500

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

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

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

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

KOSSUTH GALÉRIA VÁSÁROL
magas áron antik bútorokat, fest-
ményeket, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni..stb., porcelánokat, bronz és
ezüsttárgyakat, háború előtti kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, képesla-
pokat, hagyatékokat, tört és fog
aranyat. XV.ker. Páskomliget u.8.
(Vásárcsarnokkal szemben) Tel: 06-
1-708-2878, 06-20-358-8217

ALMÁSSY KATALIN VÁSÁROL leg-
magasabb áron elsőként bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, szob-
rokat, kerámiát, könyveket, hang-
szereket, csillárokat, írógépet, var-
rógépet, csipkét, bizsukat, boros-
tyánt, szőrmét, hagyatékot, kacato-
kat. Díjtalan kiszállással! Hétvégén
is! Tel: 06-20-544-0027

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉP

RÉGISÉG

OKTATÁS

JÁRMŰ

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

augusztus 22.*

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

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

Kereteshirdetés-felvétel:
telefon: 06 (30) 954-3506,

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

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

felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta:

2014. augusztus 13.
Megjelenés: augusztus 22.

Szolgáltatásaink: 

• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –

idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló egész 
területén állunk 
rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ

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

E-mail: gondozas@chello.hu

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
az alábbi szolgáltatásokkal áll a lakosság rendelkezésére:

adósságkezelési, álláskeresési, pályaválasztási, gyermekjóléti szolgáltatás, kapcsolattartási ügyelet, mediáció, 
valamint utcai és lakótelepi szociális munka, csoportfoglalkozások, klubok, közösségi programok, egyéni mentoráció.
2014 áprilisában indult új szolgáltatásunk a munkaközvetítés, 
amivel a zuglói munkaadókat és munkahelykeresőket kapcsoljuk össze a kölcsönös előnyök mentén.

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

– Zuglói Álláskeresési Csoport (álláskeresésről, álláslehetőségekről információk); 
– ZUMCSA (fiataloknak szóló programokról bővebb tájékoztatás).

Nyitva tartás: H–CS 9–18 óra. Valamennyi szolgáltatásunk díjmentesen vehető igénybe.

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

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

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS há-
zaspár eltartási vagy életjáradéki
szerződést kötne idős hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-368-7859

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

RÉGI, TÖRÖTT, KOPOTT fotók
felújítása, átalakítása. Negatívok, vi-
deók digitalizálása. Tarján Fotó,
1145 Thököly út 150., Nyitva hét-
köznap: 10-18h. Tel: 363-1170

EGYÉB

A Zuglói Lapok 
terjesztése 

a megjelenést követő 
három munkanapon

történik.



Csikung és fényterápia. Két
apró fogás Jurij Szpiridonov
ukrán természetgyógyász titkos
készletéből. Az 1992 óta ha-
zánkban élő „csodadoktor” 18
éve a BVSC-Zugló uszodájában
praktizál. A lehetőségért cse-
rébe vállalta, hogy az egyesület
sportolóit ingyen kezeli. A 18
év alatt szinte mindenki – ka-
ratézó, birkózó, vívó, vízilab-
dázó, úszó, asztaliteniszező –
megfordult már nála, és ódákat
zengenek Jurij mesterről.

Jurij Szpiridonov, azaz Gyuri
bácsi Ukrajna Oroszországhoz
közel eső részén, a Nyezsin
nevű településen élt, ahol at-
létikai edzőként és okleveles
gyógymasszőrként dolgozott.
Munkája, megélhetése bizto-
sítva volt, mégsem érezte jól
magát. A településtől alig het-
ven kilométerre volt ugyanis
Csernobil, amely az 1986 áp-
rilisi atomkatasztrófa után ret-
tegésben tartotta az ott élőket.
Jurij 1992-ben jött át Magyar-
országra, majd néhány év múl-
va felesége és fia is követte.
Lánya Ukrajnában maradt, je-
lenleg a kijevi egyetemen tanul.
Az ukrán csodadoktor sportkapcsolatai
révén került a Szőnyi útra, ahol nemcsak
munkahelyre, hanem otthonra is lelt.

– Pályafutásom során sok technikát
megtanultam, próbáltam minden mód-
szert ellesni, elsajátítani, és ezeket a
saját kezeléseim során alkalmazni is –
mondta. – Különösen a távol-keleti mód-
szerek voltak nagy hatással rám, azóta
számtalanszor sikerült már bizonyíta-
nom hatékonyságukat.

