
Nem kevésbé híres testvér-
pár öregbíti a kerület hírne-
vét, mint a Decker fivérek.
Az Eb-ezüstérmes férfi pó-
lócsapat két kiválósága,
Ádám és Attila a vízben
gyakran kerül szembe egy-
mással. Így történt ez a 2012-
es Magyar Kupa fináléjában
is, ahol 8-8-as állásnál éppen
Ádám Attilának lőtt gólja
döntötte el a legfontosabb
meccset a Szeged javára.
(7. oldal) 

Medicina anno címmel nyílt tárlat
az Örs vezér terei rendelőben. A régi
orvostechnikai műszerek kiállításán
olyan eszközöket láthatnak, mint
például a 19. századi sztetoszkóp
vagy a 20. században használt látó-
térvizsgáló, illetve gömbperiméter.  
(9. oldal)
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Hatalmas az érdeklő-
dés az önkormányzat
társasházi kamera-
programja iránt. Ed-
dig 52 ház nyújtott
be pályázatot, ez
3.582 lakást érint. Az
elsők között telepített
kamerák már több hónapja üzemelnek, a lakók elégedettek, a megfigyelt
épületeknél a beszerelés óta nem történt bűncselekmény. (3. oldal)

Társasházi

Orvosi műszerek kiállítása 

Fókuszban a Decker fiúk Fókuszban a Decker fiúk 

kameraprogramkameraprogram Új otthon,
új élet

(3. oldal)

Új otthon,
új élet

(3. oldal)

I. Zuglói
Hungarikum
Fesztivál 

(12. oldal) 

I. Zuglói
Hungarikum
Fesztivál 

(12. oldal) 

Hosszas egyeztetés után Zuglóban is megszületett a baloldali összefogás. Az Együtt-PM, a DK és az MSZP közös jelöltjét, Karácsony Gergelyt
sajtótájékoztatón mutatták be. A rendezvényen Várnai László, a CivilZugló Egyesület elnöke is részt vett, és egy Zugló-térképet, illetve egy
zuglói Kisokost nyújtott át egykori LMP-s párttársának. A Fidesz–KDNP közös polgármesterjelöltje Rozgonyi Zoltán lett, aki jelenleg alpolgár-
mesterként tevékenykedik a kerületben. Az október 12-i önkormányzati választásokon hat jelölt indul Zugló polgármesteri székéért. Összeál-
lításunkban a jelöltek terveiről olvashatnak. (5. oldal) 

Ki lesz Zugló polgármestere?



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola,
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola,
Lengyel utca 23.

Szeptember 1. 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

Szeptember 1. 16.00–18.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5734,
e-mail cím: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola,
Újváros park 2.

Szeptember 3. 
17.00–19.00 óra között.

Tel.: 251-0833, 06 (30) 919-6063

2. Dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda,
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda,
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont-
egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda,
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont-
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház,
Mexikói u. 65/A

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

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

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők Parlamenti képviselők

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

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

Önkormányzati képviselők
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Általános ügyfélfogadás
(Pétervárad utca 2.)

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

szerda: 8.15–16.30,

péntek: 8.15–11.30 óráig.

Ügyfélszolgálat (Pétervárad utca 2.): 

hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–18.00, 

kedd: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30, 

csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–16.00, 

péntek: 8.15–11.30 óráig.

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

Egy ideje recsegett-ropogott már az a gyalogos-, illetve kerékpáros átkelésre szolgáló
fahíd, amely a Bartl János utcánál ível át a Rákos-patak felett. Az új átkelő – amelynek
kialakításánál nagy hangsúlyt fektettek a hangcsillapításra – rekordgyorsasággal, alig
két hét alatt készült el 

ALPOLGÁRMESTEREK

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

Dr. Ferdinandy István alpol-
gármester fogadóórájára be-
jelentkezés 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,
Rákosfalva park 1–3.
Szeptember 11.
17.00 órától
Tel.: 06-20-404-24-16

Szatmáry Kristóf 
(13. OEVK) XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal, 1163
Budapest, Havashalom u. 43.

Előzetes bejelentkezés alapján. 
Tel.: 06-20-214-48-49. Soron követke-
ző fogadóóra: 2014. szeptember 17.
(szerda) 16.30–17.30 óra

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

Az Öv utca legvégén, a hajdani por-
celángyár területén épült lakópark-
ban rengetegen élnek. Annak idején
a lakosok számának növekedése
tette szükségessé az Öv utcai rendelő
létrehozását. A korábban ott prakti-
záló háziorvos azonban nemrég más
helyre vitte át rendelését. Az önkor-
mányzat nem akarta, hogy a kör-
nyékbeliek ellátás nélkül maradja-
nak, és emiatt a közeli gyógyszertár
működése is kérdésessé váljon, ezért
gyorsan megoldás után nézett. Dr.
Tatai István foglalkozás-egészségügyi
szakorvos személyében találta meg
a környék új háziorvosát, aki ezentúl
az Öv utca 151. szám alatti rendelő-
ben várja a betegeket. 

Csendesebb és szebb lett az új híd

Dr. Tatai István 
az Öv utca 
új háziorvosa 

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



A közelmúltban mutatta be a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit
Kft. (ZKNP) az Otthonunk biz-
tonságáért elnevezésű társasházi
kameraprogram keretében léte-
sített rendszer működését a
Róna park egyik házában. Az
elsők között telepített kamerák
már több hónapja üzemelnek,
a lakók elégedettek, úgy vélik,
a ház és annak környéke a ko-
rábbinál sokkal biztonságosabb.

A pályázati úton megvalósuló
lépcsőházi kameraprogram
meghirdetésére a folyamatosan

gyarapodó térfigyelő kamerák
bűnmegelőzésre gyakorolt po-
zitív hatása ösztönözte az ön-
kormányzatot.

– Megítélésünk szerint a lépcső-
házakban és liftekben felszerelt
kamrák jelentősen hozzájárulnak
az adott házban élők biztonságá-
nak növeléséhez, testi épségük,
értékeik, vagyontárgyaik megvé-
déséhez, ezért is hirdettük meg a
programot – mondta lapunknak

Rozgonyi Zoltán közbiz-
tonságért felelős alpolgár-
mester. – A tapasztalata-
ink pozitívak, azokban a
társasházakban, ahol már
működnek lépcsőházi ka-
merák, a beüzemelés óta
nem történt bűncselek-
mény, a bűnözők az ilyen
épületeknek még a kör-
nyékét is elkerülik.

– A lépcsőházi kamera-
program iránt meglehe-
tősen nagy az érdeklődés,
már 52 társasház nyújtott
be pályázatot, ami 3582
lakást érint – számolt be
lapunknak Steiner Attila,
a Zuglói Közbiztonsági
Non-profit Kft. ügyveze-
tője, aki hozzátette: a pá-
lyázaton bármelyik zuglói
társasház indulhat. Az ér-
deklődő lakóközösségek-
nek csupán annyi a dol-
guk, hogy kitöltsék a pá-
lyázati adatlapot, és a

szükséges mellékletekkel eljutas-
sák a ZKNP Kft.-hez. 

A pályázat benyújtását követően

a ZKNP biztonságtechnikai szak-
emberei felkeresik a társasházat,
felmérik annak adottságait, meg-
határozzák a műszaki tartalmat,
elkészítik az üzemeltetési szerző-
dést és a ház működési szabály-
zatának mellékletét képező adat-
kezelési szabályzatot.

– A megvalósulás hosszabb fo-
lyamat, ugyanis megfelelő jogi kel-
lékeket kell biztosítani a támogatott
lépcsőházi kamerák felszerelésé-
hez. Ennek részét képezi a tár-

sasházi közgyűlés összehívása is,
amelyen az össztulajdoni hányadot
képviselő lakók legalább kéthar-
madának el kell fogadni az adat-
kezelési szabályzatot – tette hozzá
Steiner Attila.

A program lépcsőházanként két
kamera, illetve az adatátviteli esz-
köz ingyenes telepítésére nyújt le-
hetőséget. A társasházaknak a
rendszer üzembe helyezését kö-
vetően lépcsőházanként a rend-
szerhasználati díjat és az adatát-
vitelt biztosító internetszolgáltatást
kell megfizetniük, amely lakáson-
ként havonta pár száz forintos
összeget jelent. 

– A megvalósítás műszaki hát-
terét két speciális kamera adja,
ezek közül az egyik ellenfény-
kompenzált, hogy a bejárati ajtón

belépők arcát fel lehessen is-
merni. Tartozik a rendszerhez
egy rögzítőegység is, amely a
Zuglói Közbiztonsági Non-profit
Kft. szerveréhez kapcsolódik –
tájékoztatta lapunkat Németh
László, a ZKNP biztonságtech-
nikai vezetője.

– A kameráknak mindenki örül
a házban – mondta Kovács-Se-
bestyén Istvánné, aki 43 éve lakik
a Róna park 4. alatti társasház-
ban. – Nagyon vártuk a felszere-
lésüket és beüzemelésüket. Ko-
rábban voltak problémák, de ami-
óta a bejárati ajtót és a lift belsejét
kamera őrzi, sokkal nagyobb biz-
tonságban érezzük magunkat, a
házban és annak környéken csend
és nyugalom van.

Papp Dezső

Nyolc héten át, június 23. és
augusztus 15. között várta a
gyerekeket Zugló Önkormány-
zatának nyári tábora. Az idei
programokon rekordszámú gyer-
mek vett részt. 

A BVSC-Zugló Szőnyi úti sport-
telepének felújítása miatt ezúttal
a Varga Zoltán Sporttelepre he-
lyezték át a napközis foglalkozá-
sokat. Molnár Zoltán, a tábort
működtető Zuglói Sport- és Ren-
dezvényszervező Kft. ügyvezető
igazgatója nem tagadta, kicsit iz-
gult, miként fogadják majd a gye-
rekek és a szülők az új helyszínt.
Kiderült, az aggódás felesleges
volt, az érintettek nemcsak elfo-
gadták, de kifejezetten meg is sze-
rették a Kövér Lajos utcai pályát.
Az első öt héten telt ház volt a tá-
borban, csak a nyár második fe-
lében kezdett csökkenni a gye-
reklétszám, de még akkor is 120
diák vett részt a programokon.

– A tavalyi, Szőnyi úti strando-
lások és sportolási lehetőségek
után igazán fel volt adva a lecke –
mondta Molnár Zoltán. – Szeren-
csére sikerült megállapodnunk a
Paskál strand és a Postás SE ve-
zetésével, így mindkét külső hely-
színt használhattuk.

A zuglói önkormányzat napközis
táborában minden pillanatban meg-
felelő számú és nagy tapasztalattal
rendelkező pedagógus vigyázott a
gyerekekre. Minden héten folya-
matosak voltak a sportfoglalkozá-
sok – ha sütött a nap, akkor a sza-
badban, ha esett, akkor az Egressy
Gábor vagy a Herman Ottó iskola

tornatermében. Számtalan külső
programot is szerveztek a résztve-
vőknek, többek között az állat-
kertbe, a Tarzan Parkba, az Ele-
venparkba, a Sugár moziba, a Bu-
dakeszi Vadasparkba, a Tropica-
riumba, illetve lovagolni, játszó-
házba vagy éppen bobozni vitték a
gyerekeket. Néhány program ön-
költséges volt, de mindig akadt
olyan, amelyet támogatott az ön-
kormányzat, hogy minden gyermek
részt vehessen rajta, hiszen a tá-
borozók közel 40 százaléka szoci-
álisan rászoruló családból érkezett.
Augusztus 8-án Rozgonyi Zoltán
maga vitte el mind a 120 táborlakót
a Fővárosi Állat- és Növénykertbe,
ahol az egész délelőttöt a gyerekek
szórakoztatására szánta. Az alpol-
gármester ráadásul a hetedik héten
a táborba is befizette magát, hogy
kipróbálhassa, milyen színvonalú
ételeket fogyasztanak a gyerekek. 

riersch

Önkormányzati bérla-
kást kapott az újrakez-
déshez egy zuglói haj-
léktalan. Csizi Zsoltnak
öt éve nincs fedél a feje
felett, jelenleg egy kuny-
hóban lakik, amelyre
lebontás vár. Emberhez
méltó életkörülménye-
inek megteremtése érdekében
egy segélyszervezet járt közben
a városházán.

Csizi Zsolt Miskolcon született.
A Diósgyőri Acélművekben dol-
gozott öntődarusként. 2008-ban
a gyárat bezárták, munkanélküli
lett. Feleségétől elvált, de négy gye-
rekével tartja a kapcsolatot. Bu-
dapestre 2009-ben jött, azonban
az albérletet nem tudta fizetni, így
egy kunyhóba költözött, amelyet
a testvérével épített. Azóta is ott
él, alkalmi munkákból tartja fenn
magát.

– Tudtam, hogy a kunyhómat
hamarosan lebontják – mondta
lapunknak Csizi Zsolt. – Kapcso-
latban álltam a Szociális Építőtá-
bor Egyesülettel, velük közösen
indítottuk el azt a folyamatot,
amelynek eredményeként Zugló
Önkormányzata kiutalt számomra
egy szociális bérlakást.

A lakás, amire még felújítás vár,
a Nagy Lajos király útja 104. szám
alatt található.

– Én így is nagyon örülök neki,
mert kaptam egy lehetőséget az
újrakezdéshez. Már be is jelent-
keztem, hiszen fix budapesti lak-
cím nélkül nem lehet állandó mun-
kát találni. Csizi Zsolt a lakás fel-
újításában sem marad magára,
mint lapunknak elmondta, a Szo-
ciális Építőtábor Egyesülettől és
magánszemélyektől is kap segít-
séget. Augusztus 13-án Papcsák
Ferenc polgármesterrel találkozott,
aki saját forrásból 100 ezer forintot
adott át neki a lakás rendbetéte-
lének támogatására.

– A felújítás hosszabb folyamat
lesz, első lépésként a polgármester
úrtól kapott segítségből a parkettát
cserélem ki – részletezte terveit
Csizi Zsolt. – Egy másik segítőmtől
pedig festéket kapok. A lakás je-
lenleg komfort nélküli, terveim
között szerepel a gáz beköttetése,
egy fürdőszoba, illetve vécé kiala-
kítása, valamint egy galéria építése,
hogy a velem költöző, másodikos
gimnazista lányomnak legyen kü-
lön lakrésze.  PD
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A rögzítőegység által küldött képeket a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. munkatársai figyelik

Jól vizsgáztak az első lépcsőházi kamerák

Az érdeklődő lakóközössé-
gek a pályázatról bővebben
a www.zknp.hu oldalon, il-
letve a +36-1/211- 22-33-as
telefonszámon kaphatnak

felvilágosítást. 

Telt ház volt az önkormányzat
napközis táborában

Az állatkertbe Rozgonyi Zoltán kísérte el a gyerekeket, aki maga is befizetett
a táborba, hogy ellenőrizze, milyen színvonalú ételeket kapnak a diákok

Csizi Zsolt néhány napja még hajléktalan volt, ma már örömmel 
tervezi, hogyan újítja fel az önkormányzat által kiutalt bérlakást

Már meg is vette az új parkettát abból a pénz-
ből, amelyet Zugló polgármesterétől kapott
a felújításhoz

Zugló Önkormányzata foly-
tatja a hagyományt, és a tanév
során ezúttal is minden kerületi
óvodást elvisz a Fővárosi Állat-
és Növénykertbe. Idén azonban
bővítették a kedvezményezettek
körét, nyugdíjasoknak, nagy-
családosoknak és rászoruló csa-
ládoknak is biztosítanak belé-
pőket. Augusztus 6-án írták alá
azt a szerződést, amely szerint
5300 darab gyermekbelépője-
gyet, 1000 nyugdíjas-belépője-
gyet, 150 családi belépőjegyet
(2 felnőtt, 2 gyermek) és 1300
felnőttbelépőjegyet vásároltak
kedvezményes áron a Fővárosi
Állat- és Növénykerttől a kerü-
letiek számára. Előkészületben
van egy általános együttműkö-
dési megállapodás megkötése
is az intézménnyel, amely a
fentieken túl további kedvez-
ményeket biztosít majd a zug-
lóiak számára. Jelenleg a Zugló
Városkártyával rendelkezők 10
százalékos kedvezményt kap-
nak az állatkertnél. 

