
Az augusztusban a SYMA Csar-
nokban rendezett MOL Vívó-
világbajnokságon Szekeres
Pált hivatalosan is elbúcsúztat-
ták az aktív sportolástól. A
kerekesszékes vívás kiemelke-
dő képviselőjének visszavonu-
lásával egy korszak zárult le a
sportág hazai történetében. 

A budapesti rendezésű vívó-
világbajnokságon a kerekesszé-
kesek küzdelmében a vártnál
jóval kevesebb magyar siker szü-
letett. A nézőtéren sokan meg is
jegyezték, hogy nagyon hiányzik
a mezőnyből Szekeres Pál, aki
tavaly a londoni olimpiát köve-
tően mondott le a válogatottság-
ról és őt nem sikerült pótolni. 

A Zuglóban élő sportember
végig kint volt a SYMA Csarnok-
ban, ahol nemcsak az egykori
kerekesszékes társai, hanem az
ép vívók küzdelmeit is figyelem-
mel kísérte. A Magyar Vívó Szö-
vetség vezetése pedig ezt a világ-
versenyt találta a legalkalma-
sabbnak arra, hogy az egykori
kiváló vívót és sportembert hiva-
talosan is elbúcsúztassa. Augusz-
tus 9-én a férfi tőrözők, és a női
kardozók döntője előtt szólítot-
ták utoljára pástra Szekeres Pált,
aki meghatódva fogadta a közön-
ség vastapsát.

Szekeres Pál 1991-es autóbal-
esete előtt az Újpesti Dózsa és a
BVSC tőrvívója volt. Tagja volt
annak a magyar férfi tőrcsapat-
nak (Busa, Szekeres, Érsek,
Gátai, Szelei), mely a nyolcvanas
években sikert sikerre halmo-

zott. Az Universiaden és a világ-
bajnokságon egyaránt érmet sze-
reztek, sikereiket a szöuli olim-
pián elért harmadik hellyel koro-
názták meg. 

A csapat legjobbja, az akkor
már világranglista-vezető Szeke-
res Pál 1991-ben egy bonni ver-
senyről hazafelé jövet szenvedett
autóbalesetet, ami következtében
kerekesszékbe kényszerült. Ám

ő akaraterőből és kitartásból is
jelesre vizsgázva, ismét fegyvert
ragadott, és tovább küzdött a
sikerekért. 1992-ben és 96-ban
három paralimpiai, hét Európa-
és két világbajnoki címet szer-
zett. 2008-ig minden ötkarikás
játékról éremmel tért haza. 

Szekeres Pál  a háttérben is
sokat tett a sérült emberek spor-
tolási lehetőségeiért. Többek
között az ő kitartó munkájának
is köszönhető, hogy már negye-
dik alkalommal azonos esemé-
nyen belül rendezhették meg az
épek és a kerekesszékesek vívó-
világbajnokságát. A háromgyer-
mekes családapa 1999 óta
kisebb megszakítással helyettes
államtitkárként dolgozik. Mint
elmondta: a munkája és a kora
– jövőre lesz 50 éves – egyaránt
közrejátszott a londoni olimpiát
követő döntése meghozatalában. 

A zuglói sportember nemcsak
a hazai, hanem a nemzetközi
sportéletben is legendás szemé-
lyiségnek számít. Ő ugyanis az
egyetlen olyan sportoló, aki az
épek és a fogyatékkal élők olim-
piáján egyaránt szerzett érmet,
illetve ő az első olyan kerekesszé-
kes sportoló, akit az épek vívó-
válogatottjának szövetségi kapi-
tányává neveztek ki. Szekeres
Pál aktív sportpályafutását ugyan
befejezte, de a sporttal való kap-
csolatát nem szakítja meg. A
jövőben azon kíván munkálkod-
ni, hogy a fogyatékkal élő sors-
társai minél több sportolási lehe-
tőséget kapjanak. 

Riersch Tamás

Ötödik lett Zugló lova az idei
Nemzeti Vágtán. A Gazsi névre
hallgató paripát Oláh Sándor
zsoké irányította.  

A magyar katonai szokásokat
felidéző Nemzeti Vágtát hatodik
alkalommal rendezték meg a
Hősök terén.  Idén először több
ország is képviseltette magát a
hagyományőrző, három napos
rendezvényen. Hazánkból hetven-
két település vett részt a verse-
nyen, köztük Zugló. Kerületünk
indulója ezúttal a döntőbe is beju-
tott, ahol ötödikként ért célba.

– Nagyon köszönöm Oláh Sán-
dor zsokénak és az általa lovagolt
Gazsinak a kimagaslóan szép
eredményt – mondta Papcsák
Ferenc polgármester, Zugló
országgyűlési képviselője. – Igazán
büszkék vagyunk rájuk, hetven-
két résztvevő közül ötödiknek len-
ni kiváló teljesítmény. 

– Jó a lovam, ennek köszönhe-
tem, hogy sikerült az elő- és a
középfutam – tette hozzá Oláh
Sándor –, de a döntőben látszott,
vannak nála jobbak is.

A számos nemzetet és települést
felvonultató, hatodik Nemzeti Vág-
ta győztese egyébként Baja váro-
sának indulója lett. 

– Az idei év újdonsága volt,
hogy határon túliak is részt vet-
tek a rendezvényen – tudtuk meg
Budai Gyulától, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium parlamenti
államtitkárától. –  Székelyföld-
ről, illetve a Vajdaságból is érkez-
tek versenyzők, és reméljük,
jövőre Felvidékről is neveznek.
Akkor ez egy igazi nemzeti vágta
lesz, hiszen mindenki, aki a Kár-
pát-medencében él, aki a nem-
zethez tartozik, az képviselteti
majd magát. 

Papcsák Ferenc, Zugló polgár-
mestere abban is bízik, hogy az
az állam – Türkmenisztán –,
amelyiknek címerében feltűnik
a ló, szintén bemutatkozik jövőre
a Hősök terén.

– A Közép-Ázsiai térséggel is
foglalkozó országgyűlési képvi-
selőként remélem, hogy az Akhal
Teke nevű ló megjelenik majd a
rendezvényen – jelentette ki Pap-
csák Ferenc. –  Annyira gyönyörű
ugyanis az a paripa, hogy min-
denki csodájára járna.

A rendezvény keretében külön-
féle hagyományos ételeket is
megkóstolhattak a látogatók,
valamint a versenyben részt vevő
települések is bemutatkoztak.
Zugló sátránál idén is ajándé-
kokkal jutalmazták a Zugló totó
sikeres kitöltőit. bb-fkk
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Szekeres Pál visszavonult Gazsi is döntőbe jutott 
a Nemzeti Vágtán

A képviselő-testület szeptember
12-én tartotta soros ülését. A
grémium döntött a 2019-ig szó-
ló Zugló polgáraiért cselekvési
programban meghatározott fel-
adatok időarányos végrehajtá-
sáról, amely eseti támogatást
biztosít az újszülötteknek, fia-
taloknak és nyugdíjasoknak.

A városatyák döntöttek a tavaly
elfogadott, 2013–2019 közötti
időszakra szóló Zugló polgáraiért
cselekvési programban meghatá-
rozott feladatok végrehajtásáról.
A határozat értelmében Zugló
Önkormányzata anyagi lehetősé-
geit figyelembe véve eseti termé-
szetbeni juttatást vezet be. Ennek
megfelelően a családok minden
újszülött után 20 000 forintos
születési támogatásban részesül-
nek. Azok a 62. év feletti nyugdí-
jasok, akiknek a nyugdíjuk nem
haladja meg a 199 500 forintot
3000 forintos Erzsébet-utalványt,

míg a 18 éves fiatalok 2000 forint
értékű ajándékcsomagot kapnak
karácsonyra.  

A határozat értelmében a pol-
gármester a jövőben születésnap-
juk alkalmából felköszönti a zug-

lói lakhellyel rendelkező 90., 95
és 100. életévét betöltött, illetve
évente a 100 év feletti zuglóiakat.
Ilyen alkalommal 5.000 forint
értékű ajándékcsomagot adhat a
szépkorúaknak. 

Várnai László képviselő (LMP)
kampányízűnek nevezte a dön-
tést, úgy vélte, az Önkormányzat
részéről ilyen mennyiségű ajándé-
kot adni pazarlás, csak azt tartja
elfogadhatónak, ha a legrászorul-
tabbak kapnak valamit.  

Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP)
válaszában elmondta: ez nem aján-
dék, hiszen az itt élők adójából
segítenek bizonyos korcsoporto-
kat. A támogatás nem kampány-
fogás, hanem a képviselő-testület
által tavaly elfogadott cselekvési
program végrehajtása. Zugló je-
lenlegi helyzete ennyi juttatást tesz
lehetővé, amennyiben javul a kerü-
let pénzügyi állapota, akkor ilyen cél-
ra is többet fordít az Önkormányzat. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Megtilthatja az Országgyűlés
az illegális közterületi keres-
kedelmi tevékenységet, így a
Városligetből, az Erzsébet ki-
rályné útjánál található alul-
járó környékéről és az Örs
vezér teréről is eltűnhetnek a
zugárusok. Ezt a törvénymó-
dosítást Papcsák Ferenc or-
szággyűlési képviselő, Zugló
polgármestere kezdeményez-
te a parlament rendészeti bi-
zottságánál. 

A szabálysértési törvény mó-
dosításával pedig az önkor-
mányzatok azt szeretnék elér-
ni, hogy kijelölhessék azokat a
közterületeket, ahol életvitel-
szerűen nem tartózkodhatnak
majd hajléktalanok.

(Folytatás a 3. oldalon)

www.zugloilapok.hu

Papcsák Ferenc
véget vetne 
a zugárusításnak

Szekeres Pál helyettes államtitkár,
olimpiai és paralimpiai vívóbajnok

Papcsák Ferenc polgármester, Zugló országgyűlési képviselője

Eseti támogatás az újszülötteknek,
fiataloknak és nyugdíjasoknak 

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



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Szeptember 26. 17.00-19.00 óra

Telefon: 06/70-625-5743
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

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

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Október 14. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Október 02. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 

06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. október 10. 17.00 órától. Tel.:
06-20-404-24-16

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal október 10. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Keddenként bogrács partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

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

hétfőn 30% kedvezményt

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját hangulatos környezetben!

és fűtött kerthelyisége az ősz beköszöntével
változatlan áron várja kedves vendégeit!

A Hotel Amadeus étterme, sörözője,

Napi menü:

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

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

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

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett

kínáljuk konyhánk remekeit.

Szerdánként grill-party, ahol kellemes  zongoraszó kíséretében

fogyaszthatják el szakácsaink remekeit.

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Várjuk Önöket szeretettel!

Szeptember 23. Hétfő
Sütőtökkrém leves pirított füstöltsonka kockákkal

Szeptember 24. Kedd
Frankfurti leves roppanós virslivel

Szeptember 25. Szerda
Libaleves maceszgombóccal

Szeptember 26. Csütörtök
Palócleves

Szeptember 27. Péntek
Lencseleve füstölt tarjával és debrecenivel

Szeptember 30.  Hétfő
Gombakrém leves bacon chipssel

• Libazúza pörkölt gersli rizottóval
Erdei gombás pulykapaprikás, lestyános galuskával

Barna sörtésztában sült tengeri hal, bécsi burgonyasalátával
Indonéz pirított zöldséges metélttészta

Fűszeres kacsamájjal töltött sertésborda rántva,
petrezselymes burgonyával, piros szőlős rétes
Fokhagymás joghurtban pácolt jércemell roston,
grill zöldségekkel, párolt rizzsel. Piros szőlős rétes

Salzburgi fasírtgolyók párolt lilakáposztával,
hagymás tört burgonyával
Rozmaringos, citromos csirkecomb, francia burgonyával

Káposztás cvekedli
Borköntösben sült alma és körte pezsgőhabbal

Füstölt kolbásszal, csemege uborkával, sonkával töltött
marhaszelet, fűszeres mártással, makarónival
Cipóban sült csülök egész petrezselymes burgonyával
kovászos uborkával

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Október 01. Kedd
Fehér bableves aranyfokhagymával

Október 02. Szerda
Csontleves benne főtt zöldséggel és cérnametélttel

Október 03.Csütörtök
Zöldorsó leves

Október 04. Péntek
Citromos sertés raguleves

Október 07. hétfő
Fokhagymakrémleves pirított zsemlekockákkal

Október 08. kedd
Májgaluska leves

Október 09. szerda
Marhahúsleves vele főtt zöldséggel és eperlevéllel

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

Sült tengeri hal, friss zöldfűszerekkel, citrommal,
zöldséges jázminrizzsel
Baconnal és füstölt sajttal rakott cukkini

Zöldborssal fűszerezett almával és sajttal töltött
pulykamell burgonyapürével. Szüreti kalács
Dijoni mustárral és füstölt tarjával bélelt sertésborda
vegyes körettel. Szüreti kalács

Sólet benne főtt füstölt hússal és tojással
Vörösboros marhapörkölt pásztortarhonyával

Vargabéles erdei bogyósgyümölcs öntettel
Rigatoni sonkával és enyhén csípős paradicsommártással

Filézett csirkecomb parajjal, füstölt sajttal és fűszervajjal
egybesütve, hasábburgonyával
Barna csiperkés aprópecsenye

Rácz ponty tejföllel
Kapros juhtúróval töltött gombafejek,
petrezselymes rizzsel

Grillezett sertéstarja fokhagymás mártással,
tepsis burgonyával. Vilmoskörte kocka
Fűszeres túrókrémmel töltött pulykamell, pikáns
mártással, paradicsomos rizzsel. Vilmoskörte kocka



(Folytatás az 1. oldalról)

– A többség jogait vettük figye-
lembe. A jogvédők és a balliberá-
lis ellenzék elfeledkezik arról,
hogy a parlamentben őket is kép-
viseljük, és azok az emberek sza-
vaztak nekünk bizalmat, akik
ragaszkodnak az egészséges és
tiszta környezethez – mondta el
lapunknak Papcsák Ferenc, Zugló
polgármestere, országgyűlési kép-
viselő. A politikus a parlament-
ben a szabálysértési törvény
módosításának általános vitájá-
ban is felszólalt a beterjesztett
javaslat mellett érvelve. 

A jogszabály módosítását Pintér
Sándor belügyminiszter jegyzi.
Papcsák Ferenc elmondta, vele és
Tarlós István főpolgármesterrel is
egyeztetett az ügyben. A parla-
mentnek beterjesztett jogszabály-
szöveg szerint a hajléktalanok
által életvitelszerűen igénybe nem
vehető területeket az önkormány-
zatok saját hatáskörben kijelöl-
hetik. Papcsák Ferenc több kerü-
leti polgármesterrel együtt kezde-
ményezte, hogy ezt a jogot Buda-
pesten ne csak a Fővárosi Önkor-
mányzat, hanem a kerületi hely-
hatóságok is megkaphassák. A
tiltott területeken életvitelszerűen
tartózkodókkal szemben szabály-
sértési eljárás indul majd, bírsá-
got szabhatnak ki rájuk, előállít-
hatják őket. Lapunknak Papcsák
Ferenc azt is kifejtette, a módosí-
tás nem azt tartalmazza, hogy a
hajléktalanok nem használhatják
a közterületeket, hanem csupán
annyit, hogy életvitelszerűen nem
élhetnek ott. 