Kiss Balázs, a BVSC-Zugló 32 eszten-
dős világbajnok kötöttfogású birkózója
is Szpiridonov mester kezei által szokott
gyógyulni.

– 15 éves koromban ismertem meg Ju-
rijt – tudtuk meg Kiss Balázstól. – Éppen
a serdülő-világbajnokságra készültem, de
előtte még a hazai bajnokságot is meg

kellett volna nyernem. A verseny előtt
három nappal azonban úgy megsérültem
az edzésen, hogy mozdulni is alig tudtam.
Akkor mentem először hozzá, és rögtön
csodát tett velem, mert nemcsak az ob-t,
hanem a serdülő-világbajnokságot is si-
került megnyernem. Azóta rendszeresen
járok hozzá kezelésre, és minden alka-
lommal újjászületek.

Gyuri bácsi időközben a budapesti Test-
nevelési Egyetemen is megszerezte a sport-
masszőri képesítést, de az évek során
több tanfolyamot is elvégzett. Pályafutása
alatt megtanulta, az élsportban elenged-
hetetlenül fontos a folyamatos rehabilitá-
ció. Szpiridonov mester szerint az edzések
30 százalékának ilyen rehabilitációs tor-
nából és gyakorlatokból kellene állnia. 

Riersch

Amíg mi a pünkösdi hosszú hétvégére ké-
szültünk, Szabó Niki, a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium 10. évfo-
lyamos diákja éppen olimpiai aranyérmet
nyert. A zuglói diáklány az IFBB (Interna-
tional Federation of Bodybuilding and Fit-
ness) által Prágában rendezett amatőr eu-
rópai olimpián fitnesz kategóriában ara-
tott elsöprő sikert. 

Szabó Niki nyolc éve foglalkozik
fitnesszel. A hazai versenyeken
évek óta veretlen, de a nemzetközi

megmérettetéseken

is régóta jól szerepel. 2012-ben még
második volt a gyermek-világbajnoksá-

gon, ám azóta a világ- és Európa-
bajnokságokat rendre megnyeri.
A prágai amatőr olimpia előtt a
spanyolországi Santa Susanná-
ban rendezett IFBB Junior Eu-

ropean Bodybuilding And Fit-
ness Eb-n szintén első he-
lyen végzett, de hasonló
reményekkel készülhet az
őszi mexikói világbajnok-
ságra is. RT
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A cselgáncsozók már az áprilisi Eu-
rópa-bajnokság óta az olimpiai sze-
replésre készülnek, ugyanis ebben a
küzdősportban két évig tart a kvali-
fikáció. A hosszú sorozat egyik állo-
másának a Papp László Sportaréna
adott otthont. A kis világbajnokságnak
számító versenyen két olimpiai baj-
nok, hét olimpiai érmes, tíz világ-
bajnok és tizenkilenc Európa-bajnok
lépett szőnyegre.

A zuglói cselgáncssport erejét bizo-
nyítja, hogy a KSI SE négy versenyzővel
is képviseltette magát a rangos meg-
mérettetésen. Az 52 kilogrammos súly-
csoportban Maros Barbara, míg a 63
kilogrammosok között Baczkó Berna-
dett mutatkozott be. Előbbi a hetedik
helyen végzett, utóbbi pedig ezúttal he-
lyezés nélkül zárt. Joó Abigél és Tóth
Krisztián volt a két éremesélyesünk. A
még mindig juniorkorú, de már fel-
nőtt-Európa-bajnoki bronzérmes Tóth fan-
tasztikusan versenyzett, több neves ellenfelet
legyőzve jutott a döntőbe. Ott ugyan vere-
séget szenvedett a kétszeres vb-ezüstérmes

japán Dajkitól, ám a második helynek kö-
szönhetően így is jelentősen előrelépett a
világranglistán. A kétszeres Európa-bajnok
Joó Abigél szintén kiválóan szerepelt, s

bár az elődöntőben kikapott szlovén
ellenfelétől, a bronzmérkőzésen egy
Európa-bajnok francia versenyző el-
len javított, ezzel ő is értékes világ-
ranglista-pontokhoz jutott.