Jól vizsgáztak az első lépcsőházi kamerák

A program lépcsőházankét két kamera,
illetve az adatátviteli eszköz ingyenes 
telepítésére nyújt lehetőséget

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Új élet, 
új otthon
Új élet, 
új otthon
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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

A Fővárosi Törvényszék 6.P.24.827/2007/77. számú ítélete rendel-
kezésének megfelelően Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgár-
mesteri Hivatala sajnálkozását fejezi ki a Polgármesteri Hivatal
Gyámhivatala által 2006. évben lefolytatott eljárás során dr. Kocsis
Judit, Budapest XIV. kerület, Besenyő utca 12. szám alatti lakos
számára okozott jogsértésekért. Budapest, 2014.

Közlemény

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, bérbe vehető, nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
gépkocsibeállók és területek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, il-
letve a hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

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 került Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdál-
kodási 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 hivatalvezetője

A Budapesti 
Békéltető Testület

ingyenes 
fogyasztóvédelmi 
tanácsadást tart
minden hónap 

második keddjén
13–16 óráig 

a Budapest Főváros
XIV. kerület

Zugló Polgármesteri 
Hivatalában

(1145 Budapest, 
Pétervárad utca 2.)

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

A Zugló App egy olyan
ingyenes mobilalkalma-
zás, amelyet okostelefon
vagy tablet segítségével
könnyedén le lehet töl-
teni. Az applikáció rend-
kívül praktikus és egyedi,
hiszen nemcsak széles
körű hír-, illetve infor-
mációforrás, hanem – a
kétirányú kommunikáció
elvén működve – a fel-
használó folyamatosan
elmondhatja véleményét
a közérdekű témákkal
kapcsolatban.

Az önkormányzat által ki-
fejlesztett alkalmazás el-
sősorban a zuglói lakosok-
nak kíván hasznos infor-
mációkkal szolgálni. Az
applikáció jelenleg egy nyereményjátékkal egybekötött
platformnak ad otthont. Az Én hírem menüponton
keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó
megírhassa saját cikkét Zuglóval kapcsolatban. Az
írásokat a felhasználók értékelik, és az adott hó-
napban a legjobbnak ítélt cikk beküldője különböző
értékes ajándékokat nyerhet. Persze az alkotás és
a játék örömén túl rendkívül hasznos információkkal
gazdagodhat a Zugló App használója. Megismerheti

többek között a kerület in-
tézményeit, aminek egyik
legfontosabb része a hivatali
ügyintézés meggyorsítása
azáltal, hogy például a fel-
használó bejelentkezhet az
okmányirodába, vagy ép-
pen böngészés nélkül juthat
hozzá telefonszámokhoz,
címekhez. És ugyan ki ne
akarná tudni, hol találja a
hozzá legközelebb eső ban-
kot, postát, benzinkutat,
éttermet, ATM-et vagy akár
parkolót. Az alkalmazásnak
köszönhetően könnyedén
kideríthető az is, hogy ép-
pen melyik az ügyeletes
gyógyszertár, de a kerület-
ben található egészségügyi
intézményekről is átfogó
adatbázis található a Zugló
Appon. Az ingyenes mobil-
applikáció ezenkívül segít

megtalálni a kerület látványosságait, szórakozási,
kikapcsolódási lehetőségeit, de információt ad a
helyi rendezvényekről, programokról, valamint a
Zugló Kártyával igénybe vehető aktuális kedvezmé-
nyekről is. Iphone, vagy más Apple termék esetén
az App store-ból lehet ingyen letölteni az alkalmazást,
androidos készüléknél pedig a Google Play segítsé-
gével lehet hozzájutni az applikációhoz.                                  

Darabánt Judit

A cikkhez 
kapcsolódó videó 

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon Ingyenes 
fogyasztóvédelmi

tanácsadás

A Zugló Appon megtalálja a helyi ügyeletes
gyógyszertárat, a legközelebbi postát, ét-
termet, orvosi rendelőt is

Ne csak böngésszen, írjon cikket is! 
A Zugló App-pal csak nyerhet
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Huszonnégy éve Zugló szolgálatában

Csak összefo-
gással lehet újabb
fejlődési pályára
állítani Zuglót, eh-
hez azonban az
kell, hogy Zugló
ne legyen ellenzék-
ben – jelentette ki
Pesti Imre, a Fi-
desz regionális
igazgatója, aki au-
gusztus 11-én be-
mutatta a XIV. kerület Fidesz-KDNP-s pol-
gármesterjelöltjét, Rozgonyi Zoltánt. Pesti
aláhúzta: a közvélemény-kutatások szerint
a zuglóiak egyértelműen helyi polgármestert
szeretnének, márpedig Rozgonyi huszon-
négy éve tevékenykedik a kerületben, ti-
zenhat éve önkormányzati képviselő, al-
polgármesterként pedig mindent tud már
Zuglóról, és minden tulajdonsággal ren-
delkezik ahhoz, hogy szolgálni tudja az it-
tenieket. A baloldali ellenzéki aspiránsról,
Karácsony Gergelyről szólva Pesti elmondta:
nem valószínű, hogy Budáról kell egy „cas-
ting” után importálni egy ellenjelöltet, aki
már többször próbálkozott sikertelenül.

A kormánypárti jelölt arra emlékeztetett,
hogy erkölcsileg és gazdaságilag is súlyos
válságban lévő kerület vezetését vették át
négy éve. Rendet kellett teremteni, olyan
viszonyokat kialakítva, amelyek nem aka-
dályozzák a fejlődést. A zuglóiak számára
a legfontosabb a rendteremtés és a fejlődés
– szögezte le Rozgonyi.

A konkrét tervekkel kapcsolatban Roz-
gonyi hangsúlyozta a szociálisbérlakás-
építés elindítását, az Örs vezér tere teljes
megújítását, akadálymentesítését, a Bos-
nyák tér továbbfejlesztését egy kereske-
delmi, közigazgatási és egy egészségügyi
centrum kialakításával. Zugló jelenlegi al-
polgármestere fontos feladatnak nevezte a
Rákos-patak zuglói szakaszának fejlesztését
és a Városliget-projekt kapcsán a lehetséges
közlekedésfejlesztési beruházásokat. Ki
emelte az érintett szervezetekkel megvaló-
sított, példaértékű közbiztonsági együtt-
működést, amely révén rengeteget javult
Zugló közbiztonsága.

Térképet kaptak a kerületről

Az MSZP, az
Együtt-PM és a DK
csak napokkal ké-
sőbb, augusztus
16-án nevezte meg
hivatalosan közös
polgármesterjelölt-
jét, Karácsony
Gergelyt, ám ön-
kormányzati jelölt-
jeiket egyelőre
nem mutatták be, ahogy programjuk rész-
leteiről is csak később adnak majd számot.
Tóth Csaba helyi MSZP-elnök, parlamenti
képviselő tagadta, hogy személyi konflik-
tusok miatt csúsztak a bejelentéssel, arról
azonban szintén nem kívánt nyilatkozni,
hogy a jelölteket milyen arányban delegálták
az összefogásban részt vevő pártok.

Karácsony annyit elárult, végleg le akarják
zárni a „fideszes Papcsák-korszakot”, mert
az a városrész legrosszabb időszaka volt.
Ehelyett olyan korszakot nyitnának, amely-
ben a zuglóiak érezhetik városrészük fej-
lődését, szemben a Fidesz eddigi kerületi
intézkedéseivel, amelyek eddig csak „bel-
háborúkat, hatalmi arroganciát és zavaros
közbeszerzéseket” hozták.

A sajtótájékoztatón megjelent Várnai
László, a CivilZugló Egyesület elnöke, ko-
rábban LMP-s, jelenleg független önkor-
mányzati képviselő, aki egy kerületi térképet
és egy zuglói Kisokost adott át a politiku-
soknak, arra hivatkozva, hogy a „pasaréti
lakos” Karácsony Gergely és Tóth Csaba
sem a kerületben, hanem Budán él. Kifo-
gásolta továbbá, hogy az elmúlt években
nem vettek részt a kerületvezetés botrányai
ellen való fellépésben. 

A baloldali együttműködés egyik pártja,
a helyi Demokratikus Koalíció (DK) részéről
Árpási Zoltán a Zuglói Lapoknak megerő-
sítette, egyelőre nem fedik fel jelöltjeik ki-
létét, ám valamennyiüket közösen indítják.
Felvetette, amennyiben többséget szereznek
a képviselő-testületben, átszerveznék a hi-
vatalt, és szorgalmazzák, hogy az éves
költségvetés megadott százalékának elköl-
téséről közvetlenül a lakók rendelkezhes-
senek a kerületben.

Önálló induló

Várnai tehát nem
a baloldali össze-
fogás „részeként”,
hanem – mint a
Zuglói Lapoknak
megerősítette – ön-
állóan indul a pol-
gármesteri címért,
illetve szervezeté-
nek jelöltjei a kép-
viselői helyekért. 

– Nap mint nap bringával járva nekem
nincs szükségem óriásparkolóra, magánfür-
dőszobára, amelyek az elmúlt négy év fideszes
kerületvezetésének tökéletes szimbólumai –
érvelt, hozzátéve, véget kell vetni a korrupció-
nak, a haverokat segítő közbeszerzéseknek. 

Programjáról szólva elmondta, a sok éve
ígért városközpontot meg kell építeni,
illetve a Nagy Lajos király útja és a Vezér
út üres részének kátyúi helyén sétáló-, be-
vásárló-utcákat hoznának létre. Polgár-
mesterként pihenőparkot, játszóteret épí-
tene a Paskál mögötti részen, a Rákos-pa-
takot megduzzasztva tavat alakítana ki,
amelyet pázsittal, sétányokkal, kiülős ét-
termekkel, kávéházakkal vennének körül.

A Füredi úti lakótelepen hozná létre az
új uszodát, a sport- és szabadidőközpontot,
s a jelöltek többségéhez hasonlóan Várnai
is elindítaná a bérlakásépítést. Egyesületük
küzd a Városligetért is, elvárják, hogy fel-
újítsák, de új épületet a zöld területbe
nem engednek építeni.

Kiemelten fontos a környezetvédelem

Barta János, az
LMP polgármes-
terjelöltje szintén
az önkormányzat
demokratikus és
korrupciómentes
működését, a
„részvételiséget”
és a zöld terüle-
tek védelmét
emelte ki prog-
ramjából. Szerinte vissza kell szerezni a
képviselő-testületet illető döntési jogosít-
ványokat a polgármestertől. 

– Az „egyszemélyi” és egy frakción belüli
döntések helyett konszenzusos, valódi alter-
natívákat és vitát produkáló működést kell
szem előtt tartani, ahol az ellenzéknek, a civil
szervezeteknek is van szava – fogalmazott.

Szólt arról is, javaslatot nyújt be a rész-
önkormányzatok beemelésére a kerület
napi működésébe, továbbá lobbizni fog a
képviselő-testület környezetvédelmi bi-
zottságának létrehozásáért. Barta is fog-
lalkozna a bérlakások fejlesztésével és
üzemeltetésével. A Zuglói Lapoknak nyi-
latkozva az LMP-s jelölt kritikával illette
a Karácsony-féle összefogást, mondván,
bármit mondanak magukról, az valójában
„álbaloldali”.

Zuglónak zuglói polgármester kell

Válasszon zuglói
polgármestert
Zuglónak! – ezt ja-
vasolja Hörömpöli
Kálmán, a Magyar
Liberális Párt pol-
gármesterjelöltje a
zuglóiaknak. Mint
lapunknak kifej-
tette, mind a ti-
zenöt zuglói kör-
zetben indulnak jelöltjeik, ezért bíznak a
városrész szavazóinak támogatásában.
Hangsúlyozta, születése óta a kerületben
él és dolgozik, tősgyökeres zuglói. A pol-
gármesteri programjából kiemelte: új vá-
sárcsarnokot és szakorvosi rendelőt épí-
tenének a Bosnyák téren, felújítanák a
szakrendelőt az Örs vezér terén, és parko-
lóhelyeket hoznának létre a lakótelepeken.
Mint folytatta, első lakás céljára társashá-
zakat építenének, amelyekhez zuglói fiatalok
önköltségi áron juthatnának hozzá, ked-
vezményes hitelkonstrukcióval.

Béke, biztonság, fejlődés

A Jobbik polgár-
mesterjelöltje,
Czeglédi János
Zuglóban született,
negyven éve a ke-
rületben él. Szin-
tén amellett érvelt,
hogy a kerületnek
helyi polgármes-
terre van szüksége.
Elmondása szerint
ő újra színt és életet hozna Zuglóba, hadat
üzenve a közlekedés biztonságát veszélyeztető
kátyúknak, ugyanakkor a meglévő tapasz-
talatok alapján a bűnmegelőzést és a köz-
biztonság javítását is továbbvinné. 

– Nyugalomra, békére és a fejlődés lehe-
tőségére van szüksége mindenkinek, félelem
nélküli életre a lakótelepeken éppúgy, mint
a családi házakban. Azért, hogy az itt lakó
itt maradjon, éreznie kell annak az embernek
a támogatását, aki szembemenve a kettős
mércés politizálással, könyörtelenül harcol
a közért – fejtette ki. Mint mondta, ehhez
a munkához ő adná a politikai és szakmai
tudását, városüzemeltetési és vezetési,
illetve közgyűlési tapasztalatát, tenni és
akarni vágyását. 

– A polgároknak csak annyi a teendőjük,
hogy rám szavaznak. Mert én hadat üzenek
a korrupciónak, hadat üzenek a kivétele-
zésnek, a szociális összeköttetéseknek, a
mutyipolitikának, valamint az egyenlők
között is egyenlőbbek elv gyakorlati megva-
lósítóinak. Ideológiára, nemre, származásra
és vallásra való tekintet nélkül minden
ember partnerem, aki építeni akar, és kí-
méletlen ellenfelem minden romboló, rend-
bontó, kerületünk fejlődését visszavető –
szögezte le a politikus.

A Munkáspárt csak listát állít

A Munkáspárt Hajdu József vezetésével
kompenzációs listát igen, ám polgármes-
terjelöltet nem állít. Az MSZP–Együtt–
PM–DK összefogásról Hajdu úgy véleke-
dett, azok a pártok nem baloldaliak, a
„dolgozók érdekeit csak mi képviseljük”.
Hozzátette, viccnek tartja, hogy ideim-
portálnak egy jelöltet, aki nem zuglói. A
Munkáspárt többek között szorgalmazza
a panellakások felújítását, a szociális-
bérlakás-programot. Ezenkívül a Nagy
Lajos király útján afféle korzót alakíta-
nának ki, s a zöld jelleget erősítve hasz-
nosítanák Rákosrendezőt.

Hat polgármesterjelölt indul Zuglóban

Az október 12-i önkormányzati választások előtti ötvenedik napon, augusztus 23-án hivatalosan is kezdetét vette a kampány. Lapunk megkereste 
a pártok zuglói szervezeteit, kik és kit állítanak polgármesterjelöltként a választók elé. Összeállításunkban a jelöltekről és programjaikról olvashatnak. 

Baloldali adok-kapok – fordulatos út a megegyezés felé 
Az országgyűlési választások után nem sokkal röppent fel a hír, hogy Karácsony Gergely, az Együtt szövetségesének, a Párbeszéd
Magyarországnak (PM) a társelnöke baloldali, zuglói polgármesterjelölt lehet. Tóth Csaba, aki az MSZP színeiben egyéni országgyűlési
mandátumot szerzett a 8-as választókerületben, május elején és júniusban is azt nyilatkozta a Zuglói Lapoknak, hogy lesz saját polgármester-
jelöltjük. Májusban kifejtette, ha Karácsony a 13-as választókerületben indulni kíván a polgármesterségért, azt mindenképpen támogatnák. 