Kérdésünkre, arra is kitért,
hogy a szabálysértési törvény
megtiltja, hogy bárki, jogellenesen
építményeket, sátrakat emeljen
különféle helyszíneken. Elmond-
ta, hogy Zugló Önkormányzata

minden érintettnek megteremtet-
te azt a lehetőséget, hogy kultu-
rált, méltó emberi körülmények
között hajléktalanszállón éljenek.   

– Az Országgyűlés sajnos eluta-
sította a szabálysértési törvény

módosításához benyújtott, több
kerületi polgármesterrel együtt
jegyzett indítványt. Ám ezzel még
nem zárult le a folyamat, hiszen
a zárószavazás még hátra van,
ahol még érvényesülhet a kerü-

letek akarata. Hogy ez így legyen,
polgármester társaimmal min-
dent megteszek. Amennyiben
nem támogatják kezdeményezé-
sünket, akkor sincs veszve min-
den, csupán nehézkesebbé válik
a folyamat. Ugyanis ebben az
esetben, a zuglóiak elvárásainak
megfelelően kérelmeznünk és
lobbiznunk kell a Fővárosnál,
hogy mely közterületeket nyilvá-
nítsák életvitelszerű tartózkodás-
ra tiltott hellyé – húzta alá Pap-
csák Ferenc. 

Felhívta arra is a figyelmet,
hogy a szabálysértési törvény
módosításában nem szerepeltek
az úgynevezett illegális kereske-
delemmel kapcsolatos intézke-
dések. „Ezért kezdeményeztem
az Országgyűlés rendészeti
bizottságánál, hogy nyissák meg
a kereskedelmi törvény ezt tar-
talmazó részét. A testület a leg-
utóbbi ülésén megalkotta azt a
bizottsági módosító javaslatot,
amely megtiltja az illegális keres-
kedelmi tevékenységet a közte-
rületeken.  Így a hatóságok a sza-
bályozás elfogadása és kihirde-
tése után bírságot szabhatnak
ki, eltilthatják az érintetteket e
tevékenység folytatásától, illetve
elkobozhatják az értékesítésre
szánt árucikket” – fejtette ki Pap-
csák Ferenc. Így ennek a módo-
sító indítványomnak elfogadása
esetén a Városligetből, az Erzsé-
bet királyné útjai és az Örs Vezér
téri aluljárókból is eltűnhetnek
végre a zugárusok a zuglói pol-
gárok jogos elvárásainak megfe-
lelően.

Pindroch Tamás
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Hamarosan ismét rend lesz a közterületeken

(Folytatás az 1. oldalról.)

Költségvetés

A grémium módosította az idei
évre vonatkozó költségvetési ren-
deletét. A vitában elhangzottakból
kiderült, hogy az első félévben az
adóbevételek a vártnál kisebb
mértékben teljesültek, azonban
ennek megfelelően csökkentek a
kiadások, így a költségvetés
egyensúlyban van. Bár keveseb-
ben tettek eleget adózási kötele-
zettségüknek, Zuglóban a lakos-
ság adózási fegyelme még jónak
mondható. Papcsák Ferenc pol-
gármester hozzászólásában kie-
melte: az adót mindenkinek meg
kell fizetnie, ez alól azok sem ki-
vételek, akiknek a tavalyi évről
kommunális adóhátralékuk van.

Az elmaradt adó megfizetése alól
ugyanis nem jelent mentességet
az adónem megszüntetése, illetve
a bevallás benyújtásának elmu-
lasztása. 

Polgármesteri tájékoztató

Papcsák Ferenc polgármester a
két ülés között eltelt időszakról
szóló beszámolójában kiemelte:
szeptember 11-én a parlament
megkezdte annak a jogszabály-
nak a tárgyalását, amely majd le-
hetőséget biztosít a hajléktalan
probléma megnyugtató rendezé-
sére, illetve az egyre inkább elha-
rapódzó illegális kereskedelmi te-
vékenység felszámolására. A tör-
vényjavaslattal kapcsolatban két
módosító indítványt nyújtott be.
Mint elmondta: a szabálysértési

törvény kiegészítése csak a tele-
pülési önkormányzatoknak, illet-
ve a Fővárosi Önkormányzatnak
adna lehetőséget arra, hogy el-
döntse, mely közterületeken tilos

az életvitelszerű tartózkodás. A
városvezető a fővárosi polgár-
mesterekkel történt egyeztetést
követően módosítást nyújtott be.
A javaslat szerint a Fővárosi Ön-
kormányzat mellett lehetőséget
kapnának a kerületi önkormány-
zatok is, hogy közigazgatási ha-
táraikon belül meghatározhassák
az életvitelszerű tartózkodás
szempontjából tilalmazott, illetve
engedélyezett közterületeket. 
Miután a szabálysértési törvény
nem foglalkozik az illegális keres-
kedelmi tevékenységgel szembeni
fellépéssel, Papcsák Ferenc a
Honvédelmi és Rendészeti Bizott-
ságnál kezdeményezte ennek a
törvénynek a megalkotását. A
polgármester hozzátette: ameny-
nyiben a parlament elfogadja az
előterjesztést, rendkívüli testületi
ülést hív össze a lakosság nyugal-
mát szolgáló új helyi szabályzók
haladéktalan megalkotására. 

A legjobbakat jutalmazták

Az ülésen Papcsák Ferenc pol-
gármester az elmúlt időszakban
a rendvédelem területén kiemel-
kedő munkát végző szakembe-
reknek elismeréseket adott át.

A Hónap Rendőre címet vehetett
át a kerületi rendőrkapitányságon
szolgáló Sebőkné Barad Márta
rendőr főtörzszászlós, Tasiné
Srajber Rita, rendőr főhadnagy és
Németh Ákos rendőr zászlós. A
Hónap Tűzoltója elismerésben ré-
szesült a Zuglói Tűzőrség állomá-
nyába tartozó Gróf István tűzoltó
főtörzsőrmester, Hajdú László tűz-
oltó főtörzsőrmester és Demetro-
vics Attila tűzoltó főtörzsőrmester. 

A városatyák az ülésen egy per-
ces néma felállással adóztak az
augusztus 9-én hosszantartó sú-
lyos betegségben elhunyt dr.
Schuster Zoltán kerületi főállat-
orvos emlékének.  Papp Dezső

Az adóhátralékot mindenkinek be kell fizetni

Balról jobbra Gróf István, Hajdú László, Demetkovics Attila, Németh Ákos, Sebőkné Barad Márta, Ta-
siné Srajber Rita

A képviselők zárt ülésen döntöttek a kitüntetések adományozásáról

Papcsák Ferenc a parlamentben a szabálysértési törvény módosítása mellett érvelt

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



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

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

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével le-
het, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek
vagy személyesen a Vagyonkezelő Zrt. épületében
(1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező
űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan
kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-
8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kol-
légáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a
bejelentkező ügyfeleket. 

Cím

G1; G4; G9; G10; G11; G12; G23; G26; G30;
G31; G34; G37; G41; G42; G44; G46; G47
G24; G32; G33; 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlangazdálkodási Divízió 

Lakás ügyek

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

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

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

bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

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

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

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vétel-árat elérő vagy azt
meghaladó összegre.

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

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat tulajdonában álló
bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi be-
állók és területek listája megte-
kinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdet-
menyek/ hivatalos oldalon, illet-
ve  a hirdetmény kifüggesztésre
került Budapest Főváros XIV.
Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető 
önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zat tulajdonában álló lakások,
nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek és egyéb értékesítésre
meghirdetett ingatlanok listája
megtekinthető a http://www.zug-
loizrt.hu/hirdetmenyek/ hivata-
los oldalon, illetve  a hirdet-
mény kifüggesztésre került Bu-
dapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodája hirdető-
tábláján, valamint a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghir-
detett önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nyílt licittárgyalás útján értékesítésre meghirdeti
kizárólagos tulajdonát képező Budapest XIV. kerület Tengerszem u.93. szám alatti, 29973/171 hrsz-ú,
725 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát. Az árverési felhívás megtekint-
hető a http://www.zugloizrt.hu/palyazati-felhivasok/ és a http://www.zuglo.hu hivatalos oldalon, illetve  ki-
függesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pé-
tervárad u. 11-17.), valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájának hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 2.).

Ingatlan értékesítése nyílt licittárgyalás útján

Nyolcadik alkalommal rendezi meg a kerület egyik leg-
ismertebb rendezvényét az ADLER SC, valamint a Polgári
Összefogás KerületünkértAlapítvány.

A Zuglói Veteránjármű Kiállítás és Alkatrész Börze minden
évben jó alkalom családoknak, baráti köröknek egy hangulatos
találkozásra szabadtéren a lassan beköszöntő hideg idő előtt.

Alkalom a résztvevőknek, hogy bemutassák hosszú évek,
vagy a közelmúltban végzett munkájukat egymásnak, és
nagyközösség előtt. Kerékpároktól kezdve a repülőgépig
mindenféle, gyönyörűen restaurált járművek mellett
nosztalgiázhatnak az idősebbek, és ma már ritkán, vagy
egyáltalán nem közlekedő autókat, motorokat csodálhatnak
meg a fiatalabbak.

Megtalálható itt nagyapa egykori álma, apa első kocsija, és a
család régi kedvence is.

A jó hangulatról számos családi, és gyermek program,
vetélkedő, tombola, bemutató, élőzene, és tánc, a gasztro-
nómiai élvezetekről kiváló büfé gondoskodik.

Ebben az évben először egy igazán különleges,
meglepetés programmal is készültünk!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A programot

támogatta

a Zuglói

Önkormányzat

Fő támogatóink:

VIII. Zuglói Veteránjármű Találkozó
Alkatrészbörze, modellvásár, élő zene-műsor-büfé-tombola

Ha szeptember, akkor veteránok!

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Dátum
Október 02.
November 06.
December 04.
Október 01.
November 05.
December 03.
Október 07.
November 04.
December 02.
Október 25.
November 29.
December 13.
Október 01.
November 08.
December 06.

Divízió

Vezérigazgató-helyettes

Jogtanácsos

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízió
Irodavezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Név

dr. Réti László

dr. Csikós Tibor

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi
ügyekben

tulajdonosok és közös
képviselők részére 

a Polgármesteri Hivatal
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382



Az Európai Mobilitási Héten
nagy hangsúlyt kaptak az alter-
natív közlekedési formák. A
rendezvény keretében Zugló-
ban szeptember 19-én a Cse-
repesház Civil Pincéjében egy
közösségi kerékpártároló ki-
alakításáról tartottak lakossági
fórumot.

Európában, így például Hollan-
diában, Németországban vagy a
skandináv országokban nagy
népszerűségnek örvend a kerék-
páros közlekedés. A biciklik táro-
lása természetesen arrafelé sem
könnyű, ezért úgynevezett közös-
ségi kerékpártárolókat alakítot-
tak ki. Hasonlót szeretne létre-
hozni Csaniga Andrea, a Zuglói
Cserepes Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója és Bátki
László önkormányzati képviselő
is, akik ebben ügyben szerveztek
lakossági fórumot. 

– A Cserepesház pincéjét jelen-
leg a kerületi civil szervezetek
használják, de ők hamarosan
átköltöznek a Csertő parki Civil
Házba, így az alagsor ismét üre-
sen lesz. Ezért kezdtünk el azon

gondolkozni, hogy mire használ-
juk a ház alatti helyiségeket a
továbbiakban – mondta Csaniga
Andrea.  – Több lehetőség is fel-
vetődött, köztük az étterem újra-
indítása. Ennek vendégeit azon-
ban, a felette lévő, sűrűn használt
nagytermünk zajai zavarták volna.
Végül Bátki László képviselőtől
kaptunk egy praktikus javaslatot.

– Már régóta foglalkoztat a gon-
dolat, hogy mivel lehetne az
embereket rászoktatni a kerék-
páros közlekedésre – jelentette ki
Bátki László. – Eközben jutott
eszembe a nyugaton már bevált
gyakorlat. A lakótelepeken ugyan-
is mindig problémát jelentett a
kerékpárok tárolása. Korábban
az ott élők a rácsokkal lezárt a
folyosókon tárolták a biciklijeiket.
Amióta tűzvédelmi okokból le
kellett szerelni a rácsokat az
emberek beviszik a lakásba a
kerékpárokat. Sajnos, ahogy
máshol is, úgy a mi kerületünk-
ben is sok lopás történik, s mivel
egy jó kerékpár drága, az embe-
rek nem is mernek nagyon ilyent
vásárolni.

Erre nyújthatna megoldást a
Cserepesházban kialakított
közösségi kerékpártároló, mely-
nek számos előnye lenne. Többek
között a bicikliket nem kellene
felcipelni az emeletekre, hanem
a közeli tárolóban lehetne elhe-
lyezni. Itt egy rámpán könnyedén
le lehetne tolni az alagsorba, és
ott csak fel kellene akasztani egy
kampóra. A tároló minimális bér-
leti díj ellenében Zugló Kártyával
működne és a nap 24 órájában a
tulajdonosok rendelkezésére áll-

na. A helyiséget bekameráznák,
ami a Zuglói Polgárőrség Laky
Adolf utcai székházába lenne
bekötve, így a kerékpárok tárolá-
sa biztonságos lenne. Ezen kívül
előzetesen minden itt tárolt
kerékpárról fénykép készülne. 

Bátki László képviselő elmond-
ta, a tároló kialakítása egyelőre
még a tervezés fázisában van. Az
igénytől függően akár 80–100 két-
kerekű  tárolása is megoldható
lenne. A szolgáltatást – szükség

szerint – helyszíni javításával,
illetve kerékpárok bérlésével is ki
lehetne egészíteni.

A lakossági fórum résztvevői
üdvözölték a kezdeményezést,
ugyanis mint elmondták: a kerék-
párt felvinni és a lakásba elhe-
lyezni egyaránt sok gonddal jár.
A Cserepesházat azonban köny-
nyen meg tudják közelíteni, ezért
a tároló kialakítását követően biz-
tos, hogy többet fognak majd nye-
regbe ülni.           Riersch Tamás
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Kerékpártárolót terveznek a lakótelepre

Csaniga Andrea az elképzelésekről beszél a fórum részvevőivel. A háttérben Bátki László, a közösségi
kerékpártároló ötletgazdája

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

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

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

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

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

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

Állatorvos neve
1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László
2. Dr. Schuster Norbert

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics
Katalin

5. Dr. Fekete 
Miklós Zsolt

6. Dr. Kerekes 
János Pál

7. Dr. Gyurovszki
Mihály

8. Dr. Radványi 
Anikó

9. Dr. Helmle Péter

10. Dr. Kovács  
Katalin

11. Dr. Yaro E.
Cletus

Rendelőintézet neve
Ebcsont Beforr Állatorvosi 
Rendelő Patika Kozmetika
Zuglói Állatorvosi 
Rendelő

Triovet Állatorvosi 
Rendelő
Max Vet Vezér Állatorvosi 
Rendelő
Róna Állatorvosi Rendelő

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

Városligeti Állatorvosi 
Rendelő
Naturvet Állatorvosi 
Rendelő

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

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

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

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

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

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

Egyéb
Tel.: 06-70/251-7777, 
06-20/396-4673
Kihelyezett rendelő: 1144 Bp., 
Rákosfalva park 1/b. H-P: 9-11 
és 17-19; Szo.:10-12 Tel.: 
06-30/628-7914, 251-8370
Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

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

Tel.: 06-30/9662-486

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

Tel.: 06-30/455-0256

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

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

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

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

Idén is ingyen 
úszhatnak

a szépkorúak

Európai Mobilitási Hét
1997-ben a Franciaországi La Rochelle-ben rendeztek először au-

tómentes napot, mellyel a szervezők a motorizált közlekedés hát-
rányaira kívánták felhívni a figyelme. Azóta a kezdeményezéshez az
Európán  kívül számos amerikai és ázsiai ország csatlakozott.
2002-ben az autómentes nap kísérőrendezvényeként jött létre az
Európai Mobilitási Hét, amit minden évben szeptember 16–22. kö-
zött rendeznek meg. 



