
Mindenre figyelnek – egyre több a kamera 
Szeptember 25-én újabb 16 kamerával bővült a zuglói térfigyelő rendszer.
A most felszerelt eszközökből négy a Pillangó parkban található, de került a
Várna utcába, az Egressy térre, a Civil Ház

elé és a Wass Albert térre is. A kamera-
bővítés során figyelembe vették a la-

kossági igényeket, illetve a bűnügyi sta-
tisztikákat. Je-

lenleg 145 ka-
mera üzemel
Zuglóban, de
év végéig
150-re bővül
ez a szám. Si-
keresen működik az ön-
kormányzat lépcsőhá-
zikamera-pályázata is,
ennek köszönhetően
egyre több társasház be-
járatát, folyosóit figyelik.
A bűnözés visszaszorítása
érdekében elindult egy nagy-
szabású razziasorozat is Zug-
ló utcáin 17. oldal 
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www.zugloilapok.hu

Elképesztő gyorsasággal épül és szépül
a BVSC-Zugló sporttelepe. A belső nagy
uszoda, a műfüves pályák, a vívóterem
és az öltözők már készen vannak, október
végére az új, fedett uszodateret is átadják
19. oldal

Egymilliárd forint plusz

Készül a tanuszoda

Megtartotta cikluszáró ülését a testület. A képviselők elfogadták az önkormányzat első
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, amelyből kiderült, a kerület egymilliárdos
többlettel zárta a mérleget. Bejelentették, továbbra is biztosítják a zuglói nyugdíjasoknak
az ingyenes úszási lehetőséget. Az önkormányzat megállapodást kötött a Fővárosi Állat-
és Növénykerttel, hogy a kerületi lakosok kedvezményesen jussanak belépőjegyekhez,
és a  testület további 31 millió forintot szavazott meg a térfigyelő rendszer bővítésére,
illetve 1000 darab megpályázható szén-monoxid-érzékelő beszerzésére                 3. oldal

Mindenre figyelnek – egyre több a kamera 

Több ezren ünnepelték
együtt a kerület 

születésnapját 6–7. oldal

Kökény Roland 

és Szalai Vivien 

Zugló ifjú 
házaspárja 

8. oldal

Mundo 
10–11.

Örs vezér tere 
4. oldal 

Rákos-patak 
5. oldal

Induló beruházásokInduló beruházások

Nem búcsúzik, 
csak leköszön

Interjú 
Papcsák Ferenccel

3. oldal

79 évesek 
lettünk  

79 évesek 
lettünk  

Jöhet a baba!Jöhet a baba!



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.

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz–KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola,
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz–KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. Dr. Ferdinandy
István
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz–KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

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

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz–KDNP

Németh Imre
Általános Iskola,

Lengyel utca
23.

Október 6. 17.00–19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz–KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz–KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz–KDNP

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

Október 6. 16.00–18.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz–KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 624-4630,
e-mail cím: zoltan.solt@gmail.com 
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Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola,
Újváros park 2.

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Tel.: 251-0833, 06/30-919-6063

2. Dr. Imre 
Gergely
MSZP

MSZP Iroda,
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák 
László
MSZP

MSZP Iroda,
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
időpont-egyeztetés alapján. 

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda,
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont-
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház,
Mexikói u. 65/A

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

e-mail cím: zuglo@zek.org.hu

XXIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. OKTÓBER 2.ÖNKORMÁNYZAT2

FOGADÓÓRÁK

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők Parlamenti képviselők

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

Önkormányzati képviselők
POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester fo-
gadóórájára bejelentkezés a 872-9488-
as telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester fo-
gadóórájára 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
telefonszámon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer Gábor al-
jegyző polgármesteri hivatali foga-
dóórájára az aljegyzői titkárságon, a
872-9164-es telefonszámon.