– Zuglóban, a mi részünkről, nem merült fel, hogy Karácsony Gergely polgármester legyen – tette hozzá akkor Tóth Csaba. Karácsony
Gergely áprilisban a 13-as választókerületben indult, amelyben Szatmáry Kristóf (Fidesz-KDNP) tudott ellene nyerni. Azonban a
választókerület zuglói részeiben a budai lakos Karácsony több szavazatot kapott kormánypárti ellenfelénél. A lapok akkoriban arról is
írtak, hogy az Együtt-PM politikusa inkább főpolgármester-jelölt lenne. Ő inkább mégis Zuglót választotta, ebben a szándékában
erősítette, hogy május 25-én, az EP-választáson az Együtt-PM a kerületben is jobban szerepelt, mint az MSZP. A szocialisták viszont azzal
vágtak vissza, hogy a május végi választáson nagyon alacsony volt a részvétel, és júniusra a kerületben is visszaállt a pártok eredeti
támogatottsági szintje. Ezután kezdődtek az önkormányzati képviselő-jelölti egyeztetések a pártok között. A lapinformációk szerint a
tizenöt egyéni körzetből az MSZP tizenkettőben szeretett volna indulni, a többi három helyet ajánlotta volna fel a másik két pártnak. Így
már el is fogadták volna Karácsony Gergely polgármester-jelöltségét. Az Együtt-PM politikusa azonban ebbe nem egyezett bele, az
elemzések szerint azért, mert nem szerette volna azt, hogy polgármesterként az MSZP irányítsa őt. A szocialistáknak ezért csak nyolc
indulási helyet hagytak volna meg, négy együttes, két DK-s és egy civil jelölt mellett. A politikus elérte, hogy a három baloldali párt fővárosi
megállapodástervezetébe is ez a javaslat kerüljön bele. A pártok nyilvánosan be is jelentették, hogy ezen nem lehet változtatni. Aztán az
MSZP a budapesti küldöttértekezletén mégis megtette ezt, úgy fogadták el a megállapodástervezetet, hogy abban az eredeti, Tóth Csaba
által javasolt forgatókönyv szerepelt. Ez újabb botrányt okozott, az Együtt-PM be is jelentette, hogy az egész budapesti egyezséget
felbontja. Aztán múlt szerda délelőtt az MSZP azt közölte lapunkkal, hogy megszületett a megállapodás, a polgármesterjelöltséggel
kapcsolatos kérdésekkel Karácsony Gergelyt keressük.  (pt)  

Lapunk megkereste az SMS és a Szolidaritás elnevezésű párt képviselőit is, hogy indítanak-e polgármesterjelöltet
Zuglóban, ám ők nem akartak nyilatkozni. Az MSZDP a 4K és A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt részéről lapzártánkig nem
válaszoltak megkeresésünkre. BR–KD–PT

A cikkhez kapcsolódó
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 2014. évben többek között
– a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) 2014. évi PROGRAMJAINAK,
– Zuglóban hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak működésének és egyházi épületek fenntartási és felújítási költségeinek, 
– valamint XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek és szakosztályok támogatásra hirdette meg pályázatát.

A 2014. évi költségvetésben a képviselő-testület a civil szervezetek támo-
gatására 12 millió Ft – de átcsoportosítással további 2 millió Ft-tal az intéz-
ményi alapítványok is támogatásban részesültek –, egyházak támogatására
10 millió Ft, sportegyesületek támogatására 5 millió Ft forrást biztosított.
Az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

Civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek támogatása
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13.

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület  
1125 Bp. Szarvas Gábor u. 58-
60.(14. ker Szatmár u.)

100 000

14
Magyar Óvodapedagógiai 
Egyesület Zuglói Kör              
1141 Bp. rnagy u. 11.

200 000

15.

Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége                     
1956-os Hagyomány rz k     
1051 Bp. Nádor u. 36.

200 000

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

50 000

17.

Magyar Vöröskereszt 
Budapest F városi 
Szervezete                    1143 
Bp. Gizella út 34.

100 000

18.

Mozgássérültek Budapesti 
Egyesületének 
XIV. ker. Szervezete
1136 Bp. Heged s Gy. u. 43.

200 000

19.
Myrai Vallási Közhasznú 
Egyesület
1146 Thököly u. 44.  

150 000

20.

Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete Zuglói Csoportja 
1056 Bp. Március 15 tér 8. 250 000

21.

Nagyzugló Török r 
Kulturális és Szociális 
Közhasznú Egyesület             
1142 Bp. Csáktornya utca 9.

50 000

22.
Összefogás Zuglóért 
Egyesület                      1142 
Bp. Csáktornya u. 9.

50 000

23.
Panelkutya Állatbarát 
Egyesület                        
1144 Bp. Csert  u. 18-20.

100 000

24.

Psalmus Humanus 
M vészetpedagógiai 
Egyesület                              
1145 Bp. Amerikai út 41.

100 000

25.
Rákos Mezeje Egyesület
1146 Bp. Cházár András u. 7. 250 000

26.
Siketvakok Országos 
Egyesülete                           
1146 Bp. Ajtósi Dürer sor 39.

200 000

27.
Studium Generale Zuglói 
Egyesület                                 
1143 Bp. Ilka u. 32. 

200 000

28.
Szeretjük Zuglót Egyesület 
1143 Bp. 
Stefánia u. 71.

350 000

29.
Vakok és Gyengénlátók 
Hermina Egyesülete               
1146 Bp. Hermina u. 47.

200 000

30.

Vakok és Gyengénlátók 
Közép-magyarországi 
Regionális Egyesülete           
1146 Bp. Hermina u. 57.

150 000

31.
Válaszkész Szül k 
Egyesülete                        
1141 Bp. Bazsarózsa u. 71

200 000

32. Vezér Hallgatói Egyesület     
1141 Bp. Vezér u. 112.

100 000

33.
Zuglói Cukorbeteg és 
Nyugdíjas Kézfogás Klub 
1145 Bp. Torontál u. 56-59.

150 000

34. Zuglói ILCO Egyesület           
1145 Bp. Uzsoki utca 28-41.

150 000

35.
Zuglói Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szövetsége 
1146 Bp. Thököly u. 73.

100 000

36.
Zuglói Polgárok Egyesülete  
1145 Bp. Colombus u. 53. 100 000

37. Zuglói Társaskör                     
1146 Bp. Thököly u. 73.

50 000

38.
Zugloi Vesebetegek 
Egyesülete                          
1145 Bp. Uzsoki u. 29-41.

150 000

39. Zúgó-Patak Egyesület            
1147 Bp. L csei u. 55/A.

350 000

1.
Agapé Pünkösdi Gyülekezet (MPE) 
1146 Bp. Dózsa Gy. u. 7. 200 000

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

300 000

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

300 000

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

1 000 000

5.
Bp-Zuglói Evangélikus 
Egyházközség                                  
1147 Bp. L csei u. 32.

800 000

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

1 000 000

7.
Bp-Török ri Kis Szent Teréz 
Plébánia                                  1087 
Bp. Kerepesi u. 33.

250 000

8.
Budapest-Török ri Református 
Egyházközség                                     
1087 Bp. Százados u. 4.                       

200 000

9.
Bp-Zuglói Páduai Szent Antal 
Plébánia                                  1145 
Bp. Bosnyák u. 26.

900 000

10.
Budapesti Zsidó Hitközség                
1075 Bp. Síp utca 12. 1 100 000

11.
Dávid Sátora-Budapest Gyülekezet 
MPE                                                 
1143 Gizella u. 37.

250 000

12.
Herminamez i Szentlélek Plébánia   
1142 Bp. Kassai tér 2. 700 000

13.
Hetednapi Adventista Egyház, 
Zuglói Gyülekezet                               
1147 Bp. Kerékgyártó u. 28/A.

200 000

14.
Regina Pacis Közösség                  
1147 Bp. Argentína tér 2/a. 200 000

15.
Regnum Marianum Plébánia              
1141 Bp. Zoborhegy tér 18. 1 700 000

16.
Rózsafüzér Királynéja Plébánia        
1146 Bp. Thököly u. 56. 900 000

Elnyert
támogatás

(Ft)
Pályázó szervezet

250 000

Vívó 200 000
Asztakitenisz 200 000
Karate 150 000
Birkózó 200 000
Szabadid -Wellness 0
Úszó 200 000
M ugró-
Szinkronúszó 0

Kerékpáros 0

250 000

Kajak -kenu 250 000
Férfi torna 250 000
Öttusa 250 000
Judo 250 000
Ökölvívás 250 000

Magyar Testgyakorló 
Köre Vívás 220 000

200 000

0
Torna 250 000
Atlétika 250 000
Asztalitenisz 250 000

200 000

100 000

200 000

 Pályázó szervezet Szakosztály

Zuglói Tenisz Klub

KSI SE              

Mozgásgátoltak Halassi Olivér Sport Club

Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület

Hársfa Egyesület (fogyatékos)

BVSC                        

AC-SINUS Harcm vészeti Sportegyesület

Vakok és Csökkentlátók Wesselényi Miklós 
Sportegyesülete

Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu 
Sportegyesület

KAI SEI Karate Sportegyesület

Postás SE                  

Nagy Lufi H légballon Sportegyesület

Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért 
Sportegyesület

Runkil SE

Vak Diákok Sportegyesülete (Vakok 
Iskolájának spegyesülete)

0

Elnyert
támogatás

(Ft)

230 000

0

200 000

200 000

Tel.: 06-1-510-0019
ugyfelszolgalat@olajagotthonok.hu • www.olajagotthonok.hu

„Zuglóhoz kötnek bennünket az emlékeink. Itt kértem  meg a feleségem 
kezét, itt neveltük fel a gyermekeinket,  akik több száz kilométerre alapítottak  
családot. 

Ahogy halad az idő, egyre nehezebben mozgok, nehézséget jelent az 
önellátás,  ezért költöztünk be párommal együtt az OLAJÁG OTTHONOK 
zuglói intézményébe.

Az otthon kínálta gyógyvíz, uszoda és a szakszerű egészségügyi ellátás
sokat javít az állapotomon és a közérzetemen.”

ZUGLÓ

Az Otthon, ahol a harmónia lakik.

Legyen a mi Otthonunk az Ön otthona!

1.
Adler Sport Club Egyesület 
1141 Bp. Fischer István utca 
113.

330 000

2.
Agyérbetegek Zuglói 
Egyesüelete                             
1145 Bp. Uzsoki u. 29-41.

100 000

3.
Állatmenhely Közhasznú 
Egyesület                       1145 
Bp. Mexikói út 58/b.

50 000

4.

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

450 000

5.
Családokkal az Életért 
Közhasznú Egyesület             
1149 Bp. Várna u. 28.

100 000

6.

Ezüstkor Közhasznú 
Nyugdíjas Egyesület              
1145 Bp. Varihazy Oszkár 
utca 7.

50 000

7.

"Fogd a kezem" 
Fogyatékosokat Támogató  
Egyesület                                 
1145 Bp. Gyarmat u. 58.

150 000

8. Fórumház Egyesület      
1222 Bp. Május 1. u. 25.

100 000

9.
Herminamez  Polgári Köre 
1146 Bp. Hermina u. 3. 100 000

10.
Hétkaland Közhasznú 
Egyesület                        
1145 Bp. Bosnyák u. 1/a.

250 000

11.

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

100 000

12.
Klinikai Lelkigondozók 
Ökumenukus Egyesülete 
1141 Bp. Gödöll i u. 13/a. 

50 000

13.

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület  
1125 Bp. Szarvas Gábor u. 58-
60.(14. ker Szatmár u.)

100 000

Elnyert 
támogatás

(Ft)
Pályázó szervezet



A margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszoda előcsarnokában ősszel avat-
ták fel azt az utolsó emléktáblát, amely
a 2013-ban, Barcelonában megszerzett
férfivízilabda-világbajnoki címnek állít
emléket. Benedek Tibor győztes csapa-
tának névsorában két zuglói nevet is ol-
vashatunk: a Decker fiúknak nemcsak
a tavalyi világbajnoki címben, de az idei
budapesti Eb-ezüstben is nagy szerepük
volt, így nem csoda, hogy a szövetségi
kapitány az augusztusi Világkupán ugyan-
csak számol velük.

Attila és Ádám közül az utóbbi kezdte
előbb a vízilabdázást. Természetesen a
Szőnyi úti uszodában, ahová egyébként is
lejárt, hiszen szülei, Decker József és Jó-
zsefné ott dolgoztak úszóedzőként. Attila
eleinte labdarúgással próbálkozott, szintén

a BVSC-ben, majd szép lassan ő is a me-
dence közelébe került. Arra már nehéz
magyarázatot találni, hogy a pályán még
mezőnyben focizó fiúból hogyan lett a
vízben kapus. A srácok az Arany János
Általános Iskolába jártak, majd Ádám az
Egressy Gábor Műszaki Szakközépisko-
lában, Attila pedig a Csanádi Árpád Gim-
náziumban érettségizett le. Pályafutásuk
sokáig a BVSC-hez kötődött, végigjárták a
szamárlétrát, s bár a 90-es évek nagy me-
neteléséről éppen lemaradtak, azért Ádám
egy kupagyőzelmet elkönyvelhetett akko-
riban. Később a testvérpár pályafutása egy
időre szétvált. Ádám útja az Egeren, a Va-
sason és a Szegeden keresztül az OSC-be,
Attiláé pedig az Egeren, a Fradin és a Deb-
recenen keresztül a szolnoki csapatba ve-
zetett, így a vízben leggyakrabban ellenfél-
ként találkoznak egymással. Legemléke-
zetesebb összecsapásuk a 2012-es Magyar
Kupa döntőjében volt, ahol 8-8-as állásnál
éppen Ádám Attilának lőtt gólja döntött a
Szeged javára. Benedek Tibor 2012-ben
meghívta őket az újjáalakuló válogatottba,
ahol rövid időn belül meghatározó játékosok
lettek. Ádám elsősorban a védekezésből
veszi ki a részét, Attila pedig a hálót őrzi.
Erről leginkább a szerbek tudnának me-
sélni, akik ellen a 8-6-ra megnyert Eb-mecs-
csen mindkét Decker fiú világszínvonalú
teljesítményt nyújtott.                          RT

Zugló díszpolgára, a magyar vívás és
az MTK legendás vívóedzője, a Lantos
Mihály Sporttelep vívócsarnokának
névadója, Szőcs Bertalan július 18-
án töltötte be nyolcvanadik életévét.
A mester csak szűk körben ünnepel-
hette meg a jubileumot, ugyanis szü-
letésnapjával egy időben zajlott a ka-
zanyi vívó-világbajnokság. Később
azonban az MTK annál emlékezete-
sebb díszvacsorán köszöntötte a 80
éves edzőt. A születésnapra Szőcs
Bertalan világhírű tanítványait is meg-
hívták.

Nehéz elhinni, hogy Szőcs Bertalan
már nyolcvanéves, az idős mester
ugyanis láthatóan rendkívül jó kondí-
cióban van. Beszélgetésünk előtt éppen
egy kisebb – több mint kétórás – gya-
logtúrán vett részt, amely Vörösvári
úti otthonától az óbudai hegyek tetejére
vezetett, majd vissza. Mint mondta,
legalább hetente háromszor megteszi
ezt az utat, de hosszabb sétákra is
szokott vállalkozni.

– Óbudán élek, de valódi otthonom
Zugló, ahol több mint negyven eszten-
deje dolgozom vívóedzőként – mondta
a mester, aki hozzátette, a XIV. kerü-
letben rengetegszer ismerték már el
és hálálták meg a munkáját. – Zuglótól
2012-ben Év embere, 2008-ban dísz-
polgári címet kaptam, tavaly pedig ró-
lam nevezték el az MTK vívótermét.