Zugló vizeinek ezer arca címmel tartot-
tak várostörténeti sétát kerületünkben
a Kulturális Örökség Napjai alkalmából.
A program keretében a Műjégpályát, a
városligeti tavat, Zsigmondy Vilmos
szobrát, a Széchenyi Gyógyfürdőt és a
Magyar Műszaki és Közlekedési Múze-
um hidakról szóló kiállítását is megis-
merhették az érdeklődők. 

Zsigmondy Vilmos bányamérnök terem-
tette meg a XIX. században a hazai mély-
fúróipart. Ő fakasztotta a Városliget artézi
kútját is, amely a Széchenyi Gyógyfürdő
vizét adja, emellett szintén a nevéhez köt-
hető a Margitsziget és számos vidéki ter-
málvíz felszínre hozatala. A várostörténeti
séta keretében ezért Zsigmondy emlék-
művénél tartottak ünnepséget a szerve-
zők, majd a Széchényi mutatós épületé-
ben is körbevezették az érdeklődőket. A

sétákat és előadásokat – amelyeken idén
több mint ezren vettek részt – Millisits
Máté, a Budapesti Városvédő Egyesület
szakmai alelnöke, művészettörténész,
művelődéstörténész vezette.  

– Nincs még egy kerület a fővárosban,
amely ilyen sokféleképpen használná fel a
vizet – vélekedett Millisits Máté. – Gondol-
junk csak az artézi kútra, a gyógyvízre, itt
a Széchényi fürdőben, vagy a Városligeti
tóra, a Rákos-patakra, illetve a Műjégpá-
lyára. Mindezeken kívül olyan, vízhez
kötődő élmények jelennek meg a kerület-
ben, mint a BVSC uszoda, illetve a Paskál
strand nyújtotta lehetőségek. Ráadásul,
vannak vízhez kapcsolódó emlékek is,
amelyek szintén Zuglóban láthatóak. Ilyen
például a Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeum szabadtéri kiállítása, amely a régi
hidakat mutatja be. Ezek ma már mind
Zugló értékei. VR-fkk
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Különbözünk ugyan, 
de egységesek vagyunk

A Lipták Villa is megújult a Virágzó
Zugló Program keretében. Az épület
előkertjét az intézmény dolgozói és a
Virágzó Zugló Program csapata közö-
sen hozta létre. 

– Ennek a szép villának a kertje egy
méltó peremet, keretet kap és a belső
területeket füvesítjük, amire kiválóan
alkalmas az őszi időjárás – mondta el
Megyeri Szabolcs, a program vezetője. 

A Lipták Villa előkertjének szépítése
még tavaly kezdődött, akkor cserjéket
ültettek a kertbe, amit most folytattak.
Péterfia Dávid a Lipták Villa művelődés-

szervezője elmondta: vadszőlőt, árvácskát
és egyéb növényeket ültetnek el a kertben.
A kertészkedésbe egyébként a járókelők
is besegítettek

Csaniga Andrea, a Cserepes Kulturális
Nonprofit kft. ügyvezetője elmondta:
szeretnének szeptemberben megújulni.
Nem csak a programjaikat akarják
kínálni, hanem igyekeznek megmutatni
azt is, hogy szeretettel várják a látoga-
tókat. A Papcsák Ferenc polgármester
javaslatára 2011-ben elindított Virágzó
Zugló program évről-évre egyre népsze-
rűbb a kerületben. 

BR

Vadszőlő, árvácska és egyéb növények kerültek a Lipták Villa kertjébe

Az önkormányzat által támogatott várostörténeti sétákon már számos zuglói vett részt

Kivirágzott a Lipták Villa

Várostörténeti séták -
Ezerarcú Zugló

Jelentkezni kizárólag zuglói lakcímmel rendelkező magánszemé-
lyeknek és lakóközösségeknek lehet a www.viragzozuglo.hu oldal-
ról letölthető nyomtatványon, vagy személyesen a Budapest XIV.
kerület Pétervárad utca 2. szám alatt átvehető jelentkezési lapon.

06 1/469-8101

Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó 
videók megtekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon

A Széchenyi Gyógyfürdő adott otthont
idén a Kulturális Esélyegyenlőségi Fesz-
tiválnak, amelynek célja, hogy bemu-
tassa: bár az épek és a hátrányos hely-
zetűek különböznek egymástól, mégis
egységesek.

Zugló Önkormányzata minden évben
támogatja a programot, amelynek fővéd-
nöke Papcsák Ferenc polgármester volt.
A hagyománnyá vált rendezvényt idén a
Széchenyi Gyógyfürdő márványteremben
tartották, az Egyenlő Eséllyel Kulturális-
Szociális Hagyományőrző Alapítvány
szervezésében. 

– Fontos, hogy ne csak a többségi tár-
sadalom, hanem az adott rászoruló cso-
port is tegyen valamit azért, hogy a hát-

rányos helyzetűek minél teljesebb életet
tudjanak élni – mondta köszöntőjében
Szőke Lajos, a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt. vezérigazgatója. – Ez a ren-
dezvény éppen ezt a célt szolgálja.

Az egész napos fesztivál keretében artis-
ta bohócok, a Napsugár jeltánc együttes
és a Nemadomfel együttes szórakoztatta
a résztvevőket, de olyan sztárok is szín-
padra léptek, mint Mága Zoltán, Pitti
Katalin, Páva János, vagy a Dolly Roll. A
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének
zuglói szervezete kézzel készített bábokat
mutatott be, a Zuglói Szociális Gondozó
Szolgálat jóvoltából pedig fogyatékkal
élők által készített ékszereket, táskákat
vásárolhattak az érdeklődők.

VR-fkk
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A magyar kajak-kenu váloga-
tott fantasztikusan szerepelt
augusztus végén a Duisburg-
ban megrendezett síkvízi
világbajnokságon. Versenyző-
ink hét arany-, öt ezüst- és öt
bronzéremmel messze túltel-
jesítették az elvárásokat. Az
éremszünetből több zuglói
sportoló is kivette a részét.
Közülük az egyik legfiatalabb
Vad Ninetta volt, aki két
aranyéremmel tért haza. 

– Az első tavaszi válogatón
olyan eredményeket értem el,
amely – a válogatási rendszer
szerint – helyet biztosított volna
a számomra a portugáliai Euró-
pa-bajnokságra utazó csapat-
ban. Ennek ellenére itthon
hagytak. Ezt a traumát csak
nehezen tudtam feldolgozni. Jó
egy hétig búslakodtam mellőzé-
sem miatt, aztán összeszorítot-
tam a fogaimat és kétszeres
elánnal kezdtem készülni az
augusztusi világbajnokságra. 

A következő válogatón Ninetta
három olimpiai számban, kajak
500 méteren egyesben és
párosban, valamint a 200 méte-
ren egyesben is dobogós helyen
végzett. Hogy ez mekkora ered-
mény, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy 500
méteren egyesben öt olimpiai
bajnokkal kellett versenybe
szállnia. A három dobogós hely
már a szövetségi kapitány szá-
mára is nyomós érvnek bizo-

nyult, Ninettát beültette a
háromszoros olimpiai és 31-
szeres világbajnok Kovács Kata-
lin helyére a bajnokesélyes
négyes hajóba. 

– Igazából nem foglalkozta-
tott, hogy kinek a helyére ülök
be, csak azzal törődtem, hogy
a tudásom legjavát adjam. A
hajó utolsó embereként kevés-
bé érzékeltem az előnyünket,
ezért már nagyon vártam az
utolsó 200 métert, amikor a
tervek szerint robbantanunk
kellett. Ez pedig olyan jól sike-
rült, hogy a magyar női kajak-
négyes elsőként repesztett áll a
célvonalon. Ninetta a duisburgi
vébén nemcsak a négyessel,
hanem a 4×200 méteres váltó-
val is aranyérmes lett. Ez sport-
ágtörténeti tett volt, hisz a
magyar váltó korábban még
sosem nyerte meg ezt a számot. 

Vad Ninetta hat éve igazolt a
KSI SE kajak-kenu szakosztá-
lyába, ahol Mórocz István irá-
nyítja a felkészülését. A pálya-
futását az MTK-ban kezdő spor-
toló legtöbb eredményét a KSI
színeiben érte el. Nyert már
ifjúsági és junior Európa-baj-
nokságot, valamint világbajnok-
ságot és 19 évesen már bemu-
tatkozhatott a felnőtt válogatott-
ban is. A 2008-as milánói Euró-
pa-bajnokságon 200 méter
egyesben ötödik hellyel debü-
tált. Első felnőtt érmét 2010-
ben a poznani vébén szerezte,
ahol a váltóval ezüstérmes lett.

–  Célom természetesen az
olimpiai részvétel és úgy érzem,
egyelőre jó úton járok. Most egy
rövid ideig pihenni fogok, majd
az alapozás következik. A jövő
évi Európa- és világbajnoksá-
gon szeretnék részt venni és a
lehető legjobban szerepelni. 

A KSI SE versenyzői idén
nagyon elkényeztettek bennün-
ket. Ez pedig alaposan feladja
a leckét a zuglói klub me-
nedzsmentjének, amely min-
den év végén jutalmazni
szokta az egyesület legjobb
női és férfi versenyzőjét. Ha
azt nézzük, hogy a nagy
világversenyeken győztes ke-
rületi sportolók közül egyedül
Ninetta tudott világbajnoksá-
gon olimpiai számban (kajak
négyes 500 méter) a dobogó leg-
magasabb fokára állni, akkor
elmondható, hogy az ifjú hölgy
jó eséllyel pályázik erre a
kitüntető címre.

Riersch Tamás

Vad Ninetta és
a Duisburgban
szerzett érmei

Hencsei Pállal sok mindenről
lehet beszélgetni, de két dolog-
ról, a szervetlen kémiáról és az
olimpiatörténetről nem szabad
vitába elegyedni vele. Ebben
ugyanis biztos, hogy alulmarad-
nánk. 

Hencsei Pál 1965 és 2008
között a Budapesti Műszaki Egye-
tem Szervetlen Kémiai Tanszékén
tanított. A húsz éve Zuglóban élő
nyugalmazott egyetemi tanár az
olimpiatörténetben meglepő jár-
tasságra tett szert.

– Nincs ebben semmi rendkívüli
– mesélte –, az ötvenes években
engem is nagyon érdekelt a sport.
Nem csoda, hisz olyan színvonalú
sporteseményeken nőttem fel,
mint az 1952-es helsinki olimpia
vagy az 1954-es berni labdarúgó-
világbajnokság. Emellett a rejt-
vényfejtés is a hobbijaim közé tar-
tozott. Emlékszem, az első komo-
lyabb nyereményem a hatvanas
évek közepén egy fényképezőgép
volt és 1966-ban ugyancsak nye-
reményként a Kelet-Berlinben ren-
dezett súlyemelő-világbajnokságra
is kijutottam.

A 70-es, 80-as években inkább
a szervetlen kémia kutatása töl-
tötte be Hencsei Pál életét. A gya-
rapodó család és az egyetemi
munka nem tette lehetővé, hogy
a hobbijának éljen, így egészen
1995-ig csak szemlélője maradt
a sporteseményeknek. Az atlantai
olimpia előtt azonban a Magyar
Olimpiai Bizottság ismét meghir-
dette ötkarikás szellemi vetélke-
dőjét, ami egy véletlen folytán

Hencsei Pál kezébe került.
– Nagyon színvonalas verseny

volt, kiváló mezőnnyel, nagy fel-
készültséget igénylő feladatokkal
és a versenyhez méltó zsűrivel –
idézte fel a lassan húsz évvel
ezelőtti eseményeket. – A felké-
szülésemet megnehezítette, hogy
akkoriban még csak nagyjából
száz sporttémájú könyvvel ren-
delkeztem, így nagyban függtem
a könyvtárak nyitva tartásától. Ma
már ezer kötetesnél is nagyobb a
könyvtáram, illetve az internet is
megkönnyíti a kutatást.

Hencsei Pál 1995-ben annak a
budapesti csapatnak volt a tagja,
amelyik a televíziós vetélkedőben
végül a harmadik helyen végzett.
Jutalmuk egyhetes utazás volt
Lausanne-ba, ahol az olimpiai
múzeumot is megtekinthették. Ő
azonban nem elégedett meg
ennyivel, 1998-ban Olimpiai
érdekességek címmel könyvet írt
a vetélkedő feladataiból. Az első
könyvet azóta 21 újabb kötet
követte. Kedvenc témáját, az olim-
piák kuriózumait azóta már
háromkötetes trilógiává alakítot-
ta. Ezen túlmenően - olykor társ-
szerzőként –  megírta többek
között a Műegyetem, a Könyves
Kálmán Gimnázium sportmúlt-
ját, illetve a 120 éves MTK és a
100 esztendős BVSC-Zugló tör-
ténetét is. Egy ideig még aktív
résztvevője volt a szellemi olim-
piai vetélkedőknek, aztán egyszer
csak a feladatok összeállítói
között találta magát. 

1996-ban felvette a kapcsolatot
Schlegel Oszkárral, a Csanádi

iskola igazgatójával, aki meghívta
a Csanádi Árpád Baráti Kör egyik
rendezvényére. Eleinte, mint
érdeklődő, majd, mint tag járt el
a havi sportbeszélgetésekre.
Miután a klub megújult, tagok őt
választották meg elnöknek. Hen-

csei Pál vezetésével a Csanádi
Árpád Olimpiai Baráti Kör ma az
ország egyik legaktívabb baráti
köre, klubestjeiken rendszeresen
neves sportolók, edzők, szakve-
zetők mesélnek a pályafutásuk-
ról. A klubtagok rendszeresen

megjelennek a hazai rendezésű
sporteseményeken, illetve a
nagyobb külföldi versenyeken és
szurkolnak a magyar sikerekért.
Ezen túlmenően részt vesznek a
zuglói diákok szellemi olimpiai
felkészítésében.               riersch

Hencsei Pál a sporttörténet elismert szakértője

Ötkarikás zuglói történet

Aranyláz Duisburgban



SZABÁS-VARRÁS

BURDA SNITTEK ALAPJÁN

SULI JÓGA 6-14 éveseknek

BABA-MAMA JÓGA

GERINCTRÉNING

Október 10-től csütörtökönként
17.00-20.00 óráig kezdő,
Október 11-től péntekenként
17.00-20.00 óráig haladó szinten
A csoport 7 fő jelentkezése
esetén indul!
Részvételi díj: 16.000 Ft / 24 óra

Vidám történeteken, énekeken és
játékos tevékenységeken keresztül
kóstolhatnak bele az iskolába
készülő, nagycsoportos gyerekek a
tanulás világába
Szombatonként 10.00-11.30 óráig

Szerdánként 16.15-17.15 óráig

Csütörtökön 9.15-10.45 óráig
kisbabás jóga (6 hetes kortól 8-10
hónapos korig)
Csütörtökön 11.00-12.00 óráig
nagybabás jóga (8-10 hónapos
kortól 24 hónapos korig)

Kedden és csütörtökön 8.30-9.30
óráig

Zene, játék, öröm – Zeneóvoda,
Zenebölcsi, Komplex zenei -
képesség-fejlesztés, művészeti
nevelés,Hevesi Gitársuli,Sakkovi,
Sakksuli, Kistücsök - gyermek
néptánc, Klasszikus balett előké-
szítő, Zumbatomic, Akrobatikus
Rock And Roll, Moderntánc, Ka-
rate, Csiri-biri babatorna, Felnőtt
klasszikus balett, Etka jóga,
Hastánc, Pilates, Gyógy-
torna nők részére,
Kondicionáló torna,
Kismama torna,
Baba-mama
torna

FOGLALKOZÁSAINKRA

FOLYAMATOSAN

VÁRJUK A

JELENTKEZŐKET:
ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

CSIPETKE SULI

MAGYAR TÁNCHÁZ GYERE-

KEKNEK – APRÓK TÁNCA

Szeptember 29., október 13.