Tóth Csaba 
(8. OEVK) 
Előzetes bejelent-
kezés alapján. 
Tel.: 
06-20-404-24-16

Szatmáry Kristóf 
(13. OEVK) 
Előzetes bejelent-
kezés alapján.
Tel.: 
06-20-214-48-49

Dr. Papcsák Ferenc 
Előzetes bejelent-
kezés alapján.
Tel.:
06-1-872-94-88

Sor-
szám

Október 3. péntek

A: Házi vegyes rétesek
B: Húsos parajos lasagne

Október 6. hétfő

A: Citromos fokhagymás
csirkecombkockák, rozmaringos
burgonyával

B: Baconbe göngyölt csirkemáj,
párolt rizzsel, vecsési céklával

Október 7. kedd

A: Húsos rakott karfiol, friss
tejföllel. Szilváslepény

B: Harcsapaprikás túróscsúszával
Szilváslepény

Október 8. szerda

A: Csirkemell körtével baconnal és
sajttal egybesütve, vajas
burgonyával

B: Hagyományos rántott szelet
hasábburgonyával, vegyes
savanyúsággal

Október 9. csütörtök

A: Sólet füstölt hússal
B: Spenót tükörtojással

Nyírségi gombócleves

Póréhagymakrémleves
baconkockával

Libaleves zöldséggel, tésztával

Magyaros zöldborsóleves
csipetkével

Tárkonyos csirkegombócleves

Napi menü:

A Hotel Amadeus étterme, sörözője és az ősz
beköszöntével hangulatos kerthelyisége továbbra

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

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

hétfőn 30% kedvezményt

Keddenként cigányzenével, bogrács partyval várjuk kedves vendégeinket!

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

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

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

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

Október 17. péntek

A: Milánói spagetti
B: Mézes-mákos guba forró mézzel

Október 20. hétfő

A: Filézett hagymás tejfölös
csirkecomb összesütve, házi
burgonyafánkkal

B: Székelykáposzta friss tejföllel

Október 21. kedd

A: Ropogós sertéskaraj, zelleres
burgonyapürével, lyoni
hagymakarikákkal
Házi zserbószelet

B: Mézes mustáros pulykamell,
illatos jázminrizzsel
Házi zserbószelet

Október 22. szerda

A: Tejszínes gombás csirkemell
zöldmetélttel

B: Gyros tál tzatzikivel,
hasábburgonyával

Október 23-24. csütörtök

Jókai bableves

Újházi tyúkhúsleves

Mentás zöldborsókrémleves pirított
sonkakockákkal

Marhahúsleves gyufatésztával és
zöldséggel

ÜNNEP

Október 10. péntek

A: Káposztás cvekedli
B: Meggyes-mákos nudli, fahéjas

porcukorral

Október 13. hétfő

A: Tejfölös csirkepörkölt házi
galuskával, kovászos uborka

B: Mini töltött káposzta

Október 14. kedd

A: Házi disznótoros, párolt
káposzta, hagymás tört
burgonya

B: Roston sült csirkemell, sajtos-
tejfölös lángossal

Október 15. szerda

A: Burgonyafőzelék mini
fasírtgolyóval

B: Vadas marha zsemlegombóccal

Október 16. csütörtök

A: Rakott zöldbab tejföllel locsolva
Szüreti kalács

B: Pacalpörkölt
Szüreti kalács

Káposztás csülkös bableves

Bazsalikomos paradicsomleves

Sütőtökkrémleves baconkockákkal

Daragaluskaleves

Marhahúsleves friss házi
zöldségekkel, csigatészta

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu • www.hotelamadeus.hu
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Cikluszáró ülését tartotta szep-
tember 18-án a képviselő-tes-
tület. A városatyák többek kö-
zött a nyugdíjasok úszási le-
hetőségének további biztosí-
tásáról, kedvezményes állat-
kerti belépők vásárlásáról, egy-
házak és civil szervezetek tá-
mogatásáról döntöttek.

A grémium elfogadta az önkor-
mányzat első féléves gazdálkodá-
sáról szóló tájékoztatóját. Papcsák
Ferenc polgármester kiemelte, az
önkormányzat példásan gazdál-
kodott, az első fél év mérlegét
egymilliárdos többlettel zárta.

Nyugdíjasúszás

A képviselő-testület úgy dön-
tött, az önkormányzat a BVSC-
Zuglóval és a Zuglói Sport- és
Rendezvényszervező Nonprofit
Kft-vel megállapodást köt a zug-
lói nyugdíjasok ingyenes úszási
lehetőségének további fenntar-
tására. A szolgáltatási díj fede-
zetére nettó 15 millió forintot
biztosít. A zuglói nyugdíjasok
összesen újabb 30.000 alka-
lommal vehetik igénybe az in-
gyenes úszási lehetőséget.

Képviselői kérdésre reagálva
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
elmondta, a BVSC már nem tar-
tozik az önkormányzatnak. A
tavaly fel nem használt úszási
alkalmakat az idén is igénybe
vehetik a szépkorúak.