Szőcs Bertalan nemzetközileg is elis-
mert vívóiskolát teremtett Zuglóban.

Kiváló sportolókat és edzőket nevelt
ki, nagy szerepe volt abban, hogy a Rá-
kos-patak mellett 1973-ban felépülhetett
Európa akkor legnagyobb, ma második
legnagyobb vívóterme. Tanítványai négy
olimpiai és nyolc világbajnoki címet
szereztek. Utolsó világbajnoka a tavalyi,
budapesti vébén győztes párbajtőrcsapat
tagja, Szényi Péter volt, aki a mester
születésnapját a kazanyi vívó-világbaj-
nokságon, a páston ünnepelte. Berci
bácsi irányításával az MTK-ban
felcseperedő gyerekek a
kadet-, a junior- és a fel-
nőttvilágversenyeken ösz-
szesen 111 érmet szerez-
tek. Ezzel pedig a hazai
vívásban mindenképpen
egyeduralkodónak számít,
ám biztos, hogy nemzetközi
szinten is csak kevesen tudták
túlszárnyalni. Úgy véli, az a jó
edző titka, hogy már csírájában
felismeri a tehetségeket, és pró-
bálja belőlük kihozni a lehető
legtöbbet.

– A nyolcvan év annak ellenére
nagy idő, hogy fizikálisan még
mindig csak negyvennek ér-
zem magam – vallotta be
Szőcs Bertalan, aki egyéb-
ként a mai napig aktív
edző. Nagyon sok tanítvá-
nya van, de a négy-öt tehet-
séggel napi rendszeresség-
gel foglalkozik. Azt mondja,
számára az edzés olyan,

mint egy jó színházi élmény, egyszerre
nyújt élvezetet és örömet. Világverse-
nyekre ugyan a 2000-es sydney-i olimpia
óta nem jár – ez alól csak a tavalyi bu-
dapesti világbajnokság volt kivétel –, de
vívóinak a felkészítéséből mindig maxi-
málisan kivette a részét. Legutolsó olim-
piai érmes tanítványával, Mincza-Nébald
Ildikóval a pekingi játékok előtt szinte
az utolsó pillanatig együtt dolgozott. Az-
tán leutazott a tanyájára, Sarudra, beült
a csónakjába, kievezett a Tisza-tó köze-
pére, elővette a horgászbotjait, és a rá-
dióban hallgatta a pekingi történéseket.

Riersch Tamás
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Szőcs Bertalan: A nyolcvan év annak ellenére nagy idő, hogy fizikálisan még mindig csak negyvennek érzem magam

Szőcs Bertalan 
nemzetközileg elismert 

vívóiskolát teremtett Zuglóban

A Decker fivérek a válogatott 
meghatározó tagjai, Ádám (balra)

egyébként az OSC-ben, 
Attila a Szolnokban játszik

A Decker fivérek legem-
lékezetesebb összecsa-
pása a 2012-es Magyar
Kupa fináléjában volt: 
a döntő gólt éppen
Ádám lőtte Attilának

Ha Attila kerül a kapuba, szinte lehetetlen gólt lőni

Otthon 
testvérek, 
a vízben 
ellenfelek

Otthon 
testvérek, 
a vízben 
ellenfelek

A Tisza-tó közepén drukkolt 
tanítványainak
A Tisza-tó közepén drukkolt 
tanítványainak

Híres testvérpárok
A magyar vízilabdasportban eddig négy híres testvérpár volt. A múlt

század 20-as, 30-as éveiben a Keserű testvérek, Ferenc és Alajos vitték
a prímet, a 60-as, 70-es években a három Konrád fiúnak, Jánosnak
(aki szintén zuglói), Sándornak és Ferencnek volt bérelt helye a pólóvá-
logatottban. A 2000-es évek elején Steinmetz Barna és Ádám, míg nap-
jainkban a Varga testvérek, Dániel és Dénes teszik családiasabbá a vízi-
labdasportot. Ebbe a sorba állt be nemrég Decker Ádám és Attila is.
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A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Zuglói Művészekhez

F E L H Í V Á S

Rövidesen megnyílik a Zuglói Civil Ház a Csertő Parkban.

Régen várt kulturális és közösségi tere lesz ez a ház a zuglói civil

szervezeteknek, nemzetiségeknek és a zuglói művészeknek.

A Civil Házban lehetőség nyílik arra, hogy egy megújult környezetben

a Zuglóban élő és alkotó, vagy Zuglóhoz valamilyen formában

kötődő alkotókat bemutathassuk a Civil Ház AGÓRA kiállítóterében.

Az első képzőművészeti kiállítást az október 23-ai forradalom

58. évfordulója alkalmából,

rendezzük, a Festészet Napjához kötődően,

melyre várjuk alkotásaikat műfaji megkötöttség nélkül.

„Angyal, vigyél hírt a csodáról” címmel

A kiállítás október 17-én (pénteken)
18 órakor nyílik.

Szeretettel várjuk Önöket és alkotásaikat!
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 22-ig

az alábbi e-mail címen: civilhaz.zkata@gmail.com

A munkák beadása:

a Civil Házban.
Cím: Csertő Park 12.

A jelentkezés tartalmazza a kiállítandó mű illetve művek címét, műfaját, méretét.

Október 6-án és 7-én 10-16 óráig,

Kedves Zuglói Képző –
és Iparművészek, Fotóművészek!

További információ:

Kiállítás és programszervező,

Zelenák Katalin gobelinművész

Telefon: 06-70/443 2661

www.elmu.hu
www.emasz.hu

VÁLTSON 

   

Szeptember 21-én kerül sor a Bosnyák
téri Páduai Szent Antal-plébániatemplom
új tornyába készült harangok megszente-
lésére, előtte azonban egy hétig a templom
bejáratánál állítják ki, hogy bárki megnéz-
hesse e különleges tárgyakat. Megírtuk, a
harangok Őrbottyánban, Gombos Miklós
aranykoszorús mester műhelyében készül-
tek. A legnagyobbat, a 425 kilogrammos,
Magyarok nagyasszonya elnevezésűt és a
legkisebb, 56 kilósat augusztus nyolcadikán
öntötték ki. Ez utóbbi művelet, a féléves
előkészítést követően, mindössze néhány
percet vett igénybe, így nem csoda, hogy a
mesterek számára is kiemelten fontos pil-

lanatokról volt szó. Az öntés előtt ezért Bá-
rány Béla atya, a templom plébánosa Isten
áldását kérte a munkásokra.

A toronyba egyébként négy harang kerül:
az említett kettőn kívül egy 210 kilós, Szent
István nevű, továbbá a már meglévő Szent
Antal. A plébániának van még egy történelmi,
1882-ben öntött harangja, amely azonban
a mester mérései alapján nem illene az
összhangzatba. Ahogy a toronyépítéshez
számos felajánlás érkezett, úgy a harangok
is adományokból készülhettek el. A Szent
Istvánról elnevezett alkotás hárommilliós
költségét Papcsák Ferenc, Zugló polgár-
mestere állta.                                        KD

Kiöntötték a Bosnyák téri templom
legnagyobb és legkisebb harangját

1150 fokon izzott a 78 százalékban 
vörösréz és 22 százalékban ón keveréke,
amelyből kiöntötték a harangokat

Hat hónapig készültek
erre a néhány percre



Tizenegyedik alkalommal adott át támo-
gatást a K&H Csoport azoknak a hazai
gyermek-egészségügyi intézményeknek
és mentőállomásoknak, amelyek ered-
ményesen szerepeltek a K&H Gyógyvarázs
országos pályázaton. A 20 millió forint
összértékű segítségből 16 intézmény,
köztük a zuglói Országos Klinikai Ideg-
tudományi Intézet részesült. 

Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport
kommunikációs ügyvezető igazgatója la-
punknak elmondta, a K&H Gyógyvarázs
működésének 11 éve alatt összesen 286
intézmény működéséhez járultak hozzá
műszeradományokkal, amelyek összértéke
512 millió forint. Dr. Tímár Krisztina, az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatal klinikai kutatások referense, a K&H
Gyógyvarázs zsűritagja az idei pályázattal
kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy ezúttal
102 OEP-finanszírozású intézmény jelent-
kezett, ami 15 százalékkal több a tavalyinál.
A pályázatok Budapestről és az ország 17

megyéjéből, összesen 58 településről ér-
keztek. A zsűri döntése alapján 16 intézmény
– tíz kórház, öt mentőállomás és egy védőnői
szolgálat – részesült a mintegy 20 millió fo-
rint összértékű támogatásból. A nyertesek
között három fővárosi és 13 vidéki intéz-
mény van. Az idei pályázat fókuszában a
sürgősségi gyermekellátás állt. 

Dr. Óváry Csabától, az Országos Klinikai
Idegtudományi Intézet (OKITI) szakmai
igazgatójától megtudtuk, a K&H Gyógyvarázs
keretében az OKITI csecsemő- és gyermek-
sebészeti osztálya egy 2 millió forint értékű
őrzőmonitort nyert.                             PaD

Orvostechnikai kiállítás nyílt a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat Örs vezér terei
rendelőjének első szintjén. A tárlaton egy-
kor használatos vagy azóta továbbfej-
lesztett terápiás és diagnosztikai eszkö-
zöket tekinthetnek meg az érdeklődők.

A Medicina anno című tárlaton bemu-
tatott orvosi eszközök közül napjainkban
már csupán egyetlen műszert, a fonen-
doszkópot használják.
– Ennek elődjét, a sztetoszkópot a 19.

század elején találták fel – tudtuk meg
Magyar László Andrástól, a Semmelweis
Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár fő-
igazgató-helyettesétől, aki részt vett a ki-
állítás létrehozásában is. – A vitrinekben
mindkettő megtalálható, ezek a tárlat leg-
régebbi darabjai. 
– A kiállítás többi részét a 20. században

használt műszerek alkotják, egyebek mel-
lett régi sterilizálódobozok, fertőtlenítő-
eszközök, látótérvizsgáló, EKG-berende-
zés, valamint gömbperiméter – tette hozzá

dr. Révai Tamás, a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat igazgató-főorvosa. 
A két szakember további együttműködést

is tervez, amelynek keretében intézmény-
történeti tárlatot is bemutatnak majd, ahol
a szakorvosi rendelőintézetek kialakulása,
fejlődése játszaná a főszerepet.            KD

Több száz éves műszerekből
nyílt kiállítás
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Legyen Ön is annak a Csapatnak a tagja, aki támogatja a zuglói
Dr. Mező Ferenc Általános Iskola őszi Családi Sportnapját!

Hogyan? Régi vagy új sporteszközökkel!

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

T.: 3632-656

NYÁ
R

BÚCSÚZTATÓ

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

Mikor és Hol?
A Cserepesház Nyárbúcsúztató Vigalom című rendezvényén
az OTP Bank Nyrt. Nagy Lajos Király úti fiókjának sátrában,
2014. augusztus 30-án szombaton 10-18 óráig.

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

A Medicina anno című tárlat az Örs vezér terei rendelő első emeleti aulájában látható

Fonendoszkóp, sterilizálódobozok, fer-
tőtlenítőeszközök, látótérvizsgáló és
gömbperiméter is van a vitrinekben

A K&H Csoport Gyógyvarázs című pályázatán idén összesen 16 hazai gyermek-
egészségügyi intézmény, illetve mentőállomás nyert támogatást, köztük a zuglói
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 

A K&H Gyógyvarázs egy komplex támo-
gatási rendszer, amely évente több alka-
lommal oszt ki műszeradományokat. A
pályázaton OEP által finanszírozott gyer-
mek-egészségügyi intézmények és men-
tőállomások pályázhatnak gyermekgyó-
gyászati, mentési eszközökért, felszere-
lésekért, berendezésekért, intézményen-
ként maximum 4 millió forint értékben. 

A betegek kényelmének érdekében átjárót nyitottak
az Erzsébet királyné útja 47. szám alatti háziorvosi
rendelő és a Zugló Gyógyszertár között. Az új ajtónak
köszönhetően ezentúl a rendelő előcsarnokából is be
lehet jutni az épület melletti patikába. A két intézmény
összekapcsolása az idősebb betegek számára nyújthat
nagy segítséget, hiszen a páciensek így azonnal ki-
válthatják a háziorvos által felírt gyógyszereket, tá-
jékoztatta lapunkat dr. Révai Tamás, a Zuglói Egész-
ségügyi Szolgálat (ZESZ) főigazgatója. Dr. Nagy Gá-
bortól, a Zugló Gyógyszertár ügyvezetőjétől pedig
megtudtuk, a patika vezetősége átvállalta a porta-
szolgálat működtetését is, hogy csökkentsék a ZESZ,
illetve az önkormányzat költségeit. A gyógyszertár
hétfőtől péntekig, 8 és 20 óra között tart nyitva.

Zugló is nyert a Gyógyvarázson

Szabad az átjárásSzabad az átjárás

Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó 
videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon
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Magasra tették tavaly a mércét a Mun-
kácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjai, akik
az ausztriai MindLab (táblajáték) olimpiát
szinte kisajátították maguknak. A nyolcfős
csapatban hét zuglói diák kapott helyet,
és a semmeringi versenyen elsöprő sikert
arattak. Az új generációnak még időre
van szüksége, hogy hasonló eredményeket
érjen el, de egy különleges tehetség már
most kitűnik közülük. Knollmajer Bálint
szinte lemásolta bátyja sikereit.

Idén nyáron Budapesten, az ELTE Jog-
tudományi Kar dísztermében rendezték
a MindLab-olimpiát, amelyre 12 négyfős
csapat nevezett. A résztvevők között először
köszöntötték a panamai küldöttséget, akik
nem titkoltan tanulni érkeztek a magyar
fővárosba. Nem úgy a brazil csapat, amely
a tavalyi versenyről hiányzott, ezzel jelen-
tősen megkönnyítve a magyarok dolgát.

Brazíliában ugyanis a MindLab kötelező
tananyag az iskolákban, ezért az ottani
szervezők számos tehetséges gyerek közül
válogathatnak. Magyarországon sokkal
szerényebb módon, csak elvétve, egy-egy
helyen oktatják a táblajátékokat. A Csák-
tornya parki iskola az egyik ilyen bázisin-
tézmény, köszönhetően Cirbesz Éva taní-
tónak, aki lassan egy évtizede képzi a
gyerekeket. A tavalyi győztes generáció is
az ő korábbi osztályából került ki. Éva
néni most is több gyerekkel megszerettette
a négy speciális táblajátékot, ám az idei
országos bajnokságon csak egy diákjának,
a negyedikes Knollmajer Bálintnak sikerült
kivívnia a csapatba kerülést. Bálint testvére
– a tavaly egyéniben és csapatban is arany-
érmes Knollmajer Gergő – hatására kezdett
el játszani. A tehetsége neki is megvan a
táblajátékokhoz, hiszen a hazai rendezésű
MindLab-olimpián egyéniben és csapatban
is negyedik lett. Ez utóbbi helyezést rá-

adásul az előzetesen
gyengébbnek vélt
második csapat tag-
jaként érte el. Bálint
szeptembertől már
felső tagozatos lesz,
így Éva néni szárnyai
alól is kikerül. Kép-
zését Tóth Gabriella
matematikatanár ve-
szi át. Bálint eddig
szinte lemásolta
bátyja sikereit, aki
negyedikesen szintén
negyedik volt a
MindLab-olimpián,
majd felsős idősza-
kában előbb ezüst-,
tavaly pedig már
aranyérmet szerzett.