(vasárnap)

Október 6. (vasárnap)

10.00 óra

November 3. (vasárnap)

10.00 óra

December 1. (vasárnap)

10.00 óra

Az október 6-ig megvásárolható

három alkalmas bérlet ára:

2.200 Ft / fő

KULTÚRKUPON felhasználásá-

val: 2.000 Ft / fő

Népszerű előadók közreműkö-

désével folytatódik kamara-

színházi előadássorozatunk

a Cserepesház színpadán.

Október 26. (szombat) 17.00 óra

November 23. (szombat)

17.00 óra

December 14. (szombat)

17.00 óra

10.00-11.00 óráig
kézműves foglalkozás
Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves
11.00-12.00 óráig táncház
Közreműködik a Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna néptánc
oktató. Belépő: 450 Ft / fő

A FABULA BÁBSZÍNHÁZ
előadásai a Cserepesházban

VITÉZ LÁSZLÓ –
hagyományőrző vásári bábjáték

MAZSOLA – zenés
bábjáték

VUK – bábjáték
Belépő: 800 Ft / fő
Jegyek elővételben is vásárolha-
tók a Cserepesházban.

DANIEL KEYES: VIRÁGOT
ALGERNONNAK – monodráma
Charlie Gordon: Kulcsár- Székely
Attila színművész
Színpadra alkalmazta: Nagy
István, Kulcsár-Székely Attila
Rendező: Nagy István

JAMES JOYCE:
A BOHÓC – monodráma
Színpadra alkalmazta és előadja:
Váry Károly színművész

KARÁCSONYI

BÁBSZÍNHÁZ

GYEREKEKNEK

SZÍNHÁZ –

FELNŐTTEKNEK

AJÁNDÉKKOSÁR neves előadó-
művészek közreműködésével.
Belépő: 1.000 Ft / fő
Jegyek elővételben is vásárolha-
tók a Cserepesházban.

ZOLBERT A dallamos jazz
magyar előadóinak koncertjei
a Cserepesházban!
Belépő: 1.000 Ft / fő

A CSEREPESHÁZ TERMEINEK
ELNEVEZÉSE

- Millisits Máté művé-
szettörténész, művelődéstörté-
nész előadása azokról az egykor
Zuglóban élő, alkotó művészek-
ről, tudósokról, akikről a Cse-
repesház termei elnevezésre
kerülnek.
Az előadás folytatásaként

"Nagyjaink" cím-
mel  kiállítás nyílik a Cserepes
Kávézóban.

Október 8-tól kedden
10.00-11.30 óráig
Október 10-től csütörtökön
18.00-19.30 óráig. Jelentkezési
és befizetési határidő: október 3.
A csoport 10 fő jelentkezése
esetén indul. Részvételi díj:
12.000 Ft/8 alkalom

Október 6-tól vasárnaponként
15.00-16.30 óráig kezdő,
16.30-18.00 óráig haladó szinten
Részvételi díj: 8.400 Ft / 8
alkalom

Az október 26-ig megvásárol-

ható három alkalmas bérlet

ára: 2.800 Ft/fő

KULTÚRKUPON felhasználásá-

val: 2.500 Ft/fő

Október 4. (péntek) 19.30 óra

Október 4. (péntek)

18.00 óra

19.00 órakor

A belépés díjtalan!

JÓGA (klasszikus)

TÁRSASTÁNC kezdőknek

és haladóknak

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ

KLUB

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG

OKTÓBERBEN INDULÓ

FOGLALKOZÁSAINK:

Családi Vasárnapok

Szeptember 29-én 10 órától:

Október 6-án 10 órától:

Október 13-án 10 órától:

Az előadásokat minden alka-

lommal kézműves játszóház

követi. Belépő: 800 Ft/fő.

Családi kedvez.: 2.400 Ft/4 fő

Jegyek az előadás előtt a hely-

színen válthatók.

Szeptember 28-án szombaton

19.00 órától:

X. Zuglói Bábfesztivál

Bábkészítő pályázat – új leadási

határidő!

2013. október 9-

én (szerda) 18.00 óráig

„Őszi hangok” – gyermek
koncert a zenekastélyban
Gyermekkoncert és játszóház
Szedlacsek Katalin vezetésével

Turbolya és Borbolya – bábjáték
Az Aranyszamár Bábszínház
előadása

Maszmók Afrikában – zenés
mesejáték.
A Picaro Társulat előadása

Az éjszaka tapintása – rendhagyó
színházi előadás a Vakrepülés
Színtársulat közreműködésével,
vak előadókkal, teljes sötétség-
ben. Belépő: 1.000 Ft/fő

Zuglói óvodák, iskolák műsora,
vendégcsoportok az ország
minden tájáról és visszatérő
határon túli vendégeink
közreműködésével. A műsorok
után közös játékra invitáljuk a
fellépő és néző gyermekeket.
A belépés díjtalan!

2013-ban ünnepeljük Weöres
Sándor születésének 100. évfor-
dulóját. „A Tündér” című verset
bizonyára mindannyian ismeri-
tek. Kíváncsiak vagyunk, Ti mi-
lyennek képzelitek Bóbitát!
Készítsétek el bármilyen
technikával a bábfigurát, és
juttassátok el

a Lipták
Villába (1146 Bp. Hermina út 3.,

Esélyegyenlőségi –

érzékenyítő program

T.:220-6777; www.liptakvilla.hu).
A pályaművek leadásánál kérjük
a bábkészítő nevét, címét,
iskolájának, vagy óvodájának a
nevét megadni. A pályázatra 5-10
éves gyerekek „Bóbitáit” várjuk.
Eredményhirdetés a X. Zuglói
Bábfesztiválon, 2013. október 12-
én lesz a Lipták Villában.
A részletekről a pályázókat a
rendezvény előtt értesítjük.
Örömteli munkálkodást
kívánunk!

Tipegő-szaladó torna, Gyerek-
jóga, Manó angol, Manó-mondó,
Manó-mondó bölcsiseknek,
Judo, Ugribugri bábos mese-
játszók, Csigaház mesejátszó,
Ovis rajz 5-6 éveseknek, Kis
képzőművész kalandok, Capo-
eira, Ficánka torna, Pilates, Latin
torna és tánc, Alakformáló torna.
Részletek a www.liptakvilla.hu
oldalon.

Október 16 (szerda)
prof. Dr. Boros Imre: közgazdász,
egyetemi docens
A gazdaság napjainkban!
A belépés díjtalan!

Október 19. (szombat)
„Bízd az jövendőkre érdemed
jutalmát” Balassi és kora
Szabó András előadóművész
estje. Belépő: 1.000 Ft/fő Jegyek
elővételben vásárolhatók a
Lipták Villában!

Október 31. (csütörtök)
16:00 órakor
gróf Tisza István
emlékkiállítás
A belépés
díjtalan!

Továbbra is várjuk az érdeklő-

dőket alábbi foglalkozásainkra

Lipták Estek 18:30 órától

Lipták Pódium 18:00 órától

Lipták Galéria

Pályázatok

Felhívás zuglói amatőr

Foglalkozások

Rajzpályázat –

„Ők Így vigyáznak ránk”

zenekarok számára – „Mi és a

hangszereink”

Csízió tanoda – Játékos

fejlesztő foglalkozások (5-7

éves korig) max. 8 fő

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata rajzpá-
lyázatot hirdet gyerekeknek „Ők
így vigyáznak ránk” címmel két
korcsoport részére (5-8 év; 9-12
év). Téma: a közbiztonságban,
rendvédelemben dolgozók
munkája (rendőrök, tűzoltók,
polgárőrök). A pályázatra  tetsző-
leges  technikával készült  A/4
méretű rajz küldhető be (max. 2
db). A rajzok hátulján kérjük fel-
tüntetni a készítő nevét, korát,
óvodája vagy iskolája nevét.
Beküldési határidő:
2013. szeptember 27.
A pályamunkákat postai úton
vagy személyesen kérjük eljut-
tatni a Zuglói Ifjúsági Centrumba
(1145 Bp. Uzsoki u. 57.)
Díjazás: Az értékes
nyereményeken kívül, a legjobb
rajzok kiállításra kerülnek a
Cserepes Kft. intézményeiben.

Hamarosan lejár a határidő az
amatőr zenekaroknak szóló pá-
lyázattal kapcsolatban, amelynek
a célja a fiatal zenei tehetségek
támogatása Zuglóban.
Célcsoport: 14-30 év közöttiek
A pályázat ingyenes próbaterem
használatot és fellépési lehető-
séget tartalmaz a Zuglói Ifjúsági
Centrumban. A pályázat részletei
a www.zic.hu-n megtalálhatók.
További kérdéseket a zic.posta@
gmail.com email címre várunk.
Pályázat leadásának határideje:
2013. október 11.

Verbális kifejezőkészség
fejlesztése: diszlexia prevenció,
beszédpercepció fejlesztése, lo-
gikai készség fejlesztése: disz-

kalkulia prevenció, logikai játé-
kok, mozgásfejlesztés: téri ori-
entáció, térészlelés, egyensúly-
érzékelés, vizuális kreatív fog-
lalkozások: vizuomotoros kész-
ségek fejlesztése.
A foglalkozások időpontja
szeptember 30-tól hétfőnként
16-17 óra / a jelentkezés folya-
matos. Részvételi díj: 1800 Ft/óra
Helyszín: Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest Uzsoki u. 57.
(www.zic.hu) Jelentkezés:
Győri Lívia 06/30/485-96-55

Stressz kezelés relaxációval.
Fiataloknak: 2013.09.26-tól
(csütörtökönként) 15-16:30-ig
Felnőtteknek: 2013.09.30-tól
(hétfőnként) 10-11:30-ig
Részvételi díj:
24000 Ft (2000 Ft/alkalom)
Bővebb információ, jelentkezés a
tanfolyamra: Egyházyné Tóth
Andrea, viselkedéselemző tel:
06-20-348-1451 e-mail:
andiegyhazy@gmail.com
(www.relaxbirodalom.hu)
Helyszín: Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest Uzsoki u. 57.
(www.zic.hu)

Író- olvasó találkozó
Téma: magyar kortárs gyermek-
és ifjúsági irodalom
Időpont: 2013. október 9.
14:30-15:30
A belépés díjtalan, de előzetes
jelentkezéshez kötött.
Helyszín: Zuglói
Ifjúsági Centrum
1145 Budapest
Uzsoki u. 57.
(www.zic.hu)

Autogén Tréning tanfolyam

Programok

1144 Budapest, Vezér u. 28/b Tel.: 363-2656 www.cserepeshaz.hu• • 1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.: 220-6777 www.liptakvilla.hu•

1145 Budapest, Uzsoki út 57. tetőtér
Tel.: 251-1910 www.zic.hu•

XXIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 26.MOZAIK8

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

Hideg, csapadékos nap volt
szeptember 14-én a főváros-
ban, ennek ellenére a
TeSzedd! akció keretében szá-
zak szedték a szemetet Zugló-
ban. Az önkéntesek közel hat
köbméter hulladékot gyűjtöt-
tek össze.

A TeSzedd! országos akció
zuglói koordinátora Molnár
Tibor elmondta: a kerületben 13
találkozási pontot alakítottak ki,
ahol az önkéntesek bekapcso-
lódhattak a programba. Ezen
túlmenően számos helyen zajlott
még szemétszedés. A Bosnyák
téren például a három éve ala-
kult Zúgó Patak Egyesület akti-
vistái dolgoztak, akik között ott
volt a Zuglóban élő Gedó György
olimpiai bajnok is. Ugyanebben
a csapatban dolgozott Gyügyei
Attila családvédelmi tanácsnok,
aki úgy vélte fontos, hogy az arra
vállalkozók esetenként demonst-
ratív módon tegyenek rendet a
kerületben, mert az fegyelemre
nevel és hatással van még a
notórius szemetelőkre is. 

Nagy lelkesedéssel vettek részt
a programban a kerületi polgár-
őrök is, akik a zsákosztásból és

a szemétszedésből is kivették a
részüket. 

Több iskola diákjai is bekapcso-
lódtak a programba. A Heltai Gás-
pár Általános Iskola és a Szent Ist-
ván Gimnázium tanulói egyaránt

nagy létszámban szedték a szeme-
tet az iskolájuk környékén.

– Nagyjából 500 zsáknyi sze-
mét gyűlt össze – vonta meg a
nap mérlegét Molnár Tibor. Hoz-
zátette: a hat köbméternyi hul-
ladék nagy részét a Mexikói út
melletti vasútvonal mentén gyűj-
tötték össze, amit a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. elszál-
lított. 

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet néven működik tovább
az Amerikai úti Idegsebészeti klinika. A kórház vezetése a név-
változtatással az országos hatáskörrel ellátott feladatokat, vala-
mint az intézetnek a klinikai betegellátásban és kutatásokban
betöltött kiemelt szerepét kívánja hangsúlyozni.

Az eső sem mosta el 
az összefogást

Új nevet kapott
az idegsebészet

Zúgó Patak Egyesület aktivistái a Bosnyák teret tisztították meg

A külföldi minta alapján szerveződő TeSzedd! akciónak az a
célja, hogy összefogja azokat az önkénteseket, akik tenni
szeretnének a tisztább, szebb lakókörnyezetükért. Ezért
akár egy teljes napot is arra szánnak, hogy megtisztítsák la-
kóhelyüket és annak környékét a szeméttől. 

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.

kéthetente minden 
kerületi lakásba
ingyenesen jár.

A terjesztéssel 
kapcsolatos 

észrevételeiket, 
reklamációikat

zlterjesztes@gmail.com
e-mail címre várjuk.

A



Nyitott színházat és igazi kultu-
rális ünnepeket szeretne terem-
teni a Nemzeti Színházban a
teátrum igazgatója Vidnyánszky
Attila, aki színészeivel a Keresz-
tény Kulturális Akadémia által
szervezett esten válaszolt a zug-
lói színházszeretők kérdéseire. 

Az önkormányzat és a Keresz-
tény Kulturális Akadémia szep-
tember 12-én a Szent István
Király Zeneművészeti Szakközép-
iskolában látta vendégül Vid-
nyánszky Attilát, a Nemzeti Szín-
ház igazgatóját és a teátrum
művészeit. A több száz érdeklődő
előtt megtartott kulturális esten
az igazgatón kívül jelen volt Blas-
kó Péter, Eperjes Károly, Szűcs
Nelli, valamint Verebes Ernő
zeneszerző-dramaturg. A rendez-
vényre eljött Papcsák Ferenc,
kerületünk polgármestere is. 