Kedvezményes jegyek
az állatkertbe

A grémium jóváhagyta azt a Fő-
városi Állat- és Növénykerttel meg-
kötésre kerülő megállapodást,
amely lehetővé teszi, hogy az ön-
kormányzaton keresztül a zuglói
felnőttek 40, a gyermekek 75, a
családok 33, a nyugdíjasok 50
százalékos kedvezménnyel jussa-
nak belépőjegyhez. Az önkormány-
zat a kedvezményes jegyekből
négyezret a zuglói gyerekek, ezret
a nyugdíjasok és kétezret a zuglói
családok részére vásárol meg. A

Zugló-kártyával rendelkező kerü-
leti lakosok a jegyárból 20 száza-
lékos engedményt kapnak.

Ösztöndíjak, 
támogatások

A városatyák úgy döntöttek, Zug-
ló az idén is csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz,
amelynek fedezetére 8,5 millió fo-
rintot szavaztak meg. Az önkor-
mányzat a korábbi évekhez ha-
sonlóan az A (már hallgató) és B
(leendő hallgató) kategóriában a

támogatás alsó határát 1500, míg
a felsőt 6500 forint/fő/hóban álla-
pította meg. A beérkezett pályáza-
tok elbírálásával a Humán Köz-
szolgáltatási Bizottságot bízta meg.

A grémium 31 375 000 forint
támogatást nyújt a Zuglói Köz-
biztonsági non-profit Kft.-nek a
térfigyelő rendszer bővítésére, a
közbiztonsági roadshow megva-
lósítására, illetve 1000 darab meg-
pályázható szén-monoxid-érzékelő
beszerzésére. A Budapest-Baross
téri Református Egyházközségnek
350 000 forintot biztosít a Dózsa
György út–Istvánmezei út sarkán
1966-ban lebontott templomuk
helyén emlékkő állítására. A Ró-
zsafüzér Királynéja Plébániának
négymillió forintot folyósít a temp-
lom 1997-ben megsemmisült
ólomüveg rózsaablakának hely-
reállítására.             Papp Dezső

A testület úgy döntött, hogy a zuglói nyugdíjasok újabb 30 000 alkalommal vehetik igénybe az
ingyenes úszási lehetőséget a BVSC-ben

Néhány nap múlva lejár Pap-
csák Ferenc polgármesteri man-
dátuma Zuglóban. Hosszú hó-
napok óta tudja, hogy az októ-
ber 12-i választáson nem indul
újra a tisztségért, ennek elle-
nére még számos fejlesztésbe
belekezdett. Sok dolog van,
amire büszke az elmúlt négy
évből, de van olyan is, amit
szívesen elkerült volna. 

– Nem készül választási kam-
pányra, mégis több beruházás
folyik, illetve kezdődött meg
az elmúlt hetekben Zuglóban.
Ez minek köszönhető?

– Amikor elkezdtem itt a mun-
kát, volt egyfajta vízióm, stratégi-
ám arról, milyen Zuglót szeretnék
látni. Fontos volt, hogy a kerület
visszanyerje az előző húsz évben
megkopott zöld Zugló jelzőt. Ezért
indítottuk el a Virágzó Zugló prog-
ramot, valamint ezért újítottunk,
és újítunk fel továbbra is közte-
rületeket. Célom volt az is, hogy
közösséget teremtsünk, ami egy
ekkora városrészen nagyon nehéz.
Első lépésként a szimbólumokat
– Zugló címerét és zászlaját –
egységesítettük. Sikerült élénkíteni
a civil életet is, átadtuk a Civil
Házat. Nagy hangsúlyt fektettem
a fiatalokra, tehát a város jövőjére,
valamint arra, hogy a tudás, a
sport és a kultúra kiemelt sze-

rephez jusson. Rengeteg intéz-
ményfejlesztésünk van folyamat-
ban, most adunk át két óvodát,
illetve egy új bölcsődét. Megépült
Zugló egyik szimbolikus építmé-
nye is, közel nyolcvan év várako-
zás után elkészült a Bosnyák téri
templom tornya, és a harangok
is a helyükre kerültek. Az elmúlt
négy év az emberekről való gon-
doskodásról szólt. Büszke vagyok
arra, hogy ezen idő alatt egyetlen
hajléktalan sem halt meg Zugló
közterületein, mert mindegyikük
sorsáról gondoskodtunk, illetve
az önkormányzat által kihelyezett
egyik defibrillátor már életet is
mentett.