Riersch Tamás

A kisebbik Knollmajer 
is olimpiai bajnok lehet

Knollmajer Bálint az idei MindLab-olimpián már egyéniben és
csapatban is negyedik lett

Zuglóból gyalogosan
Soltvadkertre? Első-
re bizony elég bizarr
ötletnek tűnik. Az Ál-
mos Vezér Gimnázium
és Általános Iskola azon-
ban idén nyáron már 21.
alkalommal szervezett gya-
logtúrát Zuglóból a soltvad-
kerti táborba. Ezúttal huszon-
nyolc diák vállalkozott az embert
próbáló feladatra. A program ötletgaz-
dái Rényi Péter és Huszti Tibor pedagógu-
sok.  A résztvevők körülbelül egy hét alatt
tették meg a Zugló–Soltvadkert közötti 130 kilo-
méteres távolságot. A túra során falusi iskolákban, sport-
csarnokokban vagy művelődési házakban szálltak meg. Az
elmúlt két évtizedben három fő útvonal alakult ki, a gyaloglók
ezeket váltogatják. Idén a Majosháza–Dömsöd–Szalkszentmárton–
Újsolt–Akasztó–Kaskantyú vonalra esett a választás.

Gyalog mentek Soltvadkertre

A Magyar Olimpiai Akadémia kül-
döttsége a szlovák partnerszerve-
zet meghívására a Magas-Tátrá-
ban, Ótátrafüreden táborozott. A
magyar csapatban két zuglói diák,
Kopcsák Patrik Zsolt és Bódy Bo-
tond a Csanádi Árpád Általános Is-
kolából is helyet kapott. A fiúk az
utazás során számos különleges
sportággal – a vadvízi evezéssel, a
nordic walkinggal, a versenyszán-
kózással és a vízi aerobikkal – is-
merkedhettek meg, de bejárták a
Magas-Tátrát is, voltak többek kö-
zött a tátralomnici símúzeumban.
A visegrádi országok – Szlovákia,
Magyarország, Csehország, Len-
gyelország – küldöttségei mellett
ezúttal Ukrajna képviselői is jelen
voltak. A program elsődleges célja
a nemzetek közti kapcsolatok ápo-
lása és az olimpiai eszme népszerű-
sítése volt. Ennek érdekében lon-
doni és szocsi olimpikonokat hív-
tak meg a táborba, akikkel a gye-
rekek interjúkat készíthettek.

Olimpikonokat 
interjúvoltak 
a Magas-Tátrában

Szeptember 1-jén indul az új
tanév, addig minden megrendelt
tankönyv beérkezik az iskolákba
– ígéri az illetékes államtitkárság.
A szülőknek hivatalosan augusz-
tus 15-ig kellett befizetniük a
csekkeket, de mint megtudtuk,
a tanévkezdés első napjáig még
megtehetik.

Augusztus 30-ig valamennyi isko-
lába megérkeznek a tankönyvek –
tudatta közleményében a köznevelési
államtitkárság a szeptember 1-jén
kezdődő tanév kapcsán. Az iskola-
kezdés most is jelentős anyagi terhet
jelent a családoknak, a különböző
iskolaszereken túl azonban az új-
donságnak számító, úgynevezett kí-
sérleti tankönyvek, amelyeket 1501
iskolában kezdenek el használni,
komoly pénzügyi könnyebbséget je-
lenthetnek az érintett szülőknek.
Többségüket ugyanis önköltségi áron
(kötetenként 350-400 forintért), a
szakiskolai kísérleti közismereti tan-
könyveket pedig térítésmentesen biz-
tosítja az Oktatáskutató és Fejlesztő

Intézet (OFI) a diákoknak. Az OFI
szerint a megújuló tankönyvellátás
már idén több mint másfél milliárd
forint megtakarítást eredményezett,
amelyből félmilliárd forint a családok
pénztárcájában maradt.

Az államtitkárság szerint a tan-
könyvcsomagok ára egyébként átla-
gosan 11 ezer forint körül alakul,
az alaprendelést az iskolák június
30-ig adhatták le. A pótrendeléseket
augusztus 21-től szeptember 5-ig je-
lezhetik, a visszárut pedig szeptem-
ber 6. és 15. között lehet jelenteni.
A szülőknek a menetrend szerint
augusztus 15-ig kellett adniuk a
csekkeket, ám a tankönyvek ára ezt
követően is befizethető – tudatta a
kiszállítást végző Könyvtárellátó Non-
profit Kft. (KELLO). Aki időben fi-
zetett, annak a KELLO ezt igazolja
az iskola felé. Aki „lemaradt”, annak
magának kell az átvételkor igazolnia
a befizetést. A bizonylatot a biztonság
kedvéért mindenképp érdemes a
tankönyv átvételéig megőrizni. A kft.
tájékoztató anyaga szerint a szülők-
nek lehetőségük van a tankönyv-
csomagok ellenértékét többféle utal-
vánnyal is kiegyenlíteni a társaság
ügyfélszolgálati pontjain. Ebből or-
szágszerte többet is nyitottak, Bu-
dapesten az V. kerületben, a Honvéd
utca 9. szám alatt.

Az államtitkárság arra is emlé-
keztetett: fontos változás, hogy az
idei tanévben elindul a tanfelügye-
leti rendszer, a pedagógusok bére
pedig a törvényi ütemezés szerint
tovább nő.              Kacsoh Dániel

A tankönyvek átvételéhez 
a biztonság kedvéért mindenki 
vigye magával a befizetést 
igazoló csekket

Az első tanítási napig még 
befizethetők a csekkek

A tankönyvcsekkeket nem a
szülő, hanem a gyermek nevére
postázták. Akihez nem érkezett
meg a feladvány – megváltozott
postacím vagy egyéb ok miatt –,
az a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. (KELLO) 237-6900-as te-
lefonszámán vagy a tankonyv
@kello.hu e-mail címen érdek-
lődhet. 

Virágágyat tervezhetnek
Idén is meghirdeti virágágytervező pályázatát a Főkert
Nonprofit Zrt. kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A pá-
lyázat célja, hogy felhívja a gyerekek és felnőttek
figyelmét arra, hogy a városi tér a lakosságé, az ő ki-
kapcsolódásukat, rekreációjukat hivatott szolgálni. A
pályázaton részt vevőknek lehetőségük nyílik arra,
hogy megtervezzék az egyik budapesti virágágyat. A
beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A
korosztályonkénti öt legjobb pályamű közül a nyertes
az lesz, aki a Főkert Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán
indított szavazáson a legtöbb voksot kapja.

Állatkertek Éjszakája
Harmadik alkalommal rendezik meg az Állatkertek
Éjszakáját, ezúttal tizenhárom magyarországi helyszínen,
többek között a Fővárosi Állat- és Növénykertben, au-
gusztus 29-én. A legtöbb helyen a programok este
héttől éjfélig tartanak. A részt vevő intézményekbe erre
az alkalomra külön belépőjegyet lehet majd váltani, a
főváros térségében működő bemutatóhelyek pedig
mind a négy helyszínre érvényes, kombinált belépője-
gyeket is kínálnak. A részletes programokat az egyes
állatkertek saját honlapjukon teszik közzé.

Várják a véradókat
Véradást szervez augusztus 29-én, pénteken 10 és 14
óra között a Vöröskereszt Zuglóban. A véradókat az
Örs vezér terei orvosi rendelő mögötti buszban várják.
Fontos információ, hogy a véradáshoz legalább ötven
kilogrammos testsúly és betöltött 18. életév szükséges.
A szervezők azt ajánlják, előtte mindenki egyen, és fo-
gyasszon sok folyadékot. Aki először ad vért, annak
mindenképpen magával kell hoznia eredeti tajkártyáját.

Leszoktatnak a dohányzásról
Dohányzásról való leszokást segítő ingyenes tanácsadásra
hívja az érdeklődőket az Uzsoki Utcai Kórház Tüdő-
gondozó Intézete, amely több éve folytat sikeresen mű-
ködő leszoktatási programot. A foglalkozások alkalmával
részletes orvosi tanácsadással segítenek, de lehetőség
van a tüdőkapacitás és a szén-monoxid-szint mérésére
is. A foglalkozásokra jelentkezni lehet a helyszínen,
szeptember 11-én 16.30-kor vagy szeptember 12-én
10 órakor. A csoportok hat alkalommal, kéthetente ta-
lálkoznak. A résztvevőket az Amerikai út 50. szám
alatti Tüdőgondozó Intézetbe várják.

H Í R E KAz első tanítási napig még 
befizethetők a csekkek



Bármilyen fájdalmas is ezt ki-
mondani, hamarosan vége a
nyárnak, ez pedig bőséges fel-
adatokkal jár a kerttulajdono-
soknak. Az egyre hűvösebb idő-
ben megszaporodnak a teendők,
ezért aki szakszerűen fel akarja
készíteni a birtokát télire, jól
teszi, ha már az ősz első nap-
jaiban nekilát a munkának.

Szeptember folyamán érdemes
elvégezni a gyep szellőztetését, a
talaj lazítását, mert a nyáron ösz-
szetömörödött közeg nem ma-
radhat úgy, ahogy van. A gyep-
szellőztetés legegyszerűbb módja,
ha egy vasvillát erőteljesen bele-
szúrunk a földbe, majd a nyelet
határozott mozdulatokkal előre-
hátra mozgatjuk. Nagyobb felületű
pázsithoz lehet használni kölcsö-
nözhető gyepszellőztető gépet. A
gyepszellőztetéssel egy időben az
ősszel ültetendő bokrok, cserjék,
fák helyét is kijelölhetjük, és egyút-
tal a számukra szükséges ültető-
gödröket is kiáshatjuk. Fáknak
legalább 1x1 méteres, bő három-
arasznyi mély, cserjéknek pedig
60x60x60 centiméteres gödröt
készítsünk. A nárciszt, a jácintot,
a tulipánt és az egyéb, tavasszal
virágzó hagymásokat most idő-
szerű elültetni, így a jó idő vissza-

tértekor színes, illatos virágoskert
fogad majd minket. A téli almát
és körtét is szeptemberben lehet
szüretelni, a teljes érettséget a
megbarnult magok jelzik. Fok-
hagymát, valamint egyéb, hideget
jól tűrő zöldségfélét – például
zöldsalátát, brokkolit, kelkáposz-
tát, káposztát – is lehet ősszel,
szeptemberben ültetni, de most
kerülhet a konyhakertbe a zöld-
bab, a tök, a sütőtök és az uborka
is. Fontos, hogy a nyáron a kertbe,
teraszra, balkonra kitelepített cse-
repes, dézsás szobanövényeket
lassan vigyük fedett helyre, és  le-
mosás után az adott fajta igényei-
nek megfelelő fényviszonyok közé
helyezzük azokat. Ezekben a he-
tekben a portánk előtti sávot is
feldobhatjuk sövényültetéssel vagy
ősszel telepíthető dísznövényekkel. 
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Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Ha külföldi nyaralásunkra kedvencünket
is magunkkal akarjuk vinni, az állatnak
feltétlenül rendelkeznie kell útlevéllel,
mikrochippel és érvényes veszettség
elleni védőoltással. 

A veszettség elleni oltás beadási időpontja
is lényeges, ugyanis csak az első injekció
után 21 nappal utazhat velünk négylábú
családtagunk. Ha állatunk már megkapta
az alapimmunizálást a veszettség vírusa
ellen (ez kutyák esetében három, illetve ki-
lenc hónaposan történik), akkor az évenkénti oltás
érvényesíti az útlevelet. Amennyiben ezzel kicsúszunk
a 365 napból, akkor is csak 21 nappal az injekció
után utazhat az állat. Ezeknek a feltételeknek akkor
is eleget kell tennünk, ha uniós tagországba szeret-
nénk kutyát, macskát vagy vadászgörényt magunkkal
vinni. Ezenkívül néhány ország – például Ukrajna,
Szerbia vagy Anglia – megköveteli a széles spektrumú
féregirtóval és kullancs elleni szerrel való kezelést
is a belépés előtt 1–3 nappal. Az utazás előtt öt
napon belül általános fizikális vizsgálat is szükséges

kedvencünknél, amely-
nek alapján az állatorvos
az útlevél megfelelő ré-
szében igazolja, hogy az
állat egészségi állapota
alkalmassá teszi a szál-
lításra. További hasznos
információért érdemes
ellátogatni a Magyar Ál-
latorvosi Kamara hon-

lapjára, ahol országonként részletesen megtalálhatók
az utazási feltételek. A szükséges okmányokon kívül
nagy hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy állatunk a
különféle betegségek helyett kellemes élményekkel
térjen velünk vissza. Fontos a mediterrán orszá-
gokban elterjedt paraziták (szívférgesség, leishma-
niosis) elleni védelem, amelyek esetében a kórokozó
elpusztítható, vagy az azt terjesztő ízeltlábú távol
tartható csepegtetős készítménnyel, illetve megfelelő
nyakörv alkalmazásával.

Dr. Schuster Norbert • www.zugloallatorvos.hu

Kos – Hatalmas lendületüket,
türelmetlenségüket váratlanul
felválthatja a nyugodt, csendes,

megfontolt gondolkozás, beszéd, tett,
amit nemcsak környezetük, de ők is
örömmel nyugtázhatnak, kevesebb
akadályt gördítve ezzel maguk elé.
Megérthetnek dolgokat, amire szük-
ségük is lehet feladataik megoldásához.
Otthonukban változások lehetnek.

Bika – Egyik véglet a másikat
követheti, például a félelmet a
vakmerőség. Legjobb, ha meg-

próbálnak higgadtak maradni, hiszen
minden úgy van a legjobban, ahogy
van. Otthonuk átalakítása, újjávarázso-
lása vagy akár költözés is szóba jöhet,
amihez minden segítséget megkaphat-
nak. Szerelemre számíthatnak, amely-
nek akár nagy, átalakító hatása is lehet.

Ikrek – Otthonuk átalakításá-
val lehetnek elfoglalva, ami
egyben önmaguk újjászületését

is jelenti. A jegy egyébként sokszor
felszínes, mindenbe csak belekapó,
mindent tudni akaró szülötteinek
most mélységük lehet, s vágynak is
erre az érzésre. Pénzre stabilan szá-
míthatnak, amely biztonságot adhat
nekik. Munkájukban, céljaikban le-
hetnek illúziók, álmok, csalódások.

Rák – A türelmetlenség és a
végtelen, bölcs türelem egy-
szerre lehet jelen életükben,

de hát mindenki megszokhatta már,
hogy olyan kiszámíthatatlanok, mint
a Hold az égen. A túlzások most el-
sősorban a költekezés területén je-
lentkezhetnek, ebben próbálják meg
megtartani az egyensúlyt! Társukkal
való kapcsolatukban megoldást ta-
lálhatnak a nehézségekre. 

Oroszlán – A félelem és önbi-
zalomhiány a szívük mélyén
jelentkezhet, ami ellen nagy-

képűséggel védekezhetnek. Hiúságu-
kon keresztül most megvezethetők,
legyenek éberek! Engedjék meg ma-
guknak azt is, hogy nem tökéletesek,
nem tévedhetetlenek! Nemcsak pénz-
ügyi vonalon, de munkájukban is
nagy változások várhatók.

Szűz – Tettre készek, ha egy he-
gyet kell elvinni, ötöt arrébb
tesznek. Mindezt annak ellenére,

hogy pénzügyi vonalon nehézségek
adódhatnak, ami a számukra oly fontos
biztonságérzetet csökkenti. Barátaikra
számíthatnak, bár lesznek közöttük olya-
nok, akiktől végleg elbúcsúznak. A köz-
lekedésben legyenek éberek, ne rohan-
janak, mert találkozhatnak a hatósággal!

Mérleg – Most abszolút kiszá-
míthatatlanok, mind saját ma-
guk, mind környezetük számá-

ra. Nem lehet tudni, hogy a következő
percben a félelem, a türelmetlenség, a
túlzott szabadságvágy vagy épp a fokozott
érzelmek öntik-e el őket. Barátaikkal
tartalmas és nagy beszélgetésekre szá-
míthatnak, csak ne ragaszkodjanak
túlzottan az igazukhoz, mert az eszme-
csere veszekedéssé fajulhat.