Az olimpiai kvalifikáció nyáron is
folytatódik, Mongóliában, Oroszor-
szágban és Tajvanon lesz lehetőségük
a sportolóknak pontokat gyűjteni,
de az év legfontosabb versenye az
augusztusi cseljabinszki világbaj-
nokság lesz. A Papp László Sport-
arénában rendezett Grand Prix-n a
magyar sportolók egy arany-, egy ezüst-
és két bronzérmet szereztek.        -rt-

Fontos pontokat gyűjtött a KSI

A köznevelési törvény
2012-es módosítása ha-
tározta meg a mindenna-
pos testnevelés felmenő
rendszerű bevezetését. Az
intézmények tornatermei
azonban kicsik, nincse-
nek túl jó állapotban, és
az iskolaudvarok is hagy-
nak kívánnivalót maguk
után. Utóbbiak használata
ráadásul időjárás- és év-
szakfüggő, csak az év egy
kis részében jelentenek
segítséget a testnevelő ta-
nároknak. Az önkor-
mányzat az elmúlt évek-
ben a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel együttmű-
ködve több lépcsőben és több iskolában is
épített műfüves sportudvart, de az igazi
megoldást az a program jelentheti, amelynek
elindításáról nemrég döntött a testület.

– A májusi ülésen a Kövér Lajos utcai,
Varga Zoltánról elnevezett sporttelepen ter-
vezett sport-, rekreációs és kulturális köz-
pont kötvényes beruházására lekötött 1,4
milliárd forint átcsoportosításáról döntött

a testület – tudtuk meg
Szili Adriántól, a Zuglói
Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatójától. – Ebből az
összegből többek között
a meglévő műfüves
sportudvarok befedésé-
re is elkülönítettek brut-
tó 85 millió forintot.

Kiss János Csaba, a
zrt. üzemeltetési, kar-
bantartási és felújítási
divíziójának vezetője el-
mondta, a beruházásra
közbeszerzést írnak ki,
amely nyár végére zá-
rulhat le. A műfüves
pályák befedése várha-

tóan ősszel kezdődik. Az említett összegből
első körben az Arany János, a Dr. Mező
Ferenc, a Móra Ferenc és a Munkácsy Mi-
hály Általános Iskola pályája kap majd
fémvázas ponyvatetőt. Szili Adrián meg-
erősítette, a program folytatására javaslatot
tesznek, de a nem kötelezően vállalt fel-
adatról újból a testületnek kell majd dön-
tenie. Riersch Tamás

Ódákat zengnek Jurij kezeiről
Aranyat ért Niki fittségeSzpiridonov mesternél szinte már mindenki megfordult a BVSC sportolói közül

Joó Abigél a harmadik helyen végzett a budapes-
ti kvalifikációs versenyen

Jurij Szpiridonov tizennyolc éve dolgozik gyógy-
masszőrként a zuglói sportklubnál
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Táncolj, Törő!
Törőcsik András, a BVSC és az Új-

pesti Dózsa volt labdarúgója, aki a
mai napig Zuglóban él, néhány hónapja
balesetet szenvedett. Sokáig kómában
volt, agyműtéten is átesett. Törő jelenleg
lábadozik, rehabilitációja várhatóan
több mint egy évet vesz igénybe. Az
UTE Baráti Köre átvállalta az orvosi
költségeket, de ehhez nekik is támo-
gatásra van szükségük. Aki segíteni
szeretné Törő felépülését, adományát
az 10918001-00000032-es számla-
számra fizetheti be.

Zsófi lemarad az Eb-ről
Földházi Zsófia, a KSI öttusázója ki-

maradt a júliusi, székesfehérvári Euró-
pa-bajnokságra készülő magyar csapat-
ból. Tavaly két hét alatt felnőtt-Európa-
bajnoki és junior-világbajnoki címet
nyert, idén sérüléssel bajlódott, és a
szakvezetés úgy ítélte meg, hogy az
Eb-ig hátralévő néhány hétben már nem
tudja visszanyerni formáját. Az Eb-n
Kasza Róbert képviseli majd a zuglói
színeket, illetve Marosi Ádám, aki öttu-
sázóként ugyan a Bp. Honvéd tagja, de
vívóként a BVSC-Zugló sportolója.

S P O R T H Í R E K

Első körben az Arany János, a Dr.
Mező Ferenc, a Móra Ferenc és a
Munkácsy Mihály Általános Iskola
udvarán építenek hasonló fémvá-
zas ponyvatetőt

Szabó Niki évek óta veretlen a nemzetközi versenyeken

Tető alá kerülnek az udvarok

Tóth Krisztián ezüstérmes lett



XXIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2014. JÚLIUS 3.16
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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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  GYSGY REHA Egészségcentrum 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10
Bejelentkezés: 06-30/509-5769 • 06-1/220-0823

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

kéthetente minden kerületi 
lakásba ingyenesen jár.