– Maradt Önben hiányérzet?
– Ciklusom elején sok konflik-

tus alakult ki. Nagy pénzügyi
adósságot örököltünk, az önkor-
mányzatnál rengeteg felesleges ta-
nácsadói szerződés, túlbürokra-
tizált munkaszervezet volt. Harcba
kellett szállnom, hogy szüntessük
meg ezeket, mind az ellenzéknél,
mind a saját pártomnál számos
személyes konfliktust vállaltam
fel ezért. Ezt szívesen elkerültem
volna.

– Kivel volt a legtöbb néze-
teltérése? 

– Várnai Lászlóval, a CivilZugló
Egyesület elnökével, immár pol-
gármesterjelöltjével nem kevés vi-
tánk volt. Talán a legtöbb kritikát

ő fogalmazta meg,
sokszor teljesen meg-
alapozatlanul, ezért
nem mondható, hogy
túl jó kapcsolatot
ápolnánk. Azt azon-
ban el kell ismernem,
szívén viseli Zugló jö-
vőjét, ezért érdemes
odafigyelni rá. Most
tisztán látja a helyze-
tet, mert belülről is-
meri a baloldal mögött
álló világot. Maga is
bevallotta a minap egy rádióin-
terjúban, hogy a Budán élő Kará-
csony Gergely valójában csak egy
stróman, a mögötte induló jelöl-
teket ugyanazok az MSZP-s,
SZDSZ-es üzletemberek irányít-
ják, akiket 2010-ben egyszer már
leváltott a kerület. Egyébként szá-
momra is felfoghatatlan, hogy mi-
ért kampányolnak Zugló ellen.
Karácsonyék olyan beruházásokat
támadnak – az ország két legna-
gyobb fejlesztése, a Városliget és
a Puskás Ferenc Stadion itt való-
sul meg –, amelyek több százmil-
liós adóbevételt hoznak majd a
kerületnek. Ez lehet a további
fejlesztések alapja.

– Akkor mit tud tanácsolni
az utódjának, bárki is legyen
az, mit tehet Zugló jövőjéért?

– Európai uniós források soka-
sága nyílik most meg, amelyekre

közel 3200 önkormányzat fog pá-
lyázni. Ezeket nem szabad Zugló
új vezetőjének sem elszalasztania.
Zugló nem lehet ellenzékben, mert
nem maradhat le ebben a vetél-
kedésben, hiszen még sok meg-
oldandó feladat van. Kormánypárti
politikusként a parlamentben én
is segíteni akarom a kerületet ez
ügyben. Az új polgármester ebben
nyugodtan támaszkodhat majd
rám, sőt kérem is erre. Én ugyanis
nem búcsúzom a kerülettől, csak
a polgármesteri tisztségtől. 

– Miért döntött így?
– Regnálásom alatt láttam és

tudomásul vettem azt az igényt,
amit a baloldal is hangsúlyozott
akkor, hogy Zuglónak tősgyökeres
zuglói polgármester kell. Erre
most lehetőségük is van a kerü-
letieknek. Több olyan polgármes-
terjelölt indul a választáson, aki

Zuglóban született, itt nőtt fel, de
csak egy van, aki 20 éve részt is
vesz Zugló közéletében, és volt
már képviselő, alpolgármester. 

– Már elkezdett kiköltözni
polgármesteri szobájából, mit
visz magával a Képviselői Iro-
daházba? 

– Zuglói kincseimet már mind
átvittem, a falra a kerület térképét,
az asztalomra pedig a Zugló-bög-
rét. Azért nem nehéz a szívem,
mert tényleg nem búcsúzom a ke-
rülettől, országgyűlési képviselő-
ként is a zuglóiakért szeretnék
dolgozni. Ráadásul számos olyan
hely van itt, amit nagyon megsze-
rettem, és ahová biztosan vissza-
járok. Ilyen a Csalogató vendéglő,
a Thököly út sarkán található piz-
zéria vagy a Bosnyák téri cuk-
rászda. A zuglói fogászatról már
nem is beszélve…                 fkk

Országgyűlési képviselőként is a zuglóiakért szeretne dolgozni

Papcsák Ferenc: Várnaira érdemes odafigyelni

Csak a tisztségtől búcsúzik, 
a kerülettől nem
Csak a tisztségtől búcsúzik, 
a kerülettől nem

Egymilliárdos többlettel zárt az önkormányzatEgymilliárdos többlettel zárt az önkormányzat