Skorpió – Higgadtan, nyugod-
tan mennek céljaik felé, ha épp
váratlan akadályok nem hozzák

ki őket a sodrukból. Amennyiben
mégis, akkor érdemes mindenkinek
kicsit messzebb állni tőlük, nem a
közelükben lenni. Megérzéseikkel sok
mindent megérthetnek, amit bölcses-
ségként most át is tudnak adni má-
soknak. Szeretetük, gondoskodási vá-
gyuk, a család fontossága is kitűnhet. 

Nyilas – Az utazásra vannak
leginkább ráállva, ha tehetik,
el is repülnek a tengerentúlra.

Amennyiben erre nincs lehetőségük,
akkor a szellemi utazások kerülhetnek
előtérbe, ami hozza a nagy beszélgeté-
seket nemcsak a társukkal, de a ba-
rátaikkal is. Kedvességükkel, szerete-
tükkel az egész világot leveszik a lábáról.
A flört sem áll most távol tőlük.

Bak – Az érzelmek, a teremtés,
a mélység, a megfelelés, a túl-
zások most egyszerre érzékel-

hetők náluk, attól függően, ki mit vált
ki belőlük. Újjászületésük még mindig
folyamatban van, el kell tudni engedni
az idejétmúlt dolgokat, hogy megér-
kezhessen az új. Lehet, hogy társukkal
próbákat kell kiállniuk. Ha sikerül,
kapcsolatuk stabilizálódhat.

Vízöntő – Munkájuk, céljaik
fontossága most kiemelkedő
lehet, ám vigyázzanak, nehogy

az uralkodási vágy, a hatalom meg-
szédítse őket! Érzelmeikben lehetnek
szenvedélyesek, kiszámíthatatlanok,
ami nehézségeket szülhet. Próbáljanak
bölcsen, szeretettel dönteni! Pénz-
ügyekben legyenek éberek, mert most
becsaphatók!

Halak – Az anyagi nehézsé-
gekből most mintha lehetősé-
gük nyílna kilépni, bőség ér-

kezhet. Bár váratlan kiadásokra,
rossz pénzügyi döntésekre még min-
dig lehet számítani. Társukkal elmé-
lyülhet a kapcsolatuk, akár ismét
egymásra találhatnak, felfedezhetik
az elfelejtett értékeket. Barátaikkal
el is utazhatnak, de egy jó beszélge-
tésre mindenképp sor kerülhet. 

Kétheti horoszkóp augusztus 22-től

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
augusztus 22-től szeptember 3-ig

Utazó kedvencek

Őszi teendők – 
már most érdemes elkezdeni

Gyerekkorunk óta halljuk, hogy
a gyümölcsök mennyire egész-
ségesek. Egyes fajták cukortar-
talma azonban olyan magas,
hogy sem a fogyókúrázók, sem
a cukorbetegek, sem az inzu-
linrezisztenciások diétájába nem
fér bele korlátlanul. 
A gyümölcsökben található cukor

eltér a répacukortól. A gyümölcs-
cukor (fruktóz) lassabban szívódik
fel, kevésbé borítja fel a szervezet
cukorháztartását, mint a répacu-
kor (szaharóz). Ám a különbség
sajnos nem olyan nagy, hogy fruk-
tóztartalmú ételeket korlátlanul
fogyaszthatna az, akinek problé-
mája van a testsúlyával vagy a
vércukorszintjével. A gyümölcsök
többsége ehető, sőt ajánlott minél
többet fogyasztani belőlük, de van
néhány, amellyel vigyázni kell, és
csak egészen kis mennyiségben
ajánlott. Hamarosan érik a szilva,
amelynek kicsit savanykás alapíze

miatt nem is gondolnánk, hogy
igen magas a cukortartalma. Leg-
feljebb édességek díszítéseként
használjuk!
A fügebokron csüngő, magát kel-

lető, cukortól duzzadt gyümölcsök
sokaknak a mediterrán vidékeken
való nyaralás emlékeit idézik fel.
Ám a füge cukortartalma igen
magas, fogyasztása sem friss, sem
aszalt formában nem ajánlott cu-
korbetegeknek. A szőlőtől roska-
dozó lugasok idén különösen dú-
san kínálják gyümölcsüket. Sajnos

a cukorbetegeknek és a fogyókú-
rázóknak a szőlő fogyasztását is
erősen korlátozniuk kell a gyü-
mölcs magas cukortartalma miatt. 
Ma már egész évben hozzáférhető

a banán, amelyet cukorbetegeknek
szintén csak édességek ízesítésére
ajánlják a szakemberek. Málnával,
eperrel, áfonyával, almával és kör-
tével azonban bárki telerakhatja
a tányérját, sőt kifejezetten egész-
séges, ha így indul a nap!
Szaktanácsadó: Bakos Regina,
az Uzsoki Utcai Kórház dietetikusa

A nárciszt, jácintot, tulipánt és az egyéb, tavasszal virágzó hagymá-
sokat most időszerű elültetni

Útlevél, mikrochip és érvényes ve-
szettség elleni védőoltás is kell a
külföldi nyaraláshoz

Nyár végi gyümölcsök – cukorbetegeknek
csak óvatosan!

Banánt, fügét, szilvát és szőlőt csak kis mennyiségben ehetnek
a cukorbetegek és a fogyókúrázók

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



Telt házzal kezdte idei első
előadását a Zuglói Nyári
Színház. A Vajdahunyad vá-
rában található, háromszáz
fő befogadására alkalmas
Károlyi-udvarban könnyed
nyári bohózatokkal, musi-
calekkel várják a közönsé-
get egészen augusztus 27-
ig. Harrach Péter önkor-
mányzati képviselő, a ren-
dezvénysorozat főszerve-
zője lapunknak elmondta, Zugló Önkormányzata 2011-ben hozta létre
a Zuglói Nyári Színházat, de máris felzárkóztak a többi budapesti sza-
badtéri színházhoz. Idén a Charley nénje című zenés bohózattal indult
az eseménysorozat, de látható lesz még többek között a Vérszipoly, a
Csodálatos tűzszerszám, A vitéz szabólegény, a Fiúk a Pál utcából, a
Süsü, a sárkány kalandjai, illetve a Sárkánytivornya című darab is

Várhatóan tíz éven belül meg-
térül a Városliget átfogó meg-
újítását és fejlesztését szolgáló
Liget Budapest projekt megva-
lósítási költsége – derül ki a
KPMG Tanácsadó Kft. által ké-
szített hatástanulmányból. E
szerint a beruházás 2018-as be-
fejezését követő tíz éven belül,
2028-ra a fejlesztés által generált
bevételek már kiegyenlítik a tel-
jes bekerülési költséget.

A tanulmány részletesen foglal-
kozik a kereslet, így a látogató-
számok várható alakulásával is.
A számítások szerint a fejlesztés
befejezését követő évben, azaz
2019-ben a Városligetben található
intézmények látogatóinak száma
a mostani négymillióról 5,9 millió
főre nőhet, és várhatóan a negye-
dik évben stabilizálódik évi 6,2
millió főben. A tanulmány szerint
a kulturális turizmus Európa tu-
rizmusának mintegy negyven szá-
zalékát teszi majd ki. A Városliget
egyik kiemelkedő, új vonzereje

lehet a kulturális célú nemzetközi
utazásoknak is. Külön említik az
olyan komplex, családbarát hely-
színek hiányát is Magyarországon,
amelyek a kultúrával karöltve
más tevékenységekre is széles
körű lehetőséget nyújtanak. A vá-
rosligeti beruházás ebből a szem-
pontból mindenképpen hiánypót-
lónak számít hazánkban.

Elkészült a Városliget átfogó,
teljes geodéziai felmérése is. A
hidrogeológiai tanulmány egyik
legfőbb megállapítása szerint a
tervezett épületek mélygarázsai a

megfelelő technológia alkalmazá-
sával nem lesznek káros hatással
a talajvíz áramlására, így sem a
környező épületek állaga, sem a
területen lévő növények és fák
vízellátása, illetve vízutánpótlása
nem sérül. A fenntarthatósági ta-
nulmány a hazai szabványok és
a városi léptékű rendszerrel való
összhang miatt a BREEAM mi-
nősítés megvalósítását javasolja,
így az új épületeket e világszerte
elismert zöld-követelményrend-
szer figyelembevételével fogják
megépíteni. BR
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Az augusztus 16-tól 19-ig tartó rendezvényen valamennyi nap
szép számmal érkeztek az érdeklődők. Mint azt Lakatos Tímea
fő szervezőtől megtudtuk, több ezren vettek részt a különböző
programokon. Az egyik legnagyobb siker a vasárnapi operett-
gála volt, amelynek keretében Kalocsai Zsuzsa, Bódi Barbara és
Peller Károly szórakoztatta a nézőket

Szombaton az éjszakába nyúlt a táncház, míg
vasárnap, az operettgála előtt bűvész szóra-
koztatta a közönséget. A mutatványban Gedó
György olimpiai bajnok ökölvívó is közremű-
ködött. A hétfő este sztárja a The Balkan Fa-
natik zenekar volt, előttük pedig Herczku Ági
és a Banda lépett fel a fesztivál színpadán. A
keddi zárónapon Millisits Máté művészettör-
ténész a Zuglóhoz kapcsolódó hungarikumok-
ról tartott előadást a Lipták Villában

A népi játékok egész nap lekötötték a gyerekeket, akik kipróbál-
hatták a kosaras körhintát, a hordólovaglást és különböző táblás,
ügyességi játékokat is Összeállította: Kacsoh Dániel

Pörkölt, bor és muzsika – I. Zuglói Hungarikum Fesztivál

Egészen a rossz idő beköszön-
téig várják a testi és lelki fel-
töltődésre vágyó érdeklődőket
a Fischer István és a Zsálya
utca sarkán lévő közösségi
kertbe. A ZUG Közösségi Ker-
tekért Egyesület által kialakított
parkban ugyanis nemcsak ker-
tészkedni lehet, hanem Goda
Gabriella oktató segítségével a
szabadtéri jógát is kipróbál-
hatják a környékbeliek hétfőn-
ként 18 órai kezdettel.

Tíz éven belül megtérül 
a városligeti beruházás

A csónakázók és a vízibiciklisek mellett a Városligeti-tavon úszott
az Art Moments Fesztivál közel 800 négyzetméteres stége, amelyen
a kortárs képzőművészet hazai és külföldi remekeiben gyönyörköd-
hettek a látogatók. Tablók, graffitik, szobrok, plasztikák, dizájnelemek,
festmények és grafikák tették izgalmassá a helyszínt. Az úszó fél-
szigetet idén úgynevezett „olvasztótégely” tematikával rendezték
be, „teret adni, teret hagyni” mottóval. A tárlat lényege az volt,
hogy bemutassa a közép-európai, a közel-keleti, illetve a magyar
régióban évszázadok óta élő népek kreativitását, művészetét. Az al-
kotók között olyan különleges nevek is felbukkantak, mint például
H. H. Sheika Alyazia Bin Mubarak Al   Nahyan, aki Abu-Dzabi uralko-
dócsaládjának egyik leszármazottja.

Úszó művészetÚszó művészet

Charley nénje nyitotta meg 
a nyári színházat
Charley nénje nyitotta meg 
a nyári színházat

Jóga a parkbanJóga a parkban

Elkészültek a hatástanulmányokElkészültek a hatástanulmányok

A híres karcagi birkapörköltet – a Karcagi Birkafőző Egyesület jóvol-
tából – a hétvégén ingyen kóstolhatták meg az érdeklődők. A hiva-
talosan is hungarikumnak számító ételbe az elkészítés során még az
állat feje is belekerült, egyfajta titkos összetevőként

Első alkalommal, de annál nagyobb
sikerrel zajlott a Zuglói Hungarikum
Fesztivál a megújult Bosnyák téren.
A „díszvendég” a karcagi birkapör-
költ volt, a gazdag programkínálat
ezreket vonzott. A sajátos magyar
ízeké, finomságoké, no meg a kul-
turális és családi programoké volt
a főszerep augusztus 16. és 19.
között. A fesztivált Rozgonyi Zoltán
alpolgármester nyitotta meg, aki a
Bosnyák térre utalva elmondta, vég-
re van egy olyan közösségi tere
Zuglónak, ahol az emberek össze-
jöhetnek, beszélgethetnek, és ilyen
különleges programokon vehetnek
részt.

A vidék értékeit is bemutató kezdeményezés valódi siker
lett, igazi hiánypótló rendezvény Zuglóban. A számos
program között volt kézművesudvar, helytörténeti kiál-
lítás és persze bor-, illetve pálinkaház. Az Uzsoki-modell
ingyenes szűréseket végzett, az arra kíváncsiak pedig fel-
mehettek a Bosnyák téri templom új tornyába, megcso-
dálni a kilátást

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

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

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



Furcsa öltözéke miatt figyeltek fel egy férfira még július
22-én a Készenléti Rendőrség járőrei a Városligeti fasor
és a Dózsa György út kereszteződésében. Igazoltatták a
fiatalembert, akinek táskájából 17 gramm marihuána, 5
gramm varázsgomba, két extasy tabletta és három füves
cigaretta került elő. A gyanúsítottat a zuglói rendőrkapi-
tányságon állították elő, ahol aznap este Nagy Sándor
volt az ügyeletes nyomozó. A főhadnagy szemfülességének
köszönhetően az ügyből végül az év drogfogása lett.

A kihallgatás során a le-
tartóztatott férfi azt vallotta,
hogy a kábítószert saját hasz-
nálatra tartotta magánál, ám
a tapasztalt rendőr, Nagy Sán-
dor figyelmét nem kerülte el
a gyanúsított ideges viselke-
dése. Még aznap este házku-
tatást tartott a férfi Hegyalja
úti lakásában, ahol kábító-
szerekkel foglalkozó külföldi
szaklapokat, a gyártáshoz,
porciózáshoz és feldarabo-
láshoz szükséges eszközöket,
több ezer átlátszó nejlonta-
sakot, digitális mérlegeket és
hét darab mobiltelefont ta-
láltak. A nagy fogás azonban
csak ezután következett. A
hűtőszekrényből ugyanis elő-
került még többek között há-
rom zacskó (17 gramm) ex-
tasy tabletta, egy zacskó LSD-
bélyeg, 1,3 gramm rózsaszínű
kristály, négy piros kapszula,
az íróasztal fiókjából pedig
24 csomag (28,1 gramm) va-
rázsgomba, egy zacskó hasis,

egy zacskó (0,7 gramm) ma-
rihuánamag és egy zacskó
(15 gramm) zöld színű nö-
vény. A lakásban ezenkívül
találtak fűpipát és egy száz-
darabos szűrőkészletet ma-
rihuánás cigarettához. A kö-
rülbelül fél kilogrammnyi ká-
bítószer lefoglalása Zugló tör-
ténetében is egyedülálló re-
kordnak számít. A férfi egyéb-
ként elfogásának estéjén a
Dürer-kertbe igyekezett, ahol
éppen punkfesztivált tartot-
tak. Úgy gondolta, hogy aki-
nek van pénze az ötszáz fo-
rintos belépőre, az tud majd
áldozni kábítószerre is. A dí-
lerről egyébként kiderült,
hogy az egyik ismert hazai
underground zenekar front-
embere. Nagy Sándor rendőr
főhadnagynak köszönhetően
azonban a bandának való-
színűleg új énekes után kell
néznie, a régi ugyanis egy
időre rács mögé kerül.

-rt-

a főhadnagy
Nagymenő dílert kapcsolt le
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ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT

ÜGYELET

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
2 11 22 33

Zuglói Önkormányzati Rendészet 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 

vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 

észrevételek bejelentése. 

Kismamákra szakosodott
Egy nő támadott meg két, gyermekét sétáltató anyukát a Városligetben.