A terjesztéssel kapcsolatos 
észrevételeiket, reklamációikat

zlterjesztes@gmail.com
e-mail címre várjuk.
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MOZAIK

Tánc, fotózás, kézművesség, rajzfilmkészítés, kutyabemutató és ga-
bonakaland – csak néhány program a Cserepesház idei táborának kí-
nálatából. Az intézmény minden évben szervez elfoglaltságot az iskolai
szünidőben a zuglói gyerekeknek, akiket ezúttal lapunk is elkísért a
különleges programokra. -kd-

A „gabonakaland” is nagy sikert aratott a tá-
borozók körében. Divós Borbála, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum pedagógusa el-
mondta, bemutatták a gyerekeknek, milyen
eszközökkel művelték a földet az emberek a
kőkorszakban, és azt is, hogy honfoglalóink
milyen gabonaféléket ismertek. A jobb szem-
léltetés céljából az őrlést a gyakorlatban is ki-
próbálhatták a résztvevők. 

Titkos helyeink címmel kalandos sétában is
részük volt a kerületi gyermekeknek. Laka-
tos Tímea az Önkormányzati Rendezvényiro-
da részéről elmondta, ennek során főleg a
Városligettel és a Herminával ismerkedtek
meg a táborozók, egyfajta izgalmas helytör-
téneti program keretében. A résztvevőknek
egy kicsit „nyomozniuk” is kellett, miköz-
ben a maguk módján felfedezhették a vá-
rosrészeket.

Amikor éppen nem kirándult valamerre a csapat, különböző kézmű-
ves-foglalkozásokat tartottak nekik. A Cserepesház udvarán pedig
még látványos kutyabemutatóval is készültek a tábor szervezői. Az
ősi magyar őrző-védő pásztorkutyákat, a kuvaszokat Pischoff Ferenc
oktató vitte a rendezvényre. A négylábúak ügyességi és engedelmes-
ségi bemutatóját a gyerekek bevonásával tartották meg.

A gyerekek külön busszal utaztak a Budakeszi
Vadasparkba. Muflon, őz, vaddisznó, európai
bölény – sorolták a gyerekek, milyen állato-
kat láttak a kirándulás során. Lajos Péternek
a hiúz tetszett a legjobban, Fülöp Csenge Ré-
kának inkább a süni. A közös kedvenc viszont
a dámszarvas lett, amelyet meg is lehetett si-
mogatni a parkban. 

• 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

Titkos helyre vitték a táborozókat

Nem mindennapi születésnapra voltunk hivatalosak múlt héten.
Zugló legidősebb polgára, Höffner Mária betöltötte 109. életévét.
Az 1905. június 20-án született asszonyt Rozgonyi Zoltán al-
polgármester köszöntötte az önkormányzat nevében. Mária
néni 20-as évei elején költözött Munkácsról Budapestre, Zuglóban
101 éves korától lakik. Kalandos életút áll mögötte, az 1956-os
forradalom és szabadságharc után bejárta egész Amerikát.
A mai napig jó egészségnek örvend, hallásával, látásával vannak
csupán kisebb gondok. Lánya, Höffner Tilda lapunknak azt
mondta, édesanyja többek között hitének, a kemény munkának
és annak köszönheti hosszú életét, hogy minden reggel megiszik
egy pici whiskyt.

Ebben a hónapban is több szép-
korú ünnepelte születésnapját.
Nagy Gyulánénak 90. évforduló-
jára vitt virágot az alpolgármester.
Erzsike néni remekül érzi magát,
csak egy problémája van. Szívbe-
teg, és a gyógyszerek finanszíro-
zása gondot okoz számára. Roz-
gonyi Zoltán elmondta, Zugló Ön-
kormányzata keresi a megoldást
arra, hogyan tudná megkönnyíteni
a kerületben élő idősek életét.

– Szeretnénk, ha minél több
zuglói idős számára elérhetővé
válna az ingyenes gyógyszer biz-
tosítása a közgyógyigazolvány
alapján – hangsúlyozta Rozgonyi,
aki a hét folyamán Eff Józsefnét
és dr. Misota Istvánt is meglá-
togatta 90. születésnapjuk al-
kalmából. -fk-

Százkilenc éves lett Zugló legidősebb polgára

A kilencven éves Erzsike néni nehezen tudja kifizetni a gyógyszereit,
de Rozgonyi Zoltán megígérte neki, az önkormányzat keresi a megol-
dást, miként tehetnék minél több zuglói idős számára elérhetővé az
ingyenes gyógyszer lehetőségét

Höffner Mária 101 éves korától él
Zuglóban

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon
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