Munkájuk során kimagaslóan teljesítő szakembereknek adott
át elismerést szeptember 18-án Papcsák Ferenc polgármester
és Rozgonyi Zoltán alpolgármester. Hónap Rendőre kitüntetésben
részesült Bújdosó Zsolt rendőr őrnagy, Kiszi István rendőr fő-
törzszászlós és dr. Mészáros Sándor rendőr őrmester. Hónap
Tűzoltója elismerést kapott Molnár Mihály tűzoltó zászlós,
Kardos Zoltán tűzoltó törzsőrmester és Monori Róbert tűzoltó
törzsőrmester. A negyedév Önkormányzati Rendésze címet Ba-
ranyai Ferenc közterület-felügyelő vehette át.
A Hónap Szociális Dolgozója oklevélben részesült Kaszás Ist-
vánné (Patakparti Bölcsőde), Albert Györgyné (Mályva Kerületi
Vezető Bölcsőde), Háló Lászlóné (Zuglói Szociális Szolgáltató
Központ), Nagy Réka Emese (Mazsola Bölcsőde), Somogyiné
Mayer Andrea (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ)
és Szalkay Péter Pál (adósságkezelési csoport).

A cikkhez 
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon



Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezetői kiemelt
ügyekben személyesen is fogadják
az ügyfeleinket.

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitölté-
sével lehet, melyet a www.zugloizrt.hu oldalról
letölthetnek vagy személyesen a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. épületében
(1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött beje-
lentkező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál,
elektronikusan zugloizrt@zugloizrt.hu címre,
vagy faxon a 469-8108 telefonszámom lehet
leadni. Az ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

Dátum
Október 22.
Október 6.
November 3.
December 1.
Október 24.
November 21.
Október 8.

Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési divízió vezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási divízió vezető

Jogtanácsos

Név
Dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Kiss János Csaba

Dr. Csikós Tibor

Divízió

Számos útfelújítást és egyéb
beruházást tervez még idén
ősszel és jövő tavasszal a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt. A fejlesztésekre csak-
nem 282 millió forintot költe-
nek. A legnagyobb beruházás
az Örs vezér tere új díszbur-
kolatának lefektetése lesz. 

A már lezajlott felújítások mellett
számos további beruházásba kezd-
het bele a közeljövőben a Zuglói
Zrt. A cég tájékoztatása szerint a
Csáktornya parknál új gyalogát-
kelőhelyet létesítenek, a munka
október elején kezdődhet, és har-
minc napon belül be is fejeződhet.
A beruházás 3,8 millió forintba
kerül majd. A Szentgotthárd ut-
cába a Kriván és az Ungvár utca
között zajlanak majd útfelújítási
munkák, várhatóan idén ősszel.
A beruházás során 282 négyzet-
méter aszfaltot fektetnek le, a fel-
újítás bekerülési költsége 8,8 millió
forint. Később ugyanebben az ut-
cában a Miskolci és a Kriván utca
között is felújítják az aszfaltot. 

A Tallér utcában, a Colombus
és az Amerikai út között kezdődik
útfelújítás 16,5 millió forintért,
790 négyzetméter aszfalt lefekte-
tésével. A Jurisich Miklós utcában,
a Szobránc utca és a Hungária
krt. között is építik majd az utat,
a közbeszerzési eljárás után, jövő
tavasszal 14,2 millió forintért. Az
Ipolyság utcába a Gvadányi utca
és a Bonyhádi út között szintén
jövő tavasszal kezdődnek a mun-
kák, majdnem kétezer négyzet-
méteren. A beruházásra csaknem
harmincmilliót szánnak. Ennél is
nagyobb volumenű lesz a Cinkotai

út–Fogarasi út–Mogyoródi út kö-
zötti részének megújítása, amely
74 millióba kerül majd, és szintén
tavasszal kezdődhet. Itt több mint
négyezer négyzetméter aszfaltot
cserélnek ki. Ennek kevesebb mint
felébe kerül majd a Bíbor utcának
a Fogarasi út–Tábornok u. közötti
szakaszának felújítása, és tizen-
négymillióba az Egressy úton a
Vezér ut.–Fischer I. u. által köz-
refogott rész útburkolatcseréje.
A legnagyobb beruházás az Örs
vezér terén az új díszburkolat
lefektetése lesz. A több mint ezer
négyzetmétert érintő burkolat-
csere jövő tavasszal kezdődhet,
a beruházás nyolcvanmillió fo-
rintba kerül majd. Br 
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12.00-16.00) Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8.00-12.00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8.00-10.00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken

8.00–13.00 óráig. Pénztári nyitva tartás: 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig, pénteken

8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

A kerületgondnokság elérhetőségei
E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu • Telefon: 06-70/681-08-20

Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

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

A legnagyobb beruházás ta-
vasszal kezdődik: az önkor-
mányzat nyolcvanmillió fo-
rintból díszburkolatra cseréli
az Örs vezér tere járólapjait

Ígéretünkhöz híven, miszerint
a házi szelektív hulladékgyűj-
téssel párhuzamosan meg-
szüntetjük a gyűjtőszigeteket,
megkezdtük a felszámolást.  