A művészek rövid műsora
után az est háziasszonya, Kon-
dor Katalin tette fel a nézők kér-
déseit a színészeknek. A Nemzeti
nemrég kinevezett igazgatójá-
nak. Vidnyánszky Attila a terve-
ivel kapcsolatban elöljáróban
hangsúlyozta, hogy  vendégjáté-
kok befogadásával valamint a
társulat vidéki és határon túli
színházakban való fellépésével
„ki akarják nyitni a színházat”.
Az igazgató szerint ugyanis
hatalmas szakadék tátong a
vidéki és a fővárosi színházak
között. Már az első hónapban
ellátogatnak Debrecenbe, Békés-

csabára és Beregszászra, míg
Veszprémből három előadást is
vendégül látnak. A Nemzeti
igyekszik majd megfelelni annak
az általános elvárásnak, hogy
magyar valamint külföldi klasz-
szikus és modern darabokat is
színpadra vigyen. A színház
Tamási Áron „Vitéz lélek” című
darabjával kezdi az új évadot, de
bemutatják Shakespeare „Ahogy
tetszik” című vígjátékát, Pilinsz-
ky „KZ oratóriumát” és termé-
szetesen a János Vitézt. 

- Zászlónkra az ünnep szót tűz-
zük, azt szeretnénk, ha igazi szín-
házi ünnepek lennének a Nemze-

tiben – fogalmazott az igazgató.
Egy kérdésre válaszolva Vid-
nyánszky elmondta: világtenden-
cia, hogy régi darabokat új kön-
tösbe öltöztetnek, hiszen minden-
kinek az a célja, hogy valami újat
mutasson, meghökkentsen. Az
igazgató szerint ugyanakkor
mindezt úgy kell megvalósítani,
hogy a darab szellemisége ne
sérüljön. Az igazgatótól megtud-
tuk azt is, hogy egy hosszú és
bonyolult folyamat során állt
össze a társulat, de még nem tel-
jes a létszám. Vidnyánszky elő-
ször is „saját színészeire” tá-
maszkodott valamint azokra,

akikkel az elmúlt évekbe együtt
dolgozott. A korábbi társulatból
is tizenheten maradtak, így ala-
kult ki a harmincegy fős lét-
szám, amit azonban szeretnének
negyvenre bővíteni. A Nemzeti
vezetője igyekszik a fiatalok felé
is nyitni, ezért tűzik műsorra a
Liliomfit, a Karnyónét és a
Három nővért. Az est folyamán
a közönség megtudhatta, hogy
Eperjes Károly majdnem pap
lett, hogy Blaksó Péter korábban
a Miskolci Nemzeti Színházban
és a Katona József Színházban
érezte legjobban magát, míg
Szűcs Nelliről, hogy Dajka Mar-

git a példaképe, de mindenkire
felnéz, akitől valami jót lehet
tanulni. 

Pajor András, a Keresztény Kul-
turális Akadémia elnöke a beszél-
getés után azt hangsúlyozta, hogy
mindenfélét hallani a médiában
a Nemzetiről és új igazgatójáról,
de amikor egy ilyen alkalommal
egészen tisztán halljuk az elkép-
zeléseit, koncepcióját, akkor eze-
ket a híreket rögtön elfelejtjük.
Pajor atya az akadémia tagjának
kérte fel Vidnyánszky Attilát,
majd az estet az akadémia művé-
szeinek produkciója zárta.

Baranya Róbert
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Az ünnepet tűzik zászlajukra

Balról Verebes Ernő, Szűcs Kornélia Nelli, Blaskó Péter, Vidnyánszky Attila és Eperjes Károly

Immár negyedik alkalommal rendezik
meg a Rózsafüzért Imádkozók Országos
Találkozóját a zuglói Rózsafüzér Király-
néja templomban – tájékoztatta a Zuglói
Lapokat Nagy Károly plébános.

Az október ötödikei, egész napos prog-
ram kapcsán emlékeztetett arra, hogy a
száz évvel ezelőtti építők
szándéka szerint a temp-
lom a „Rózsafüzér Király-
néja országos szentélye”.
Mint megtudtuk, ezúttal
is az ország minden
részéről, sőt hagyomá-
nyosan már határainkon
túlról is érkeznek vendé-
gek a találkozóra, ahol a
rózsafüzér-imán kívül
előadásokat, elmélkedé-
seket hallhatnak arról,
hogyan, miért és milyen
lelkülettel kell imádkozni
a rózsafüzért, mik a
Szentírás és a rózsafüzér
összefüggései, milyen a
kapcsolata egy elkötele-
zett kereszténynek Mári-
ával, Jézus anyjával.

Nagy Károly szerint a
nap során tanúságtéte-
lek hangzanak el fiata-
lok és idősebbek, há-
zaspárok és egyedülál-
lók szájából az ima ere-
jéről, életükben betöl-
tött szerepéről is. A
találkozó ünnepélyes
csúcspontja az egykor
a Rózsafüzér Királynéja
Templomban megke-

resztelt Beer Miklós váci megyéspüspök
búcsúi szentmiséje lesz, délután három
órakor. „Nagy szeretettel várjuk a temp-
lom és a rózsafüzér ima iránt érdeklődő
zuglói polgárokat is erre a szép talál-
kozóra” – fogalmazott a plébános. 

kd

Rózsafüzér találkozó 
negyedszer

A zuglói Rózsafüzér Királynéja templom



Új, kisméretű műfüves sport-
pályát avattak szeptember 20-
án a Széchenyi István Általá-
nos Iskolában. Az önkormány-
zat saját beruházásából épült
létesítményét az MTK labda-
rúgójáról, Pölöskei Gáborról
nevezték el.

A Széchenyi István Általános
Iskolában évekig problémát jelen-
tett, hogy az intézmény udvarán
egy kerületi technika szertár és
három szükséglakás állt. Az
intézmény vezetése éveken át lob-
bizott, hogy a leromlott állapotú
épületeket felszámolják, a helyü-
ket használatba vehessék. 

A nyáron megvalósult önkor-
mányzati beruházás ünnepélyes
átadását a Telepes utcai iskola
legfontosabb őszi eseményére, a
Széchenyi-napra időzítették. A
tanintézetben névadója születés-
napjáról minden év szeptember
21-én egy egész napos rendez-
vénnyel emlékeznek meg. Az ese-
mény az idén a műfüves pálya
avatásával egészült ki. 

Az ünnepségen Kulcsár József
országgyűlési képviselő beszédé-
ben hangsúlyozta: számára külön
öröm abba az iskolába visszatér-
ni, ahol maga is nyolc évet töltött.
Az esemény díszvendége, Pölös-
kei Gábor válogatott labdarúgó,
a Rába ETO, az FTC és az MTK
egykori csatára, a kék-fehér klub
jelenlegi pályaedzője a róla elne-

vezett új műfüves sportudvar
ünnepélyes avatásán nem tudott
jelen lenni, mert váratlanul kór-
házba került. A sportolót a ren-
dezvényen  felesége, és  fia, Pölös-
kei Zsolt képviselte. 

Az ünnepséget követően  a gye-
rekek nagy örömmel vették bir-
tokba  pályát, ahol a jövőben
méltó körülmények között tor-
názhatnak majd, illetve az új
létesítménynek köszönhetően az
iskolában folyó labdarúgó-után-

pótlásképzés is egy szinttel fel-
jebb léphet.

A Széchenyi már a nyolcadik
iskola Zuglóban, ahol a sport-
udvar műfüves borítást kapott.
A program ezzel nem fejeződött
be, ugyanis már a Heltai Gáspár
Általános Iskolában is megkez-
dődött a pályaépítés.

Riersch Tamás

Az Év testnevelője címmel tün-
tették ki a Városligeti Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola tanárát, Sós Csa-
bánét, Gabi nénit. A rangos elis-
merést az idén 25 testnevelő-
tanár kapta meg. 

Gabi néni képesítés nélküli
pedagógusként kezdte a pályafu-
tását. A diploma megszerzését
követően 1995-ben helyezkedett
el a Városligeti Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában. A fiatal korában több
sportágat – karatét, úszást, atlé-
tikát, duatlont és lövészetet – is
kipróbáló pedagógus az elmúlt 18
évben rengeteget tett azért, hogy
a Hermina úti iskolában már a
mindennapos testnevelés beveze-
tése előtt is rendszeresen és sokat
mozogjanak a gyerekek. Áldoza-
tos munkáját két éve iskolájában
az Év pedagógusa címmel ismer-
ték el.

Sós Csabáné osztályából került
ki többek között Joó Abigél csel-
gáncsozó, aki eddig négyszer
nyert U23-as Európa-bajnoksá-
got, kétszer volt felnőtt Európa-
bajnok, az idén nyáron pedig a
főiskolás világbajnokságon szer-
zett aranyérmet. Jelenlegi tanít-
ványai közül a sporteredményei-
vel Benkő Zsófia karatéka emel-
kedik ki. 

Gabi néni sportos családban él,
hiszen férje dr. Sós Csaba olim-
pikon vegyesúszó, kisebbik fiuk,
Dani pillangó- és vegyesúszásban
indult az idei Európai Ifjúsági
Olimpia Fesztiválon.

A tanárnő az „Év testnevelője”
díjátadóján sajnos nem tudott

személyesen megjelenni, az
ünnepség idején ugyanis Szinga-
púrban tartózkodott, ahol angol
nyelven tartott bemutató órákat
az ázsiai ország testnevelőinek. A

feladat nem okozott nehézséget a
számára, hisz a kéttannyelvű
iskolában is angolul oktatja a test-
nevelést.

riersch 
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A cikkhez kapcsolódó videó meg-
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Sós Csabáné az Év testnevelője

Az átadást követően a gyerekek birtokba vették a pályát

Start: indul a 60 méteres síkfutás döntője

Gabi néni az év testnevelője

Első ízben utaztak zuglói diá-
kok Opavába, hogy részt vegye-
nek a kelet-csehországi város
szeptember elején megtartott
Testvérvárosok sportnapja el-
nevezésű rendezvényén. 

Az eseményre szokás szerint
Opava testvérvárosait, illetve
azok partnereit hívták meg. Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester az
idén nyáron Zugló lengyelországi
testvérvárosában, Racibórzban
tett látogatása során találkozott
az opavai delegációval, amelynek
eredményeként kerületünk diák-
jai meghívást kaptak a cseh tele-
pülés sportnapjára. 

A rendezvényen Zuglót a Vá-
rosligeti Magyar – Angol Két Ta-
nítási Nyelvű-, a Zuglói Hajós Alf-
réd Magyar – Német Két Tanítási
Nyelvű- és a Herman Ottó Általá-

nos Iskola diákjai képviselték,
akik atlétikában, úszásban és
kispályás labdarúgásban indul-
tak. A szeptember 10-én útra
kelt  csapatot Budayné Tóth Ro-
zália, a Zuglói Sport és Rendez-
vényszervező Kft. sportreferense
vezette. A tornán a házigazdán
túl a lengyel Racibórz, Katowice
és Zywiec, a szlovák Liptószent-
miklós, illetve Zugló csapatai vet-
tek részt. A kerületi diákok
úszásban négy arany-, egy ezüst
és egy bronzérmet szereztek. At-
létikában két számban az első,
egyben pedig harmadik helyen
végeztek. A lány csapat második,
a fiú negyedik lett. Az összetett
csapatversenyben a második he-
lyet szerezték meg. 

Zugló és Opava kapcsolata a
jövőben várhatóan tovább erő-
södik. R.T.

Zuglói diákok
opavai portyája

Műfüves sportpálya 
a gróf születésnapjára

Korcsoportonként I. helyezettek: 30.000,
a II. helyezettek: 20.000, a III. helyezettek 10.000 forint

értékű vásárlási utalványban részesülnek.

A díjazottak felkérést kapnak arra, hogy pályamunkáikat – a kiíró költségén –
a piac kerítésének falán is mindenki számára láthatóvá tegyék, megörökítsék.

A kiíró egyben vállalja, hogy a díjazott zuglói diákok tehetséggondozását
a következő tanévben anyagilag támogatja.

A kiíró a gyermekektől azt kéri, hogy rajzaikban a piaci
bevásárlás életképeit mutassák be, különös tekintettel

a zöldség-gyümölcs beszerzésre.
A kiíró elvárja, hogy a gyermekek elsősorban

a magyar földön és a magyar gazdaságokban
megtermelt termékeket jelenítsék meg rajzaikon.

A pályamunkákat A/4 méretű rajzlapon,
névvel, életkorral és értesítési

címmel ellátva, zárt borítékban
2013.október 15-ig kell

személyesen leadni az Új
Őstermelői Piac piacfelügyelőségén.

A Bosnyák Utcai Új Őstermelői Piac üzemeltetője
a Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft.

a zuglói kisiskolások körébenkorcsoportos rajzpályázatot hirdet
„VÁSÁROL A CSALÁDUNK” címmel.

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

I. korcsoport : 6 – 8 éves, II. korcsport 9 – 11 éves,
III. korcsoport 12 – 14 éves

Kisiskolások Figyelem!



Zöldsarok

XXIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 26. MOZAIK 11

A mákról legtöbbünknek a ta-
vaszi vetés jut eszébe, pedig
ősszel, pontosabban szeptem-
ber közepétől október végéig
lehet mákot ültetni a kertbe. Az
őszi máknak több előnye van.
Egyfelől benépesíthetők vele az
árván, üresen maradt ágyások,
másfelől a most elvetett mák ta-
vaszra megerősödik, és ellenál-
lóbb lesz a betegségekkel, kár-
tevőkkel szemben.

Tudni kell, hogy a mák termesz-
tése szigorúan szabályozott. A
gazdaboltokban hozzáférhetőek
olyan engedélyezett vetőmagok,
melyeket nyugodtan használha-
tunk. Ha elhatároztuk magunkat,
lényeges, hogy a szaporítóanyag
beszerzésekor csak az őszi vetésű
mákot vásároljuk meg, a tavaszi
variánsokkal most nem érhetünk
el sikert. A kertben az első lépés
máktermesztéskor a megfelelő
hely kijelölése. Mivel a máknak
viszonylag sok betegsége és kár-
tevője van, sose ültessük oda,
ahol az előző 4-5 évben már volt.
A mák szereti a meleget és nap-
fényt, ezért túl sok árnyékot ne
kapjon, legfeljebb fiatal fák köze-
lébe ültessük. A magas és nehéz
fejű növény sérülékeny lehet,
ezért jó ötlet szélvédett fal, kerítés
mellé sorba telepíteni, persze
ügyelve a fényigényre.