A tolvaj hátulról akarta letépni az egyik kismama nyakláncát, ám az
megragadta a támadó kezét. A kiabálásra felfigyelt a Főkert Zrt. két
munkatársa, ők segítettek visszatartani a tolvajt a rendőrség kiérkezéséig.
Mint kiderült, az elkövető nem sokkal korábban már próbálkozott
lopással, akkor is egy gyermekét sétáltató kismamát fenyegetett meg,
hogy ha nem adja át a táskáját, lelövi. Szerencsére az az anyuka sem
ijedt meg, határozott fellépéssel elzavarta a támadót.

Szívesség helyett loptak
Egy ötven év körüli férfi szóba elegyedett két másik emberrel au-

gusztus 1-jén este a Szugló utcában. A férfi arra kérte őket, hogy fi-
gyeljenek az utcán hagyott kerékpárjára, míg ő halaszthatatlan
ügyét elintézi. A szívesség helyett azonban a két férfi inkább elkötötte
a biciklit. Az esetnek szemtanúja volt a közeli zöldségüzlet tulajdonosa
is, akit a tolvajok késsel fenyegettek meg. Szerencsére a rendőrök
megtalálták a kerékpárt, és a két elkövető ellen lopás, illetve felfegy-
verkezve elkövetett rablás miatt indítottak vizsgálatot.

Kerékpáros fogta el a tolvajt
Egy idős házaspár kiabálására figyelt fel még július 22-én a déli

órákban egy kerékpáros férfi a Füredi utcában. Mint kiderült, az
egyik Szentmihályi úti trolimegállóban egy férfi ki tépte a bácsi nya-
kából a láncot, amellyel elfutott. A kerékpáros a helyzetet felismerve
azonnal a tolvaj nyomába eredt. A menekülő, látva üldözője tempóját,
megállt, a biciklis kezébe nyomta a nyakláncot, majd ismét futni
kezdett. Abban bízott, hogy a kerékpáros ezután már nem üldözi,
de tévedett. Továbbra is a nyomában maradt, sőt közben értesítette
a rendőrséget is. Az elkövetőt ezzel úgy felbőszítette, hogy az beton-
darabokkal dobálta meg. A bringás azonban ezeket is kikerülte, és
a földre teperte az agresszív tolvajt, akit az ekkor kiérkező rendőrök
gyorsított eljárásában bíróság elé is állítottak.

Ropiért kerülhet rács mögé
Augusztus 2-án hajnalban tört be az egyik zuglói óvodába egy

férfi, aki az intézményvezető szobájából kávét, bonbonokat, italokat
és két zacskó ropit akart eltulajdonítani. A bűncselekményt az
épület riasztója és egy korán érkező takarító akadályozta meg. A
férfi a kerítésen átmászva a szomszédos telekre menekült, de egy
járőr felfedezte a nyomait, és az egyik bokorban megtalálta a
bujkáló tolvajt.

BŰNÜGYI KRÓNIKA

A Stefánia úti rendőrkapitányság
munkatársai soha nem tudják
elfelejteni, ami 2010. július 23-
án történt. A zuglói egyenruhá-
sok egy száguldozó BMW-t pró-
báltak megállítani, az autóst a
Bosnyák tértől egészen a Keleti
pályaudvarig üldözték. Itt sike-
rült közrefogniuk a kocsit,
amelynek sofőrjét Radovic Du-
sán váltásparancsnok akarta
igazoltatni. Az autós azonban
hirtelen kitört az őt körülvevő
rendőrkocsik gyűrűjéből, és ha-
lálra gázolta a harmincéves zug-
lói parancsnokot. Radovic Du-
sán fényképe örökre felkerült a
Stefánia úti kapitányság keríté-
sére. A kerten belüli kopjafánál

pedig kollégái minden évfordu-
lónál tisztelegnek. A koszorúzást
évről évre jótékonysági futball-
torna követi, amelynek bevéte-
léből az elhunyt rendőr özvegyét
és gyermekét támogatják. Az
idei Radovic Dusán emléktornán
32 csapat mérkőzött meg egy-
mással a Kövér Lajos utcai Varga
Zoltán Sportpályán. Kerületi ka-
pitányságok munkatársai, pol-
gárőrök, készenléti rendőrök és
katasztrófavédők léptek pályára.
A vándorkupát végül a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság RKA
csapata nyerte. A díjakat az öz-
vegy, Radovic Mariann és a fő
szervező, Tomis Károly adta át
a győzteseknek.

Június 1-jétől Sütő Csaba százados sze-
mélyében új bűnügyi vezetője van a zuglói
rendőrkapitányságnak. Sütő Csaba 1998-
ban lett hivatásos rendőr. Tizenhat éves
vagyonvédelmi, illetve tízéves kerületi ta-
pasztalattal rendelkezik.

Első állomáshelye a VIII. kerületi rendőr-
kapitányság volt, de 2003-ban már a főváros
egyik legnagyobb kerületében, Újbudán dol-
gozott nyomozóként. 2008. július 1-jén a
BRFK Bűnügyi Főosztályának betörési osz-
tályára helyezték át, ahol később a betörési
csoport vezetője lett, 2013-ban pedig osz-
tályvezető-helyettessé léptették elő.

Idén áprilisban Dragon Sándor ezredes,
kerületünk rendőrkapitánya személyesen
kereste meg Sütőt, vállalja el a zuglói kapi-
tányság bűnügyi osztályának vezetését, hogy
tovább javíthassanak a bűnügyek felkutatá-
sában elért eredményeken.

– Én nem egy íróasztalánál üldögélő rend-
őrtiszt vagyok – mondta lapunknak Sütő Csa-
ba. – Időm nagy részét külső területen töltöm
a kollégáimmal együtt. Ezen a szokásomon
Zuglóban sem szeretnék változtatni.

Az új vezető szerint az egyik legfontosabb
feladat a rendészeti és a bűnügyi terület
kapcsolatának erősítése. Úgy véli, ez alapozza
meg a felderítések hatékonyságának növelé-
sét, amelyhez az is elengedhetetlen, hogy a
nyomozók és a vizsgálók egy-egy bűncselek-
ménytípusra szakosodjanak. Elsődleges fel-
adatának tartja a betörések, a rablások, a
gépjárműfeltörések visszaszorítását, és a
trükkös tolvajok elfogását. Ebben a munká-
ban nagyon számít a körzeti megbízottak
segítségére.                                            (rt)

Az emléktorna bevételéből az elhunyt rendőr özvegyét, Radovic Ma-
riannt és kislányát támogatják

Zugló új bűnügyi 
vezetője nem íróasztal
mögött akar üldögélni

Radovic Dusánra 
emlékeztek

Nagy Sándor vezetésével közel fél kiló kábítószert foglaltak le



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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. ke-
rületi gyorsszolgálat. Csatornák, le-
folyók minden típusának falbontás
nélküli gépi tisztítása azonnal, ga-
ranciával. Tel: 228-6193, 06-30-
9210-948

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

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

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

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

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

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

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 

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

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! Villamosmér-

nök végzettséggel, garanciával. 
Digitális átállás! Mindig-TV,

dekóder beüzemelés! 
Tel: 06-20-471-8871

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZE-
RELŐ GYORSSZOLGÁLAT!

Dugulás elhárítás profi gépek-
kel, szerelvények javítása, cse-
réje, gázkészülékek javítása,
csőtörés, hibaelhárítás azon-
nal. Társasházaknak és közü-
leteknek is! 40 éves gyakorlat-

tal. Tel: 3633-272, 06-30-
9517-849

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

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

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

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-tar-
tályok cseréje javítása. Mosó-, moso-
gatógépek bekötése. T: 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

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

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-,
fűtésszerelést, szobafestést,

mázolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDE-

LŐKNEK, NYUGDÍJASOKNAK
KEDVEZMÉNY! 

Tel: 06-30-9524-725

ABLAK JAVÍTÁS! 
www.ajtoablakdoktor.hu 
20 éve vállalom kedvező 

árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét,
festését, üvegezését, szigetelé-
sét 1 év garanciával. Felmérés

díjtalan. Horváth Ákos 
Tel: 06-70-550-0269

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS!
(műanyag is) Zárcsere, szigete-
lés, passzítás. Ingyenes kiszál-

lással. Kiss Ernő asztalos. 
Tel: 06-30-447-4853

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZ-
HATÓ HÖLGY kisebb-nagyobb ta-
karítást, ablaktisztítást, vasalást vál-
lal. Irodák és társasházak részére
is! Gyors és precíz munkavégzés.
Tel:06-30-294-2227

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

A BUDAPESTI INGATLANKÖZ-
VETÍTŐ KFT. munkatársakat keres!
Érdeklődni: 06-70-383-5004. Fény-
képes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
emailre várjuk!

TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK zuglói
fitness terembe, napi 6 órában, reg-
gel 6 órás munkakezdéssel. Tel:
06-30-625-4225

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, ja-
vítása. T: 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

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunktőr, spirituális gyógyító,
cupping terápia. XIV. Erzsébet ki-
rályné 11. Minden betegséget gyó-
gyítok. Tel: 220-8165, 06-30-450-
0821

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

REDŐNY, RELUXA

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

ÁLLÁS

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, keze-
lése. Házhoz megyek! Manikűr. Hét-
köznap és hétvégén! Ajándékutalvány
vásárolható! Tel: 06-30-319-1178 

KERESEK KIADÓ, BÚTORO-
ZOTT, 28-35 nm körüli kisebb la-
kótelepi lakást a kerületben, meg-
bízható értelmiségi férfi. Tel: 06-
20-527-6855, 416-1496

A BUDAPESTI INGATLANKÖZ-
VETÍTŐ KFT. eladó és kiadó lakás-
okat, házakat, telkeket, üzlethelyi-
ségeket, irodákat keres! Tel: 351-
9578, 06-70-383-5004

GARÁZS KIADÓ! Nagyon bizton-
ságos! 18 nm az Ilka utcában, a
diplomata negyed mellett! Csak
megbízható személynek! Tel: 06-
20-251-6759

LAKÁST VENNÉK A FÜREDIN,
68nm, I-IV. emeletig. Sürgős! Köz-
vetítők ne hívjanak! Tel.: 221-5784,
06-30-212-7126

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ké-
szítését vállaljuk gyorsan, kedvező
áron. Irodánk a metró állomáshoz
közel. Tel: 06-30-703-4882,
www.energetikatanusitas.com

ÜZLET KIADÓ XIV. kerületben.
Rákosfalvapark sétáló üzletsorán,
forgalmas helyen, Rossmannal
szemben, 28 nm-es üzlethelység ki-
adó. Tel: 06-30-396-8008

MAXIMUM 10 ÉVES kiváló álla-
potú lakásokat keresünk 60-90 nm
között, minimum 3 lakóhelyiséggel.
Erkély vagy kert előnyt jelent. Tel:
06-30-982-3965

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

ÉRSZŰKÜLET kezelése, teljes
érrendszer tisztítása orvosi
vezetéssel. A világon egyedülál-
ló módszer! SONOTERÁPIA
Örs vezér tere 16. Bejelentke-
zés: 220-4641, 20/349-4277

INGATLAN

OKTATÁS

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

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,
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2014. augusztus 27.

Megjelenés: szeptember 4.

Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –

idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Zugló egész területén
állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu

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

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

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 bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, szob-
rokat, porcelánokat, könyveket,
hangszereket, csillárokat, írógépet,
varrógépet, csipkét, bizsukat, bo-
rostyánt, szőrmét, hagyatékot, ka-
catokat. Díjtalan kiszállással! Hét-
végén is! Tel: 06-20-544-0027

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

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

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

JÁRMŰ

RÉGISÉG

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉP

A Zuglói Lapok 
terjesztése 

a megjelenést követő 
három munkanapon

történik.

A Samodai József
Zuglói Helytörténeti Műhely programja:

hétfő 17.00 óra – Megnyitó ünnepség –
Pódiumbeszélgetés zuglói zsidó képzőművészekről

szerda 16.00 óra – A Lajta épületek titkai – helytörténeti séta
vasárnap 16.00 óra – Pódiumbeszélgetés Zuglóban alkotó

zsidó építészekről
Az előadások helyszíne és a séta indulási helye a Lipták Villa (1146 Bp., Hermina út 3.)
A beszélgetéseket és a sétát Millisits Máté művelődéstörténész, művészettörténész vezeti

ZSIDÓ ÉPÍTÉSZEK ÉS KÉPZŐMŰVÉSZEK HETE ZUGLÓBAN
Szeptember 01.

Szeptember 03.
Szeptember 07.

A programok látogatása ingyenes!

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!



Deutsch Tamás, az MTK elnöke
nemrég sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy a zuglói Lantos
Mihály Sporttelepre tervezett
harcművészeti központnak S.
Kovács Ádám lesz a vezetője. A
pályafutását a közelmúltban be-
fejező sportoló korábban Világ-
játékok-győztes, többszörös vi-
lág- és Európa-bajnoki érmes
karatézó volt.

S. Kovács Ádám lapunknak el-
mondta, egyrészt olyan sportága-
kat akarnak majd a harcművészeti
központba hozni, amelyek ma is
működnek az MTK-ban – mint
például a taekwondo, a karate
vagy az ökölvívás –, másrészt olya-
nokat, amelyek már csak nevük-
ben léteznek, mint a dzsúdó vagy
a birkózás. A központ célja, hogy
a küzdősportoknak megfelelő hátteret biztosítson,
és az MTK ezekben a sportágakban is eredményes
legyen. Deutsch Tamás szerint S. Kovács Ádám

személyében olyan fiatal, agilis
vezető kerülhet a központ élére,
aki már sportolóként és sportve-
zetőként is bizonyította rátermett-
ségét. Az egykori karatézó mind-
össze 34 éves, így akár még ver-
senyezhetne is. A tavalyi WKF ka-
rate Európa-bajnokságon ugyan
az öt legidősebb versenyző között
volt, mégis bronzérmet szerzett. 

– Két éve már a civil életre
koncentrálok, a tavalyi Eb-re is
csak azért készültem fel, mert
itthon rendezték, és szerettem
volna hazai közönség előtt tata-
mira lépni – árulta el S. Kovács
Ádám, aki jelenleg az MTK ka-
rateszakosztályának elnöke, de
emellett sportmenedzserként is
aktív. A Lantos Mihály Sportte-
lepre tervezett harcművészeti

központ várhatóan 2016-ra épül meg. S. Kovács
Ádám szerint addigra az említett szakosztályok
bázisát is sikerül megerősíteniük.   -r-

Augusztus 1-jén, a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) székházában
adták át a júniusban legjobb után-
pótlásműhelynek megválasztott KSI
SE Kajak-kenu Szakosztálynak az
ezért járó elismerést. „A hónap
műhelye” díjat azzal érdemelték
ki a KSI-s kajakosok és kenusok,
hogy júniusban két kontinensvia-
dalon is kiválóan szerepeltek. A
zuglói sportműhely 500 000 fo-
rintos sportszervásárlási utalványt
kapott, és jogot szerzett arra is, hogy részt
vegyen az év végi, immár 2 millió forint jutalomért
zajló „Az év műhelye” versenyben. Ebben a küz-
delemben komoly zuglói vetélytársak is akadnak

majd. Februárban ugyanis „A hónap műhelye”
elismerést a BVSC-Zugló vívószakosztálya, má-
jusban pedig a KSI SE cselgáncsszakosztálya
nyerte el.  riersch

A nagy esőzések ellenére gőzerővel folyik
a BVSC-Zugló Szőnyi úti sporttelepének
rekonstrukciója, amelynek végére a pa-
tinás, 103 éves egyesület a kerület leg-
látványosabb büszkesége lesz. A belső
és a külső medencék már készen vannak,
háromból két műfüves pályát is birtokba
vettek a sportolók, és a vívóterem is vi-
lágszínvonalú lett.