Felméréseinket figyelembe
véve az önkormányzat testülete
határozott, hogy első lépcsőben
15, folyamatosan problémát
okozó helyszínen szűnjenek meg
a szigetek, mint például a Kör-
vasút sor–Egressy út találkozása, ahol a
rendszeres takarítás ellenére is folyamatos
volt az illegális hulladéklerakás.

Van olyan helyszín, ahol az üveggyűjtő
konténerek megmaradnak, és lesz néhány
terület, főleg lakótelep környékén, ahol a
lépcsőházak szűkössége miatt új szigetet

kell kialakítani. Az érintett
területeken természetesen elő-
zetes felmérést, lakossági
egyeztetést végzünk.

Magam és munkatársaim
nevében ezúton is köszönöm
azoknak a zuglóiaknak a fi-
gyelmességét, akik bejelen-
téseikkel megkerestek, és
ezzel segítették a kerület
rendjéért, tisztaságáért foly-

tatott munkánkat.
A továbbiakban is várok minden, közte-

rülettel kapcsolatos bejelentést a kerulet-
gondnoksag@zugloizrt.hu e-mail címre
vagy 08–18 óra között a 06 70 681 0820
telefonszámra.

Barabás Ferenc kerületgondnok

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján – akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága 2014.
augusztus 1-jén fennállt – augusztus hónapban Erzsébet-utalványra jogosult, amely postai
úton került kézbesítésre.

Az utalványt az a jogosult személy, aki augusztus hónapban nem vette át, legkésőbb 2014.
december 5. napjáig átveheti a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában (Budapest, 1145 Pétervárad
u. 11–17.). A pénztár nyitvatartási ideje: 

Hétfő–kedd–szerda–csütörtök: 9.00–12.00, illetve 12.30–15.30
Péntek: 9.00–11.30

Az átvételhez szükséges a jogosult személyeknek személyazonosító igazolvány és lakcímkártya fel-
mutatása. Tisztelettel Dr. Papp Csilla jegyző

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
zöldhulladék gyűjtő zsák átvehető a Zuglói
Rendészeti Központban, a Laky Adolf utca
36. sz. alatt, hétfő-péntek 10.00 – 15.00
óra között. Cím: 1145 Budapest, Laky

Adolf utca 36. sz. Tel: +361 2 11 22 33 
Figyelem! A www.zknp.hu weboldalon előző napon történő regisztrálás
esetén sorban állás nélkül átvehetőek a zöldhulladék gyűjtő zsákok. További
részletek a www.zknp.hu oldalon! 
A zsákokba helyezhető: lomb, fa és bokornyesedék (szükséges méretre
aprítva) nyírt fű, gyom. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizárólag
zöldhulladék, elsősorban lombhulladék kerüljön.
Figyelem: A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban állnak ren-
delkezésre! Igényelhető társasházi lakóközösségenként, és családi házanként
10 db. Kérjük a zsákok átvételéhez minden esetben hozzák magukkal
személyi igazolványukat, és lakcímkártyájukat. 

Kerületgondnoki beszámoló –
Szelektív szelektálás

Útfelújítási dömping
lesz ősszel
Útfelújítási dömping
lesz ősszel

2014. október 12. napján lesz hazánkban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben

szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A választópolgár eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzati
képviselők és polgármester megválasztásában kíván részt venni. Aki a bejelentett tartózkodási helyén szeretne szavazni, az átjelentkezhet, amennyiben tartózkodási helyét 2014. június 23-át
megelőzően létesítette, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart. Átjelentkezés esetén a helyi választási iroda a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti
névjegyzékből, és egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet a választópolgár 2014. október 10. napján 16.00 óráig juttathatja el a helyi választási irodához személyesen a 1145 Budapest, Pétervárad utca 11–17.
szám alá, postai úton, vagy elektronikusan a www. valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapun keresztül, illetve korábban beadott kérelmét is eddig az időpontig vonhatja vissza. Budapest főváros
kerületeiben a polgármesteri, az egyéni választókerületi, illetve a főpolgármesteri szavazólapokon lehet majd választani.