A hely kijelölése után a talaj elő-
készítése következik, ez egy mély,
átforgató ásást jelent. Az istálló-
és műtrágyázást kifejezetten ke-
rülni kell ültetés előtt. Tápanyag-
pótlásra akkor készülhetünk, mi-
kor a szárak már térdig érnek,

ekkor fahamuval kevert kom-
posztot szórjunk az ültetvényre.
Az előkészítést követően jöhet a
vetés. Az apró magocskákat más-
fél arasznyi sortávolságra, egy ujj-
percnyi mélyre szórjuk ki. Ez így
túl sok kikelő hajtást eredményez
majd, így mikor a növénykék már
két-három levelet hoztak, egyelni
kell őket, vagyis egy bő arasznyira
hagyhatjuk meg egymástól az
erősebb, szebb példányokat. A fi-
atal hajtások rendszerint gyen-
gék, a gyakran megjelenő gyomok
könnyen kiszorítják őket, így a fi-
atal mákveteménynél a fő feladat
a gazolás, amit leginkább kézzel
óvatosan végezhetünk el. Az ok-
tóber végére kiegyelt és megerő-
södött állomány jó eséllyel átvé-
szeli majd a telet, és tavasszal nö-
vekedésnek indul. Az öntözést te-
kintve csak a fiatalabb növények
igénylik a vizet, később már jól
elvannak öntözés nélkül is. A
mák magas, terebélyes növény,
akár balkonokon is lehet vele
próbát tenni, ha nem is a termés,
inkább a dísznövény jellege miatt.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Sok ember gondolja azt, hogy
ha egy szembejövő idegen
kutyát megsimogat, akkor
ezzel a „kedves” gesztussal
örömet szerez neki. Igazából
ez pont ellenkezőleg van. Az
állatok ugyanis – akárcsak az
ember – egyedi, saját érzelmi
világgal, és ami a legfontosabb,
saját személyes szférával ren-
delkező egyéniségek. 

Gondoljuk csak végig, hogy mi
is zokon vennénk, ha az utcán
sétálva odalépne hozzánk egy
magas idegen, és hangosan
gügyörészve kezdené simogatni
a fejünket, ismételgetvén milyen
szépek vagyunk. Az ebeknél
miért lenne ez másként? Ők is
zokon veszik a kéretlen, tolako-
dó „gondoskodást”. Háromféle-
képpen reagálnak ebben a hely-
zetben: agresszióval, behódolás-
sal, vagy megzavarodással.
Agresszív reakció esetén a kutya
rámorog, vagy súlyosabb eset-
ben meg is harapja az illetőt.
Behódolás esetén az ijedt állat
behúzza a nyakát, füleit hátrala-
pítja, farkát maga alá csapja,
próbál minél apróbb és jelenték-
telenebb lénynek tűnni. Közben
az orrát, száját nyaldossa. Ilyen-
kor sokan meg is örülnek
annak, hogy a kutya puszit akar
adni, pedig szegény pára csak a
békítő magatartás tipikus jeleit
produkálja. Ilyenkor az állat
nem a túlcsorduló szeretetét
fejezi ki az ember felé (miért is

tenné ezt egy idegennel), hanem
a fenyegető behatás elől próbál
meg kitérni. Ennek a magatar-
tásnak a végső fázisa, amikor
megadóan a hátára fekve hasát
szabadon hagyja. A harmadik
esetben az állat „megkergül”,
mert a felfokozott érzelmi álla-
potát nem tudja máshogy leve-
zetni. Ilyenkor elkezd ugrálni,
ész nélkül rohangálni. Ha ezeket
a kellemetlen helyzeteket el
akarjuk kerülni, be kell tarta-
nunk néhány alapszabályt. Ilyen
például, hogy ismeretlen kutyá-
hoz sose közeledjünk a gazdája
engedélye nélkül. Ha a tulajdo-
nos megengedi, akkor guggol-

junk le, de sose az ebbel szembe,
és várjuk meg, hogy ő jöjjön oda
hozzánk. Ha nem közeledik, az
azt jelenti, hogy köszöni szépen,
nem kíváncsi ránk. Ezt mindig
tartsuk tiszteletben! Ha mégis
odamerészkedik hozzánk, szép
lassan nyúljunk felé, de sose
felülről, és inkább masszírozzuk
a bundáját, mint simogassuk!
Ha a fentieket betartjuk, jó esé-
lyünk van arra, hogy mind
kutya, mind az ember egy pozitív
tapasztalattal gyarapodik a
másik féllel kapcsolatban.       

dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Társukkal és főnö-
kükkel is hatalmi harcba
keveredhetnek. Segítsé-

gükre lehet az anyagiak terüle-
tén érkező bőség, mely  jóked-
vet is tud varázsolni az ottho-
nukba, bár meggondolatlanul is
költekezhetnek. Szerelmi életük-
ben türelmetlenek lehetnek!

Bika – Jól vannak. Tud-
nak szeretni, minden
helyzetet elfogadni. Van

hitük, lendületük, teremtőké-
pességük. Túl gyorsak és türel-
metlenek is lehetnek, ami tőlük
egyébként szokatlan. Nyilváno-
san, sikeresen szerepelhetnek,
nagyon szépen tudják magukat
kifejezni. 

Ikrek – Nem csak az anya-
giak rendeződése miatt
érzik magukat jól – har-

móniában vannak önmagukkal.
Ezt segítheti a bennük levő gon-
doskodási vágy, érzelem gazdag-
ság, együttérzés jelenléte, mely
kihat gyerekeikkel, társukkal
való kapcsolatukra. Kisállatot is
befogadhatnak. 

Rák – Annak ellenére,
hogy társukkal, a külvi-
lággal komolyabb feszült-

ségek is lehetnek, nagyon jól
vannak. Gyerekeik most min-
den idejüket lekötheti, ám a
gondok mellett egy végtelen bol-
dogságérzés áradhat bennük.
Megérzéseikre hallgathatnak,
segítségükre lehet.

Oroszlán – Ha nem
bonyolódnak hatalmi
harcba, s felül tudnak

emelkedni hiúságukon, akara-
tukon – akkor jól  lehetnek. A
közlekedésben legyenek nagyon
óvatosak, a hatóságok megállít-
hatják őket! Munkájukban
sikerek érkezhetnek, mely az
otthonukba is örömet hoz.

Szűz – Minden vágyuk,
álmuk teljesülhet, csak ki
kell találniuk! Érzéke-

nyek, gondoskodók, szeretette-
liek – melyet barátaik is élvez-
hetnek a családjukon kívül. A
vitatkozásra viszont most
nagyon hajlamosak – higgyék
el, a másik székében ülve, min-
den másképp látszik!

Mérleg – Akaratosak és
türelmetlenek lehetnek,
pedig ez erre a jegyre nem

jellemző. De inkább vállalják
amit gondolnak, mint elfojtsák,
hisz akkor a bennük levő feszült-
ség ellenük fordulhat, mely
betegségként jelezhet nekik.
Pénz érkezhet, melyet nagyon
szívesen elköltenek vágyaikra.

Skorpió – Ők maguk sem
tudják, hogy jól vagy rosz-
szul érzik magukat. Egyik

oldalról a végtelen szeretet, böl-
csesség, másik oldalról meg a
türelmetlenség, erős akarat, hiú-
ság van bennük. De hát ők mindig
is nagyon végletesek!  Egy titokra
fény derülhet, ami meglepheti őket.

Nyilas – Jól vannak. Sze-
relmesek vagy legalábbis
nagy érzelmek vannak

bennük a pénzügyi nehézségek
ellenére. Sok mindent megér-
hetnek az élet nagy kérdéseiből,
amihez a barátaikkal való
beszelgetések is hozzájárulhat-
nak. A munkatársaikkal lehet-
nek feszültségek.

Bak – A türelmetlenség,
akarat és hiúság még
mindig hozhat akadályo-

kat. Nagyon tudatosnak kell
lenniük, hogy ne essenek ezek
csapdájába, mert különösen az
otthonukban mérgesedhetik el
emiatt a hangulat. Társukra
számíthatnak, bölcsességük
segíthet nekik. 

Vízöntő – Még mindig a
közlekedésben jöhetnek a
legfőbb figyelmeztetések,

ha nem tudják elengedni az
akaratukat, türelmetlenségü-
ket. Munkájukban, céljaik elé-
résében bölcsességüket tudják
használni, melynek gyümölcse
meg is érkezhet. 

Halak – A pénzügyi aka-
dályok megnehezíthetik
vágyaik elérését, a baráta-

ikkal való találkozásukat, ami
viszont nem jelenti azt, hogy ott-
honukban, szerelmükkel, gyere-
keikkel, társukkal, munkatársa-
ikkal ne áramolna a szeretet, az
elfogadás, egymás tisztelete, segí-
tése.

Termék megnevezése

Télálló burgonya 

Befőzni való paradicsom 

Hazai őszi barack 

Tv paprika 

Lecsó paprika 

Rétesnek való alma 

Sütő tök 

Befőzni való paprika 

Vilmos körte 

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ár (Ft)

180-200

160-220

290-350

300-360

200-240

250-270

250-300

200

280-350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
szeptember 26-tól október 9-ig

Kétheti horoszkóp
szeptember 26-től

www.asztrocsillag.hu

Félreértelmezett szeretet
Őszi máktermesztés
a kertben



A Tolsztoj Társaság, a Magyar –
Orosz Együttműködésért Egye-
sület Lev Tolsztoj születésének
185. évfordulója alkalmából az
orosz író bronz mellszobrát
adományozta Budapestnek. A
szoboravató ünnepségre a
Városligetben, az orosz íróról
elnevezett sétányon került sor.

Csomós Miklós, közoktatási és
kulturális ügyekért felelős főpol-
gármester-helyettes a szoborava-
tón elmondta: Tolsztoj egy keresz-
ténységellenes korban küldetést
vállalt, feladta az irodalmat, hogy
az élet törvénytelenségeivel szem-
ben a törvény szavát keresse. Az
ünnepségen az oroszországi föde-
ráció rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete kiemelte: Tolsztoj

nagy szerepet játszott az emberi-
ség szellemiségfejlődésében,
munkássága nagy hatással volt az
európai kultúrára.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Tolsztoj társaság tisz-
teletbeli elnöke beszédében kifej-
tette, hogy csereprogramok, kon-
ferenciák, orosz-magyar műfor-
dító táborok, kulturális progra-
mok mellett, a szoboravatás is az
orosz-magyar kapcsolatok erősí-
tését szolgálja. A két nagy háború,
és a szovjet korszak utáni har-
madik évtized elején, a keleti nyi-
tást követően Tolsztoj szobra is
útjelző, és megerősít bennünket,
hogy jó irányba fordultunk, ami-
kor egymás felé indultunk – fogal-
mazott Lezsák. 

BR
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Balról jobbra: Csomós Miklós főpolgármester-helyettes, Alekszan-
der Tolkacs, Oroszországi Föderáció nagykövete, Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke

Hamarosan új színfolttal bővül
majd Zugló amúgy is gazdag
kulturális palettája. A Magyar
Örökség-, Európa Tánc- és Prí-
ma Primissima Díjas Csillag-
szemű Táncegyüttes október
5-től, szombatonként táncfog-
lalkozásokat tart a Lipták Vil-
lában. Ennek kapcsán beszél-
getett munkatársunk Timár
Böskével, a program szakmai
igazgatójával. 

– Hogyan találtak egymásra a
Lipták Villával?

– A Csillagszemű Táncegyüttes
több budai és budai agglomerá-
ciós településen működtet cso-
portokat. A pesti oldalon viszont
csak egy helyen vagyunk jelen.
A XIV. kerületi csoport megala-
kítását a zuglói szülők kezdemé-
nyezték.

– Bár nem Zuglóban él, mégis
otthonosan mozog a kerületben.

– Budán lakom, de a nővérem
zuglói, így gyakran megfordulok
a kerületben. Emellett korábban
aktív résztvevője voltam a Kas-
sák klubból induló a táncház-
mozgalomnak. 

– Az Ön által vezetett gyer-
mektánc együttes gazdag múlt-
ra tekint vissza.

– A csoport 1993 szeptemberé-
ben az Állami Népi Együttes gye-
rekcsoportjaként alakult meg 50
fővel, ami a következő év nyarára

150-re duzzadt.
Ekkora létszá-
mot az együttes
nem bírt el, ezért
a gyerekcsoport
kivált belőle.
Azóta a saját
utunkat járjuk. 

– A csoportot a
Timár-módszer
tette híressé. Mi
ennek a lénye-
ge?

– A Timár-
módszer ugyan-
az, mint a
Kodály-módszer,
csak táncban. A
lényege, hogy a
gyerekekkel mi-
nél korábban
kezdjünk el fog-
lalkozni. Nem
megtanítjuk ve-
lük, hanem bele-
szoktatjuk őket
a hagyományok-
ba. 

– Hogyan zaj-
lik egy Csillag-
szemű foglalko-
zás?

– Az első részében a táncon van
a hangsúly. A tanár együtt táncol
a gyerekekkel, majd leülnek és
énekelnek. A legvégén gyerekjáté-
kokat tanulnak, amely komplexé
teszi az órákat. 

– A zuglói csoport mikor léphet
először színpadra?

– Várhatóan a Hagyományok
Házában megtartásra kerülő
karácsonyi nagy rendezvényün-
kön. 

Riersch Tamás

A Pastorale-előadások ma már
vitathatatlanul Zugló védjegyé-
nek számítanak. A hazai zenei
és kulturális életben is uni-
kumnak számító családi hang-
versenyek minden korosztály-
nak élményt nyújtanak. A nép-
szerű sorozat idén egy fontos
jubileumhoz, a 200. előadás-
hoz érkezik. 

A Pastorale-sorozat ötlete
Záborszky Kálmán igazgató-kar-
mestertől származik. Olyan
sorozatot képzelt el, amely nem
csak élő zenét, hanem táncot,
filmvetítést, színészi produkciót,
ismeretterjesztést is tartalmaz.
A szerkesztésre és műsorveze-
tésre az első évben két szakem-
bert kért fel: Solymosi Tari
Emőkét és Zelinka Tamást, akik
felváltva vezették az előadáso-
kat. A második évtől Solymosi
Tari Emőke lett  a sorozat állan-
dó műsorvezetője. A szerkesztés
is az ő feladata lett, Záborszky
Kálmán partnereként. Az első
sorozat 1997 őszén indult. A
Pastorale sorozatcím eredetileg
csak a első évfolyam koncertjei-
hez született meg (mivel az
akkori koncertek mindegyike
valamilyen módon a természet-
tel volt kapcsolatos), ám az első
előadások olyan kirobbanó
sikert arattak, hogy sokan java-
solták, tartsák meg a Pastorale
címet, mivel ez egyfajta márka-
névvé vált. Az 1997/1998-as
koncertszezonban tíz hangver-
seny zajlott le. Az első három
program mindegyikét három-
szor mutatták be a Zuglói Szent
István Zeneház 330 fős nagyter-

mében. A negyedik programra
viszont a Zeneakadémia Nagy-
termében került sor. Az első elő-
adások címe 1997. november
29-én és 30-án A dongó, illetve
Madarak, rovarok zenében és
filmen volt. A Pastorale-k néző-
száma hamarosan megközelíti a
70 ezret.   A sorozatnak eddig
15 különböző tematikus prog-
ramja volt, mint például Bohó-
cok és bűvészek, Velencei kar-
nevál vagy Várak és kolostorok.
Ezen kívül nyolc olyan program
volt még, amely kiváló zeneszer-
zőket, például Lisztet, Haydn-t,
Chopin-t, Bartókot mutatott be,

és hat olyan koncert is szerepelt
az eddigi programban, amely
zenei műfajokat, formákat
ismertetett meg a közönséggel.
A zenés színházi programok-
nak, főként az opera-kereszt-
metszeteknek a száma is elérte
már a tízet, és ezeken a legtöbb-
ször Mozart- és Donizetti-ope-
rák kerültek színre. Ugyancsak
tíz olyan program volt még,
amely egy-egy hangszert vagy
hangszercsoportot mutatott be,
a műsorban szerepelt már töb-
bek között az orgona, a hárfa, a
fagott és különböző lantfélék is.
A sorozat-záró koncertjét 1999
óta az Állatkertben rendezik,
ahol az első koncert óta fellépett
már többek között a Calcutta
Trió, a Muzsikás Együttes, a
Vujicsics Együttes, a Söndörgő
Együttes, a Bran Együttes, a Sir-
tos Együttes, a Pravo Zenekar
és a Jantra Bolgár Néptánc-
együttes, Sebestyén Márta, Ágos-
ton Béla, Kéri György és még
sok más neves előadó. Ugyan-
csak az állatkerti koncerteken
mutatkozott be az Óbudai Nép-
zenei Iskola, illetve a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Népzene Tanszéke is. A Pasto-
rale szerkesztői úgy tudják,
hogy ugyanilyen koncepcióval
másutt nem tartanak családi
hangversenysorozatokat, ezért a
zuglói Pastorale egyedülálló
lehet az országban. 