A megszűnés határára került klub meg-
mentéséért sokan küzdöttek. Az első lépé-
seket Papcsák Ferenc polgármester kezde-
ményezésére az önkormányzat tette meg,
amikor 2012-ben a MÁV Zrt.-től átvette a
Szőnyi úti sporttelepet, majd Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő, az egyesület je-
lenlegi elnöke kilobbizta, hogy a kormány –

az öt nagy fővárosi klub mellett – a BVSC-
Zugló adósságállományát is átvállalja. Az i-
re a pontot végül az a felújítás teszi fel,
amely társasági adóból, az önkormányzat
jelentős önrészéből és egyéb pályázati for-
rásokból valósul meg.

– Először a medencénket újítottuk fel,
amivel két célt is elértünk. Egyrészt a lakosság
az eddigieknél jóval igényesebb körülmények
között töltheti a szabad idejét, másrészt így
tudtunk vízfelületet biztosítani sportolóink
számára is – mondta Szentpáli Gábor ügyve-
zető elnök, aki jó gazda módjára egész nyáron
figyelemmel kísérte a rekonstrukciót. 

A Laky Károly uszoda medencéinek vizét
június 22-én eresztették le, és másnap már
meg is kezdődött a felújítás. A nyílászárókat
tavasszal kicserélték, és a nézőteret is fel-
újították, amelynek befogadóképességét

300-ról 1200 fősre növelték. Június végén
a vízgépészet cseréje történt meg. Ezzel
párhuzamosan megkezdődött az épületen
kívüli két, lerobbant állapotú medence el-
bontása, és egy új, minden igényt kielégítő
25 méteres, hatsávos úszómedence, illetve
egy 12×8,5 méteres, 90 centi mély tanme-
dence kialakítása. E két vízfelületet befedik,
így a Laky Károly uszoda nemcsak a főváros
legszebb, hanem a legnagyobb fedett uszo-
dája is lesz. Ezek a munkálatok várhatóan
október közepére készülnek el. A TAO-tá-
mogatás mellett a BVSC rekonstrukcióját
a Magyar Úszó Szövetség is segítette 23,8
millió forinttal. Ebből az összegből egy
nagyméretű mátrix-eredményjelzőt, 16 darab
új rajtkövet, sávelválasztó köteleket és a
nézőtérre felvezető új lépcsőket vásároltak.

– Az új uszodában a teljes körű akadály-
mentesítés is megvalósul – tette hozzá Szent-
páli Gábor –, így a parasportolók számára is
tudjuk majd az edzési, illetve versenyzési fel-
tételeket biztosítani.               Riersch Tamás
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Az idei nyár bővelke-
dett rangos sportese-
ményekben. A szezon
hagyományos sport-
ágai – mint az úszás,
a vízilabda, a kajak-
kenu, az öttusa vagy a
vívás – mellett a csel-
gáncsozók is megmé-
rettettek, számukra
olimpiai kvalifikációs
versenyeket rendeztek.
A zuglói sportolók
mindenhol kiemelke-
dően szerepeltek.

A KSI SE két cselgán-
csozója, a négyszeres
U23-as és kétszeres fel-
nőtt Európa-bajnok,
olimpiai ötödik helyezett
Joó Abigél, illetve a szintén U23-as
Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai baj-
noki és felnőtt Európa-bajnoki bronz-
érmes Tóth Krisztián egyaránt jó for-
mában volt a nyáron. Pánczél Gábor
tanítványai a budapesti Grand Prix-n
és az ulánbátori világkupán is feláll-
hattak a dobogóra, így a világranglista
élmezőnyében is megerősítették a he-
lyüket. A vívóknál a nyári Európa- és
világbajnokságon a zuglói színeket a
párbajtőröző Szász Emese, Tóth Haj-
nalka, Révész Julianna, a kardozó
Várhelyi Anna és Várhelyi Kata, illetve
a szintén párbajtőröző Szényi Péter
képviselte. Sajnos érmet egyikük sem
nyert, legközelebb Szász Emese és a
Várhelyi testvérek álltak hozzá, akik
a strasbourgi Európa-bajnokságon
az ötödik, illetve csapatban a negyedik
helyen végeztek. Az öttusázók még
csak a székesfehérvári Európa-baj-
nokságon vannak túl, ahol sérülés
miatt nem állhatott rajthoz a tavalyi
címvédő, a KSI-s Földházi Zsófia.
Távollétében a zuglói színeket klub-

társa, Kasza Róbert
képviselte, aki egyé-
niben ötödik, csapat-
ban pedig Európa-baj-
nok lett. Az öttusázók
világbajnoksága szep-
tember 1-jétől lesz
Varsóban. A kajak-ke-
nusok két nagy ver-
senyén számos zuglói
siker született. Kerü-
letünk díszpolgára,
Szabó Gabriella és a
KSI-s Vad Ninetta
egyaránt tagja volt az
Európa- és világbaj-
nok női kajak négyes-
nek. Szabó mindkét
versenyen aranyérmet
szerzett a női kajak

kettesek 500 méteres versenyében,
amely olimpiai szám is, míg Vad a
sprintszámban, K-2 200 méteren tu-
dott duplázni. A KSI SE világbajnok
kenupárosa, Vasbányai Henrik és
Mike Róbert az ezerméteres távon
Európa-bajnok és világbajnoki ezüst-
érmes lett, míg Zugló másik díszpol-
gára, az olimpiai bajnok Kökény Ro-
land új párjával, Hufnágel Tiborral a
kajak kettesek olimpiai távnak szá-
mító ezerméteres versenyében lett az
ötödik.

A budapesti női és férfi-vízilabda Eu-
rópa-bajnokságon a nagy pólós múlttal
rendelkező Zugló ezúttal csak az előbbi
fronton képviseltette magát. A BVSC-
Zugló két játékosa, Kisteleki Dóra és
Takács Orsolya viszont nagy szerepet
vállalt abban, hogy a női válogatott
harmadik lett a kontinensviadalon.

Lapzártánkkal egy időben zajlik
Berlinben az úszó Európa-bajnokság,
ahol a BVSC-s Kapás Boglárkáért iz-
gulhatunk, aki 400, 800 és 1500 mé-
teres gyorsúszásban áll rajthoz.  RT
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Búcsú a Millenáris Velodromtól
A XIV. Vasló Kupa Nemzetközi Ke-

rékpárversennyel búcsúzott az átépítés
előtt álló, 118 esztendős Millenáris
Velodrom. A Budapesti Olimpiai Köz-
pont területén található kerékpáros-
pályán, Európa egyik legidősebb sport-
létesítményében a rendezvény csúcs-
pontja az a rekordkísérlet volt, amely-
nek során minden érdeklődő mehetett
egy tiszteletkört az öreg teknőben. Az
új Millenáris Velodrom 2017 elejére
készülhet el.

Vizes érmek
Debrecenben rendezték július 17–

20-án az úszók országos bajnokságát,
ahol a nők között szinte valamennyi
gyorsúszószámot a BVSC-Zugló spor-
tolói nyertek meg. A kétszeres ifjúsági
olimpiai bajnok Kapás Boglárka fő
számaiban, 400, 800 és 1500 méter
gyorson lett első, míg a gyorsváltó
4×200 és 4×100 méteren. A zuglói
éremkollekciót Kapás 200 méter gyor-
son szerzett ezüstérme és a női 4×100
méteres vegyes váltó bronzérme egé-
szítette ki.

Módos újra a szőnyegen
A Zuglóban élő Módos Péter olimpiai,

világ- és Európa-bajnok birkózó már
sokszor küzdött sérülésekkel. A Csonti
becenevű sportoló idén is komoly kö-
nyöksérüléssel bajlódott, emiatt ki
kellett hagynia az Európa-bajnokságot
is. Péter mostanra felépült, és gőzerővel
készül az őszi versenyekre, többek
között a szeptemberi, Taskentben ren-
dezendő világbajnokságra. 

S P O R T H Í R E K

Nyári sportsikereink Duplázott a KSI

Nagyágyút ültettek az elnöki székbe

Megújult a vívóterem is, ahol az ösz-
szes találatjelző gépet lecserélték,
új PVC-burkolatot tettek le

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében két 20×40
méteres műfüves sportpálya is épült. Felújították a nagypályát, és a használaton
kívüli salakos futópályát is befüvesítették, hogy még nagyobb edzésfelületet bizto-
sítsanak a labdarúgóknak. Szeptember végéig elkészül a harmadik, 40×60 méteres
műfüves pálya, illetve befejezik az öltözőépület rekonstrukcióját. Ez utóbbi érinti
a fociöltözőkkel szomszédos karatetermet is.

Kasza Róbert egyéniben
ötödik, csapatban pedig
Európa-bajnok lett S. Kovács Ádám lesz a zuglói harcművészeti központ vezetője

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

Már a medencék is készen vannakMár a medencék is készen vannak

S. Kovács Ádám többszörös
világ- és Európa-bajnoki ér-
mes karatézó



Régóta foglalkoztat-
ta már a sportszere-
tő közvéleményt,
hogy mi lesz a pati-
nás Puskás Ferenc
Stadion sorsa. Ko-
rábban több verzió
is létezett egy új
nemzeti stadion
megépítésére, a kor-
mány végül úgy dön-
tött, a jelenlegi léte-
sítményt alakítja át
úgy, hogy az megfe-
leljen a XXI. századi
követelményeknek.

A régi Népstadion
1953-ban épült azzal
a céllal, hogy itt ren-
dezzék meg az 1960-
as olimpia legtöbb
eseményét. A stadion
akkoriban európai szinten is mo-
dernnek számított, igaz, a rá jel-
lemző szocreál stílusban. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság a nyári
játékokat végül Rómának adta, a
Népstadion azonban így is számos
nagy sportesemény helyszíne volt.
Az épület az évtizedek során le-

amortizálódott, ezért előbb a felső
karéjt zárták be, majd döntöttek
a stadion átépítéséről. A látvány-
tervek már készen vannak, jövőre
kiírják a közbeszerzést, és meg-
kezdődhet a beruházás. Az új sta-
diont a régin belül építik fel. A
tervek szerint megszüntetik az at-

létikai pályákat, a létesítmény ki-
zárólag futballra és koncertekre
lesz alkalmas. Ezekből viszont a
legjobbakat szeretnék Magyaror-
szágra hozni, a 2018-ra elkészülő
létesítménybe nemzetközi kupa-
döntőket, Európa-bajnokságokat
és megakoncerteket terveznek. A

sporteseményeken 68
ezer nézőt, a kultu-
rális programokon
pedig akár 80 ezer
főt is el tudnak majd
helyezni. A Puskás
stadion mellett a
Nemzeti Olimpiai
Központ is megújul,
de rendbe teszik a
Millenáris Velodro-
mot, a Gerevich Ala-
dár Sportcsarnokot,
illetve egy úszó- és ví-
zilabdaközpontot, va-
lamint egy atlétikai
centrumot is kialakí-
tanak. Több mint
húsz sportág számára
teremtenek edzési és
versenyzési lehetősé-
geket. Ezeken kívül
egy százszobás szál-

loda, egy konferencia-központ,
egy irodaház, egy sportmúzeum,
egy diagnosztikai labor, egy mély-
garázs, számos üzlet, étterem, egy
panoráma-futópálya, egy kondi-
terem és egy önálló rendőrőrs
szolgálja majd a sportolók, az ed-
zők és a közönség igényeit. -rt-
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

KEDVES SZÜLÔK, GYEREKEK!

PINGPONG-SULI
TOBORZÓ! A BVSC–Zugló
ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYA

A JÖVÔ BAJNOKAIT
KERESI. Az ország
legeredményesebb 
fiú utánpótlás-nevelô 
centruma 6–8 ÉVESEK
j e l e n t k e z é s é t  v á r j a

Foglalkozások a BVSC–Zugló
asztalitenisz-csarnokában
(BUDAPEST,XIV. SZÔNYI ÚT 2.)

kedden és pénteken 
18.00–19.30 óra között

Információk: 468-29-76, -77; 06(30)580-25-19; www.bvsc.hu
tabletennisworldfestival@t-online.hu Beiratkozás: 2014.

szeptember 8-án és 9-én 18.00–19.00 óra között
a BVSC–Zugló asztalitenisz-csarnokában

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. zuglói TeleSales csapatába  

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAKAT  
keres 6 órás, alkalmazotti munkaviszonyban.

•  Fő feladatok: termékértékesítés telefonon, szerződéskötés, ügyfélelégedettségi 
kampányokban való részvétel, kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, 
időpontegyeztetés.

•  Elvárások: érettségi bizonyítvány, büntetlen előélet – erkölcsi bizonyítvány, kiváló 
kommunikációs készség.

•  Amit kínálunk: alapfizetés + teljesítmény arányos mozgóbér + kafetéria, kellemes 
légkör, szakmai továbbképzések. 

Kismamák, pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Várjuk jelentkezését karrier oldalunkon:
http://groupamagarancia.karrierportal.hu

AKCIÓ
ION halló- 
készülékre

www.victofon.hu
 

• személyre szabott megoldások hallásproblémáira
• 

ÉLVEZZE ÚJRA AZ ÉLET APRÓ ÖRÖMEIT 
A MODERN HALLÁSTECHNOLÓGIÁVAL!

  

  GYSGY REHA Egészségcentrum 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10

Bejelentkezés: 06-30/509-5769 • 06-1/220-0823
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* Az akció 2014.09.30-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

Y REHA EgészségcentrumYSGG
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10

06-30/509-5769 Bejelentkezés: 
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Az akció 2014.09.30-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció 

vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

Y REHA Egészségcentrum
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10

06-1/220-0823• 06-30/509-5769 

 

 

 
 

 

  

   

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,

1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10
06-1/220-0823

5

6

2

1

4

9

8

3

7

1

9

6

9

3

6

8

2

4

6

5

6

1

2

7

1

7

5

2

3

8

3

7

4

3

8

5

MOZAIK

• 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

Húsz sportág mellett sportmúzeumnak, szállodának, 
panorámapályának és irodaháznak is otthont ad majd a létesítmény

A régin belül épül fel az új Puskás stadion

Programok ötven 
felettieknek
A sikeres próbaév után kibővíti
az ötven év felettieknek szervezett
programsorozatát a Testnevelési
Egyetem (TF). A szeptemberben
induló programok során minden
hétfőn 17 órától ismeretterjesztő
előadásokat tartanak az egyetemen,
mozgáslehetőséget biztosítanak a
Normafánál és a Margitszigeten,
valamint az V. kerület, Bécsi út 1.
szám alatt. Hétvégenként uszodai
foglalkozásokat tartanak a TF
uszodájában, egyetemi előadáso-
kat szerveznek „Túl a csúcson”
témakörben, és részvételt bizto-
sítanak tudományos kutatások-
ban. Minden program ingyenes. 

A gázvezetékek cseréje után újabb
munkálatok kezdődtek a Füredi
utcában. Az Ond vezér útja és a
Körvasút sor közötti szakaszon
várhatóan novemberig tart a fel-
újítás. A Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) tájékoztatása sze-
rint az Ond vezér útja és a Szent-
mihályi út között a meglévő asz-
faltburkolatot cserélik ki körül-
belül 770 méter hosszan, majd a
Szentmihályi út és a Körvasút sor
közötti mintegy 520 méteres ré-
szen újítják fel a teljes pályaszer-
kezetet. A munkavégzés miatt a
Füredi utcában az Ond vezér útja
és a Csertő utca közötti kétszer
két sávot részlegesen lezárják, de
kétszer egy sáv mindig járható
lesz. A Csertő utca és a Körvasút
sor közötti szakaszt kifelé, a XVI.
kerület irányába egyirányúsítják.
Rövidebb időszakokra sávlezárá-
sokra kell számítani a Csertő utca,
a Szentmihályi út és a Vezér utca
Füredi utcai torkolatánál is. (BR)

Ezúttal az aszfaltot
cserélik
Ezúttal az aszfaltot
cserélik