A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok is a helyi önkormányzati képviselőjelöltekre és polgármesterjelöltekre a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat,
míg a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltekre külön szavazóhelyiségben, a 800-as számú szavazókörben (Csertő park 12., Civil Ház) szavazhatnak.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a választópolgárok mozgóurna iránti kérelmet nyújtsanak be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. október 10. napján 16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel a

választópolgár, illetve a szavazás napján, 2014. október 12-én legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelem benyújtható személyesen (1145 Budapest, Pétervárad utca 11–17.), postai úton, illetve elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
Budapest XIV. kerületében a választópolgárok a korábbiaktól eltérően 100 szavazókör helyett 75 szavazókörben adhatják le szavazataikat a helyi önkormányzati képviselőjelöltekre és pol-

gármesterjelöltekre. Tájékoztatom a tisztelt Választópolgárokat, hogy a szavazókörök számának csökkenése miatt jelentősen módosultak a szavazókörök határai és a szavazás lebonyolítására
kijelölt szavazóhelyiségek címe. A szavazóhelyiségek címei és az egyes szavazókörökhöz tartozó közterületi címleírás a www.zulo.hu honlapon tekinthető meg.

Tisztelt Választópolgárok!



Az elmúlt napokban a közeledő önkor-
mányzati képviselő-választás okán a po-
litikai pártok egymás után tartották je-
löltbemutató, programismertető sajtó-
tájékoztatójukat. Ezeken számos város-
fejlesztési elképzelés elhangzott, köztük
a Nagy Lajos Király útja és a Vezér utca
átépítése, a Rákos-patak partján pihe-
nőövezet kialakítása. Lapunk úgy tudta,
hogy ezek már folyamatban lévő ügyek,
ezért megkerestük Barta Ferenc főépí-
tészt, hogy tájékoztatást kérjünk tőle.

– A Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) távlati fejlesztési terveiben kétszer
kétsávos külső gyűrűvé kívánja alakítani
a Nagy Lajos király útját. Ennek a megva-
lósítása viszont azzal a következménnyel
járhat, hogy az út a Hungária körúthoz
hasonlóan tovább osztja a kerületet –
mondta Barta Ferenc.

Az önkormányzat nem találta indokolt-
nak az útszélesítést, ugyanis belátható
időn belül nem várható a kerület gépjár-
műforgalmának erőteljes növekedése. Az
ügyben az elmúlt egy évben konzultáció
indult a BKK-val, aminek eredményeként
a városfejlesztési osztály elkészítette a
Nagy Lajos király útjának az Örs vezér te-
rétől az M3-as autópályáig tartó közleke-
désfejlesztési koncepcióját, amelyet a BKK
elfogadott. A terv szerint a villamospálya,
amelynek felújítása jelenleg folyik, a Nagy

Lajos király útja középső tengelyében ma-
rad, két oldalán egy-egy járműforgalmi
sáv létesül. Az utak mentén parkolók,
zöld sáv, járda és kerékpárút épül.

– A BKK a pénzügyi lehetőségek függvé-
nyében szakaszosan építi meg a jelenlegi
szervizúton az új utat. A Nagy Lajos király
útjai posta hamarosan elkészülő parkolója
már ennek a megvalósítási folyamatnak a
része – tette hozzá Barta Ferenc.

A városfejlesztési osztály a Vezér utca
átépítésével kapcsolatban az elmúlt idő-

szakban egyeztetett a BKK-val,
aminek nyomán az előzetes te-
repszemlék és felmérések fi-
gyelembevételével készülőben
van annak átépítési koncepci-
ója. Ez azért fontos, mert a
Vezér utca a Szugló utcánál el-
éri a Rákos-patakot, és a pa-
takparton futó Rákospatak ut-
cában folytatódik, amely már
érintett a patak revitalizáció-
jában.