A februárban kezdődő kon-
certsorozaton belül a 200. elő-
adás várhatóan az egyik áprilisi
rendezvény lesz majd, melynek
szinte biztos, hogy a fuvola lesz
a főszereplője.                riersch

Timár Böske szakmai igazgató

Felavatták Tolsztoj szobrát Csillagszemű gyerekek Zuglóban

200. Pastorale-előadás az idei év egyik slágere

A Lipták Villában induló Csillagszemű Gyerektánc-tanfolyam időpontjai:
Ovisoknak (3 éves kortól) október 5-től minden szombaton 15.00 – 16.00 óra között.

Alsó tagozatos iskolásoknak október 5-től minden szombaton 16.00 – 17.00 óra között.

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

Záborszky Kálmán igazgató-kar-
mester



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Teve
utcai épületében a közelmúltban sajtó-
tájékoztatón számoltak be egy sikeres
felderítésről. A zuglói rendőrök hosszú
nyomozást követően hiteleket kínáló
fogyasztói csoportot számoltak fel.

A kilenc gyanúsított 2011–12-ben az
általuk irányított gazdasági társaság és
annak jogutód cégeinek a nevében
fogyasztói csoportokat működtettek. 

A zuglói fogyasztói csoport nagy pél-
dányszámú országos napilapokban köz-
zétett hirdetésekkel toborzott tagokat,
akikkel elhitette, hogy kedvezményes tör-
lesztésű hiteleket nyújt számukra. 

A hirdetésekre jelentkezők az átlagosnál
kiszolgáltatottabb helyzetben levő, anyagi-
lag megszorult, a banki szolgáltatásokból
már kirekesztett, elsősorban alacsony jöve-
delműek, nyugdíjasok vagy BAR-listások
voltak, akik nem árucikkhez, hanem anyagi
segítséghez szerettek volna hozzájutni.

Az érdeklődőkkel mindig az üzletkötők
léptek kapcsolatba, a megbízási szerző-
déseket is azok közreműködésével kötöt-
ték. Az ügyfeleknek a havi törlesztő rész-
leten túlmenően a szerződés megkötése-
kor úgynevezett egyszeri kockázatkezelési
díjat kellett fizetniük.  

A szerződés megkötésével a sértettek
ördögi körbe kerültek, amely alapján csak
nekik voltak fizetési kötelezettségük. A
hamis szerződésekkel megtévesztett tagok
száma elérte a 3000 főt, akik a gyanúsítot-
tak által működtetett cégek számláira több
tízmillió forintot fizettek be. 

A kilenc gyanúsítottat szeptember 4-én
a saját otthonukban tartóztatták le a
BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának köz-
reműködésével a zuglói rendőrkapitány-
ság nyomozói. A bíróság öt gyanúsított
előzetes letartóztatását rendelte el, egy
férfit házi őrizetbe helyeztek, a többiek
szabadlábon védekezhetnek.

Riersch Tamás

Tisztelt Olvasóink!
A Zuglói Lapok szeptember 12-i számában meghirdetett 
Rendvédelmi Nap Zuglóban elnevezésű rendezvény 

a jelzett időpontban elmarad.
Az eseménnyel kapcsolatos további információk 

a www.zugloilapok.hu oldalon lesznek olvashatók.
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Fogyasztói csoportot buktattak
le a zuglói rendőrök

Fennállásának 20. évfordulóját ünne-
pelte szeptember 21-én a Budapesti és
Aglomerációs Polgárőr Szervezetek
Szövetsége. A megemlékezés koszorú-
zással kezdődött a Budapesti Polgárőr-
ség Laky Adolf utcai Székházánál. Az
ezt követő ünnepségen közel 100 pol-
gárőr kapott elismerést. 

A Budapesti Polgárőrség (BPSZ) 14 egye-
sület összefogásával 20 éve azzal a céllal
alakult meg, hogy a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelésével részt vál-
laljon a bűnmegelőzésben és a közbizton-
ság javításában. Ma a BPSZ égisze alatt 59
szervezet közel 2000 polgárőre dolgozik.

A Zuglói Polgárőrség az egyik legszerve-
zettebb, leghatékonyabb egyesület, amely-
nek vezetője, Kardos Pál, a Budapesti és
Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szö-
vetségének elnöke. A zuglói szakember a
stafétabotot Zsombor Györgytől, a legen-
dás polgárőrvezetőtől vette át, aki 2008-
ban fiatalon hunyt el. A hazai polgárőr-
mozgalom egyik alapítójának tiszteletére,
illetve valamennyi elhunyt polgárőr emlé-
kére két éve kopjafát avattak a BPSZ Laky
Adolf utcai székházának kertjében, melyet
azóta minden esztendőben megkoszorúz-
nak. Az idei megemlékezésen a budapesti
polgárőr szervezeteken kívül az országos

polgárőrség, illetve a rendőrség képviselői
is megjelentek. 

A koszorúzást követően a Columbus
utcai Zeneházban folytatódott az ünnepség,
ahol Makovecz Pál vezényletével a Szent
István Király Szimfonikus Zenekar adott
ünnepi műsort. 

A rendezvényen felszólalt Túros András,
az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
Balogh János rendőr dandártábornok,
országos rendőrfőkapitány-helyettes, a
Készenléti Rendőrség parancsnoka, Tóth
Tamás rendőr dandártábornok, Budapest
Rendőrfőkapitánya, illetve Horváth Lajos
rendőr ezredes, Pest Megyei Rendőrfőka-
pitány-helyettes.  

Kardos Pál, a BPSZ elnöke ünnepi
beszédében köszönetet mondott a pol-
gárőröknek az elmúlt 20 évben végzett
önkéntes szolgálatáért, majd a közbiz-
tonságért felelős szervezetek – a rend-
őrség, a polgárőrség, a tűzoltóság és az
önkormányzatok – együttműködésének
stratégiai jelentőségéről szólt.

A beszédeket követően díjakat, elisme-
réseket és jubileumi kitűntetéseket, köztük
Zsombor György Emlékérmeket adtak át. 

Az ünnepségen Tóth Tamás, Budapest
rendőrfőkapitánya mondott pohárkö-
szöntőt. 

riersch

Húsz éves a Budapesti 
Polgárőrség

9.30-tól 22 óráig

Káposztafőző verseny, civil és gyermek utca,
egész napos színpadi programok.

Testvérvárosunk, Csíkcsicsó bemutatkozása,
majorettek, tűzzsonglőrök, utcabál és tűzijáték!

21 órától

közreműködik a Zuglói Filharmónia Rézfúvós Kvintettje

2013. szeptember 28. szombat

Zuglói Kulturális
és Gasztronómiai Fesztivál

a Városligetben

2013. szeptember 29. vasárnap

Szent Mihály napi tűzgyújtás
a Bosnyák tér felújított területén

Itthon vagy!
MAGYARORSZÁG SZERETLEK!

hétvége zuglói eseményei:

Minden érdeklődőt

szeretettel várunk!

Dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere

Az évforduló alkalmából számos polgárőr részesült elismerésben



KIADÓ 2 DB 22 nm-es irodának is
alkalmas helyiség felújított épületben
az Örs Vezér térhez közel, jó közle-
kedés, parkolás. Tel: 06-20-973-3141

SZERELŐAKNÁS GARÁZS KIADÓ
akár raktárnak is (18nm) négylaká-
sos társasházon belül. Tel: 251-1998
Este hívható.

IRODÁNAK HOSSZÚTÁVRA KIA-
DÓ Zuglóban a Bátorkeszi utcában.
10 gépkocsinak zárt parkoló van. Tel:
06-1-3637-235

GYARMAT UTCA ELEJÉN távirá-
nyítós garázs kiadó. Tel: 06-30-715-
6347

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

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-86-80, 06-30-9-704-8700

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért
vásárol jó állapotú használt könyve-
ket, könyvtárakat, könyvhagyatékot.
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70
(szerdánként), 06-20-916-57-66,
web: www.vertesiantikvarium.hu

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

VÁSÁROLOK MINDENFÉLE RÉGI-
SÉGET, porcelánt, játékot, teljes
hagyatékot. Tel: 06-20-341-0043

RÉGISÉG

SZÁMÍTÓGÉP

KÖNYV

EGYÉB

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

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

Megjelenések és lapzárták 2013-ban
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-
központi fűtésszerelés, ázások, cső-
törések megszüntetése. Mosdók, WC
tartályok cseréje. Ingyenes kiszállás.
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-
0624. Pungor

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

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

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHA-
TÓ HÖLGY kisebb-nagyobb takarí-
tást, ablaktisztítást, vasalást vállal.
Irodák és társasházak részére is!
Gyors és precíz munkavégzés. Tel:06-
30-294-2227, 06-28-788-401

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, vízszerelést,
csempézést, kőműves, asztalosmun-
kát, ajtó-ablakcserét, illesztést, vil-
lanyszerelést, takarítást vállal kisipa-
ros garanciával. Tel:202-2505, 06-30-
251-3800

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig! ASZTA-
LOS, zárcsere, bútorjavítás, ajtó-
ablakjavítás és szigetelés. Keryfa –
Manufaktura Kft. Tel:06-30-755-
2209, email:keryfa09@gmail.com,
www.keryfa.hupont.hu 

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

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

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU Fa
és műanyag ajtók, ablakok javítását,
illesztését, zárak cseréjét ( pl.: két
szárnyú ablaknál), szigetelését válla-
lom garanciával! Igényesen és becsü-
letesen már 18 éve! Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos Tel: 06-70-550-0269

LAKÁS –HÁZJAVÍTÁST- FELÚJÍ-
TÁST- szerelést, kőműves-burkoló-
munkákat, festést, villanyszerelést,
víz-, fűtésszerelést, falfúrás-bútorsze-
relést vállalok. Tel: 06-20-340-3400

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB szakembereivel. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést,
mázolást, tapétázást, parkettázást,
vízszerelést, villanyszerelést, burko-
lást, kőművesmunkát, gipszkarton
szerelést. Tel:220-57-31. Mobil: 06-
20-9946-279.

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, toló-kapuk, lépcső-
házkorlátok, erkélykorlátok, vasajtók,
ablak-, ajtórácsok, aknafedelek, elő-
tetők készítése. Tel: 06-30-984-7684

TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN,
AZONNAL, garanciával, minden
nap! Digitális átállás! Mindig TV
dekóder beüzemelés! Tel: 06-20-
531-76-38

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

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

Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók

tisztítása profi gépekkel

Gázkészülékek javítása-karbantartása!

Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje
Egyéb vízszerelési munkák garanciával

Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

Tel.: 3633-272

Mobil.: 06-30-9517-849

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

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGŐK, GÁZ-
KONVEKTOROK, tűzhelyek, FÉG víz-
melegítők javítása, karbantartása. Tel:
220-9765, 06-20-432-5598 Bán László

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Kerí-
tések, nagykapuk, toló-kapuk, lép-
csőházkorlátok, erkélykorlátok, vas-
ajtók, ablak-, ajtórácsok, aknafede-
lek, előtetők készítése. Tel: 06-30-
984-7684

FESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás.
Kisebb munkát vállalok! Zuglói szak-
embertől. Tel: 06-20-358-5302 

LAPOSTETŐK HŐ- ÉS CSAPADÉK-
VÍZ elleni szigetelése, bádogos munkák
kivitelezése garanciával, referenciák-
kal. Tel:06-20-471-1870, 273-1857

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK
HOMLOKZAT-FELÚJÍTÁST, festést,
mázolást, veszélyelhárítást, dryvit szi-
getelést és bádogos munkákat. Tel:
06-20-471-1870, 273-1857.

PALATETŐK FELÚJÍTÁSA BON-
TÁS NÉLKÜL, Villas Color bitume-
nes lemezekkel, garanciával. Tel: 06-
20-471-1870, 273-1857

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

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

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdő
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel: 3-830-461, kaci-
ka@t-online.hu.

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS
általános és középiskolások készére,
nagy hatékonysággal szaktanártól.
Házhoz megyek! Tel: 06-20-9590-134

REDŐNY, RELUXA

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

OKTATÁS

OKJ DAJKA, 
PEDAGÓGIAI, 

GYÓGYPEDAGÓGIAI 
ASSZISZTENS KÉPZÉS.

/Ny.sz.01-0064-04/
KASZA SZAKKÉPZÉS

Telefon: 06 30 269 1061
www.kaszaszakképzés.hu

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

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

GYÓGYPEDIKŰR!BENŐTT KÖRÖM
tyúkszem eltávolítása, kezelése. Ház-
hoz megyek! Manikűr, talpmasszázs.
Hétvégén is! Ajándékutalvány is! Bar-
bi- Pedi. Tel: 06-30-319-1178

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

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

40 NM-ES GARZON lakás eladó a
Várna utcában, udvari parkolási
lehetőséggel 8,9 M Ft. Tel: 06-30-
9738-206

KIADÓ 22 NM irodának alkalmas
helyiség a Füredi utca elején. Tel: 06-
20-973-3141

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 29/a
társasházban 13 nm-es garázs kiadó.
Raktárnak is alkalmas. Tel: 06-30-
282-6272

ZUGLÓBAN SZENTMIHÁLYI
ÚTON 36 nm, felújított, tehermentes
lakás eladó, nem ingatlanosnak. Örs
vezér térhez közel. Tel: 06-30-750-
8842

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

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

INGATLAN

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

Apróhirdetés-felvétel:
hétfõn 12–16 óráig, 
szerdán 9–12 óráig, 

(XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel.:
telefon: 06 (30) 954-3506,

fax: 467-2337,
e-mail: batonyimagdolna.
zugloimedia@gmail.com,

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért felelõsséget

nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2013. október 2. 

Megjelenés: október 10.

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

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.

Tisztelettel kérjük azokat a zuglói honfitársainkat

annak működésével kapcsolatosan

akik

az között, a XIV. kerület

szám alatt a által

működtetett

bármit tudnak,

bármilyen bizonyítékkal és információval rendel-

keznek, esetleg ismeri a gyűjtőtáborba internáltak

rokonát, ismerősét kérjük jelentkezzen:

1945-1946 Egressy út

180. politikai rendőrség

internáló- és gyűjtőtáborról

Kérjük Jelentkezzen!

Virág Krisztina

06 70 62 55 742-os

virkrisz@gmail.com

önkormányzati képviselőnél

a

telefonszámon, vagy a email címen.

F e l h í v á s



A KSI SE az idei évben ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját.
A zuglói egyesület augusztus
végén a 20 éves Magyar Edzők
Társaságával közösen a Gundel
étteremben csendben emléke-
zett meg a jubileumról. 

– Az idei évünk minden eddigi-
nél sikeresebb volt – mondta
Hazsik Endre ügyvezető igazgató.
– A sort Joó Abigél cselgáncsozó
Európa-bajnoki bronzérme nyi-
totta. Abigél aztán nyáron meg-
nyerte az Universiadet. Majd jöt-
tek az öttusázók, akik közül Föld-
házi Zsófia egyéniben felnőtt
Európa-bajnoki és junior világ-
bajnoki, a váltóval pedig felnőtt
világbajnoki ezüstérmet nyert. A
húga, Földházi Anita  a váltóval
volt ezüstérmes a junior vébén. A
fiúknál Kasza Róbert a felnőtt
EB-n egyéniben ezüst-, a csapattal
arany, míg az augusztusi vébén a
váltóval szintén aranyérmes lett.
A kajak-kenu világbajnokságon
három versenyzőnk négy érmet
szerzett. Vad Ninetta tagja volt a
világbajnok kajak négyesnek és a
kajak váltónak, míg a Vasbányai
Henrik, Mike Róbert kenupáro-

sunk egy arany- és egy ezüstérmet
harcolt ki. Rajtuk kívül még szá-
mos fiatal kimagaslóan teljesített.
A cselgáncsozó Mihalovits Kincső
az ifi vébén második, az asztali-
teniszező Lakatos Tamás ugyan-
csak az ifi vébén első lett. A sport-
lövő Mihalkó Nikoletta a junior
EB-n lett ezüstérmes, a kajakos
Nádas Bence pedig az ifi vébéről
jött haza ezüstéremmel. A kaja-
kos Bara Alexandra maratoni
távon megnyerte az Európa-baj-
nokságot és a nem olimpiai sport-
ágak világjátékát.  Egy másik
kajakos, Tóth Jennifer a junior

vébén lett harma-
dik, míg az öttusá-
zó Bruchmann Ger-
gő az ifi vébéről tért
haza aranyérem-
mel. És mindez csak
egyetlen év termése
volt az 50 éves zug-
lói klub életében. 

A KSI-t 1963-ban
a gyengébben sike-
rült római olimpiát
követően hozták lét-
re azzal a céllal, hogy
szervezett keretek
között nyújtson

edzési és fejlődési lehetőségeket
a tehetséges fiataloknak. Akko-
riban még csak a Szovjetunió-
ban létezett az úgynevezett sport-
iskolai modell, tehát a KSI egész
Európában úttörőnek számított. 

A Népstadion és Intézményei
területén létrehozott létesítmé-
nyekben a legnevesebb magyar
edzők, többek között Gyarmathy
Dezső, Grosics Gyula, Iharos Sán-
dor, Széchy Tamás, Kulcsár Ger-
gely, Csányi Rajmund, Kertész
Alíz, Lemhényi Dezső, Sákovicsné
Dömölky Lídia oktatták a gyere-
keket. Az első olimpiai bajnoki

címüket 1976-ban a vízilabdázó
Sudár Attila és Kenéz György
nyerték. A korszak két legnagyobb
KSI-s éremhalmozója az úszó
Hargitay András és Verrasztó Zol-
tán volt. A modell szerint az egye-
sület csak 18 éves korig foglalko-
zott a fiatalokkal, így a legtöbbjük
már más egyesület színeiben érte
el a sikereket. Az egyetlen KSI-s
színekben olimpiai bajnokká lett
sportoló Wladár Sándor volt, aki
17 évesen nyerte meg a 200 méte-
res hátúszást Moszkvában. Szá-
mos olimpiai- és világbajnok
került ki a KSI műhelyéből, köz-
tük Szabó Gabriella, Kozák Danu-
ta, Erdei Zsolt, Gergely Gábor,
Berki Krisztián, Magos Judit. 

A jelenlegi ügyvezető igazgató,
Hazsik Endre, 1991-ben került a
klub élére. Az első dolga az volt,
hogy a zuglói Csanádi Árpád Álta-
lános Iskola és Gimnáziummal
együttműködést alakítson ki. A
két intézmény összefogása a 90-
es években újabb nagy sikereket
eredményezett, amikről az Őrnagy

utcai iskola folyosóin található
relikviák is tanúskodnak.

Mára sokat változott a helyzet.
Az iskola és az egyesület útjai szét-
váltak. A sportiskolából ugyanis
az egyesületi törvény alapján sport-
egyesület lett, így a sportolók 18
éves koruk után is a klubjuknál
maradhatnak. Az új helyzet a KSI
utánpótlás-nevelő státuszát meg-
rendítette, a támogatások csök-
kentek, az elvárások viszont nőt-
tek. A zuglói sportműhely azonban
a nehéz helyzetben is képes volt
kiemelkedően teljesíteni. 

– Zugló mindig fontos volt a
számunkra. A kerülettel a kap-
csolatunk Rátonyi Gábor polgár-
mestersége idején erősödött meg
igazán – mondta Hazsik Endre. –
Klubunk nehéz körülmények
között működik, de szerencsére
a városvezetés, élén Papcsák
Ferenc polgármesterrel odafigyel
a problémáinkra, ennek köszön-
hetően nagyon sok segítséget
kapunk az Önkormányzattól.

riersch

A KSI volt az első olyan magyar sportegyesület, amely 1998-
ban a Magyar Olimpiai Bizottság által adományozott MOB Érde-
mérmet megkapta. A zuglói sportklub az egyetlen olyan egye-
sület, amelynek az 50 évben egyetlen fegyelmi ügye sem volt,
így a Magyar Fair Play Bizottság az idén várhatóan Fair Play
Díjjal jutalmazza a zuglói klubot.
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Megkezdte működését Zugló
legújabb oktatási intézménye,
a BVSC Sportóvoda. A Szőnyi
úti létesítményben két óvónő
és több szakedző foglalkozik a
gyerekekkel.

Egy óvónő vezetésével egymás
kezét fogva totyognak libasorban
a 3–4 éves apróságok a BVSC-
Zugló sporttelepén, éppen fociz-
ni indulnak. A gyerekek közül a
bátrabbak kórusban mondják,
hogy voltak már karatézni és bir-
kózni is. 

Mielőtt azt hinném, hogy vala-
melyik sportos zuglói óvoda
apróságai járnak rendszeresen
a sporttelepre, Szentpáli Gábor,
a BVSC-Zugló elnöke büszkén
mutatja be az egyesület legújabb
„szakosztályát”.

– Szeptember 2-án kezdte
meg a működését a sportóvo-
dánk. A helység, ahol ez az
intézmény működik, korábban
egy vállalkozó által bérelt szó-
rakozóhely volt. Úgy éreztem,
hogy az egyesület filozófiájához
jobban illik egy óvoda, hiszen
alapszabályunkban is szerepel
az egészséges életmódra neve-
lés. Az üres bérleményt önerő-
ből – TAO-pénzből és a saját
karbantartóink munkájával –
felújítottuk, a szükséges enge-
délyeket beszereztük. Legújabb
intézményünkben óvodavezetőt
és egy óvodapedagógust alkal-
maztunk, akik a szakmai mun-
kát végzik.

Hogyan is működik ez a
különleges sportóvoda? A kér-
dés felvetése azért is jogos,

mert egyelőre még nem sok
ilyen található az országban. 

– A gyerekek a nap jelentős
részét ugyanúgy töltik, mint bár-
melyik más óvodában – mondta
Sándor Gyuláné óvodavezető. –
Reggeli után délelőtt közösen ját-
szunk, vagy foglalkozásokat tar-
tunk, majd a sportprogramok
következnek, a csendes pihenő
után pedig ismét a mozgásé a
főszerep. 

S hogy miben tud újat nyújtani
ez az ovi? Elsősorban abban, hogy
itt valóban mindennap mozognak
a gyerekek. A nevelésükbe ugyanis
több olyan szakosztályt is bevon-

tak, amelyek képesek 3–6 éves
gyerekek számára foglalkozásokat
tartani. Az alap az úszás és a szak-
oktatók garantálják, hogy még az
iskola megkezdése előtt minden
ovist megtanítanak úszni. De a
foci, a karate, a birkózás, az asz-
talitenisz, az atlétika is sok újdon-
ságot tartogat a gyerekek számá-
ra. Szentpáli Gábor elnök
elmondta, hogy a szakedzők
örömmel csatlakoztak a program-
hoz, Gladysz Dóri óvodapedagó-
gus szerint a gyerekek olyan lel-
kesedéssel vesznek részt „az edzé-
seken”, hogy gyakorlatilag be sem
kellett szoktatni őket.

A BVSC Sportóvoda köny-
nyebbséget és biztonságot jelent
a családoknak. A gyerekek ga-
rantáltan jó kezekben vannak,
egészségesen étkeznek, és sokat
mozognak. Télen a fedett létesít-
mények, nyáron pedig a strand
és a nagy zöld területek kiváló
lehetőséget nyújtanak a számuk-
ra a játékra és a fejlődésre. A
klub vezetősége és az óvoda
pedagógusai szerint a sporttelep
minden adottsággal rendelkezik
ahhoz, hogy a gyerekek jól érez-
hessék magukat, így nem lesz
szükség külső programok szer-
vezésére.             Riersch Tamás

Ovisok költöztek a sporttelepre

A csendes pihenő után a mozgásé a főszerep

A gyerekek délelőtt foglalkozáson vesznek részt

Ötven évnyi sporttörténelem

Hazsik Endre a KSI ügyvezetője



A budapesti birkózó világbaj-
nokságon a magyar sportolók
egy arany- és öt bronzérmet
szereztek.  A hat magyar érem-
ből kettőt zuglói sportoló
nyert. Módos Péter és Kiss
Balázs a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. 

A Papp László Sportaréna adott
otthont szeptember 16–22. között

a birkózó világbajnokságnak. 
A hazai rendezésű vébén több

éremesélyesünk indult, különö-
sen a londoni olimpián dobogón
végzett Lőrincz Tamástól Módos
Pétertől és Hatos Gábortól vártak
sokat a szakemberek. 

A világbajnoksági szereplés
jogát több zuglói kötődésű spor-
toló, köztük a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium-

ban tanuló Dénes Mercédesz és
Németh Zsanett. A két junior bir-
kózó most debütált a felnőttek
között, Számukra már a részvétel
is nagy sikernek számított. Saj-
nos, mindketten az első forduló-
ban vereséget szenvedtek. Egyik
nagy reménységünk, Módos Péter
a pénteken a kötöttfogásúak 55
kg-os súlycsoportjában egy iráni
és egy norvég birkózót legyőzött,
azonban a négy közé jutásért
vívott küzdelemben az észak-
koreai birkózótól kikapott, így
csak abban reménykedhetett,
hogy a legyőzője a következő for-
dulót is sikerrel veszi és őt is

magával viszi a vigaszágra. Ez
szerencsére így történt, ezért
Módos Peti ismét szőnyegre lép-
hetett. A vigaszágon előbb a hor-
vát birkózót verte meg, majd
pazar birkózással 3 pontos hát-
rányból fordított orosz versenyző
ellen.

A BVSC-Zugló 96 kg-os kötött-
fogású birkózója, Kiss Balázs
előbb a kubai, majd a szlovák,
végül a török ellenfelet verve jutott
az elődöntőig, ahol viszont kika-
pott örmény versenyzőtől. A
bronzmérkőzésem azonban
elsöprő lendületének győzte le irá-
ni ellenfelét.          Riersch Tamás

A hatból két érem zuglói volt

Vakok Állami Intézete

Látássérültek által készített
kézműves termékek vására

Szeretettel várjuk

2013. október 9-én, szerdán
10.00-19.00 óra között

a Hungária körút 146-148. szám alatt,

ahol az Intézet lakói által készített egyedi
és minőségi kézműves gyertyák,

szőttesek és kerámia termékek közül válogathat.

Termékeink megvásárlásával a Vakok Állami Intézetét támogatja.

Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.

www.highcarezuglo.hu

Bejelentkezés: (1) 814-3345, 06-20-529-8850

highcare14ker@upcmail.hu

– NÖVÉNYI ŐSSEJT terápia
- a ragyogó bőrért

– BŐRFIATALÍTÓ HÁMLASZTÁS
- természetes Gyümölcssavval!

– EGÉSZSÉG ÉS SZÉPSÉG kúrák
- ionizált oxigénnel

High Care
Center Zugló
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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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Benzinkút    Shop    Kávézó

Krizantém
és évelőnövény

vásár!

Krizantém
és évelőnövény

vásár!

E85
Bio-Etanol

Diesel

LPG
autógáz

95

95 Gold

üzemanyag bruttó ár (Ft/liter)*

339.90

416.90

406.90

400.90

264.90

SUDOKU

A kerületben

a legtöbben

ezt olvassák!

• 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

MÛSZAKI BIZOMÁNYI 
Hûtõ, mosógép, TV, videó 

átvétele készpénzért. 
Felújított hûtõ, mosógép, TV, 
videó árusítása garanciával. 

Elektro Bizományi Bt.
1152 Bp., Rákos u. 76–78. 

Tel.: 418-2676, 8–17-ig

Nem tudod ki vagy?
Még mi sem, 

de együtt kiderítjük!
Tudatos Élet Központ

Tréning időpontja: 

2013.10. 01.-12.19.
1141 Bp. Miskolci u.53.

Tel.: 06-30/749-4665
www.ttkozpont.com

Fnysz.: 01-0803-04 Akkr.lsz.: AL-1221

Ősszel is vár a Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ!
Díjmentes kreatív és elsősegélynyújtó képzések,

XIII. XIV. kerületi lakosok részre!

Díjmentes Kreatív mester, önkéntes képzés.  
A képzésen mindenki elsajátíthatja a szövés-fonás, a gyöngyfű-
zés, az origamizás, a rajzolás, festés, kézművesség legelemibb
technikáit. Időpontok:  Október 5.-6, Október 12.-13 szombat,
vasárnap 10:00-16:00. 
Helyszín: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet, 

XIV. kerületi irodája, 1143. Budapest, Gizella u. 34. 
Jelentkezés: takacsveronika@voroskeresztbp.hu

Díjmentes  Arcfestő, önkéntes képzés. 
Leginkább gyakorlati képzés, ahol az érdeklődők kreatív- és mű-
vészi képességét, valamint az önmegvalósítását fejlesztjük. A gye-
rekek, pedig belebújhatnak kedvencük bőrébe és így elevenedhet
meg képzeletük. Időpontok: Október 19.-20, Október 26.-27.
szombat, vasárnap 10:00-16:00
Helyszín: Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ, 

1146 Budapest, Hermina út 57. 
Jelentkezés: takacsveronika@voroskeresztbp.hu

Díjmentes „Elsősegély gyermekeinknek” képzés (szülők,
nagyszülők, gyermekekkel foglalkozó felnőttek számára). 
Szülők, nagyszülő, pedagógusok gyermekekkel közvetlen napi
kapcsolatba kerülő személyek felkészítése balesetek, betegség
esetén jelentkező sérülések, tünetek szakszerű ellátására. 
Időpontok: Október 8, 10, 15, 17, 22. 15:00-19:00 
Helyszín: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete,
1051, Budapest Arany János u. 31. 
Jelentkezés: takacsveronika@voroskeresztbp.hu

Módos Péter (balra) a bronzmérkőzésen

Kiss Balázs (piros mezben) parádés birkózással lett bronzérmes 