– Készül a patak zuglói ré-
szének rekreációs koncepciója,
amely arra vár, hogy az új kép-
viselő-testület megvitassa és
jóváhagyja, ha ez megvan, kez-
dődhet a tervezés és a kivite-
lezés.                  Papp Dezső

Eltűnt a sár 
a Sárrét parkból
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Több száz négyzetméter térkő burkolatot és járdát fektettek le,
padokat telepítettek, valamint ötszáz új cserjét és virágot is
elültettek a parkban 

A Rákos-patak rekreációs koncepciója arra vár, hogy az új képviselő-testület
megvitassa és jóváhagyja

A hagyományoknak megfelelően ismét je-
lentős anyagi támogatással járó diákösz-
töndíjakat vehettek át zuglói fiatalok a
XIV. kerületi önkormányzat és a Zuglóiak
Egymásért Alapítvány képviselőitől. A Zuglói
Ifjúsági Centrumban megtartott ünnepségen
több mint ötven tanuló kapott elismerést. 

Dr. Hajnal György plébános, az alapítvány
kuratóriumi elnöke rövid beszédében öröm-
telinek nevezte, hogy immár 1993 óta átadják
ezeket az ösztöndíjakat, s a kezdetekhez
képest mostanra a lehetőségeik is bővültek.
Alapgondolatként megfogalmazta: akarj, és
hozd ki magadból a benned rejlő értéket!
Szerinte az ösztöndíjasok – szüleik és tanáraik
segítségével – ennek a buzdításnak engedel-
meskedtek, s nem hagyták veszni értékeiket.
Ebben kívánják őket támogatni.

A középfokú tanulmányokat, illetve a to-
vábbtanulást segítendő ezúttal huszonhárman
vehettek át ösztöndíjat dr. Hajnal Györgytől
és Gyügyei Attilától, az önkormányzat egy-
házügyi tanácsnokától. Ezenkívül az alapítvány
az idei tanévben is további harminc fiatalt tá-
mogat, elsősorban művészeti, zenei vagy sport-
beli tevékenységükben, kiemelkedő teljesít-
ményük alapján. KD

Huszonhárman kaptak ösztöndíjat, de további
harminc tehetséges fiatalt támogatnak

Készül a Rákos-patak zuglói részének rekreációs koncepciója is

Ettől lesz zöldebb Zugló
A baloldali összefogás két önkormányzati képviselő-
jelöltje, Szabó Rebeka és Kratochwill György Mitől lesz zöldebb Zugló? címmel tartott sajtó-
tájékoztatót szeptember 28-án az Egressy út Rákos-patakot átszelő hídja közelében, ahol
többek között a patak menti területtel kapcsolatos terveikről számoltak be.

Szabó Rebeka (9-es választókörzet) kifejtette, a partot helyenként lankássá tennék, vízinövé-
nyekkel javítanának a víz minőségén, pihenőhelyeket, játszótereket alakítanának ki. A patak
rekreációján túl támogatnák újabb közösségi kertek létesítését, óvoda- és iskolakertprogramot
indítanának. Zugló közlekedését kerékpárbaráttá tennék, növelnék a biciklitárolók számát. A
Városliget védelmében élőlánccal tiltakoznak. Kratochwill György (8-as választókörzet) kiemelte,
tanösvény, további futópálya, attól elkülönülő kerékpárút, kávézó, illemhely és piknikező
terület létesítését kezdeményeznék. A sajtótájékoztatón az egyik újságíró jelezte, az elképzelések
nagyon hasonlóak a Rákos-patak rehabilitációjára tavaly kiírt Europan nemzetközi tervpályázat
anyagához. Szabó Rebeka elmondta, nem ismeri a pályázati dokumentációt, de megvizsgálnák
azon pályaművek megvalósíthatóságát, melyek összhangban vannak elképzeléseikkel.      PD

A cikkhez kapcsolódó
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

350 milliós összköltségből építették át a Csicsergő
Óvoda új telephelyét a Wass Albert téren. Az átadó
ünnepségen beszédet mondott Rákossy Balázs,
európai uniós források fel-
használásáért felelős ál-
lamtitkár, Rozgonyi Zoltán
alpolgármester pedig be-
jelentette, ezentúl minden
zuglói óvodás zöldség- és
gyümölcsszükségletét az
önkormányzat biztosítja.
A Csicsergő Óvoda – a szin-
tén nemrég átadott Zöld
Lurkókkal együtt – Zugló
legkorszerűbb óvodája lett.
Az épületben sószobát, fej-
lesztőszobákat, különböző

irodai helyiségeket alakítottak ki, valamint egy
teljesen új tálalókonyhát is építettek. Az ovit a
XXI. századi igények szerint építették újjá, amellett

hogy akadálymentesítették, az energiatakarékos
működés jegyében megújuló energiát is felhasz-
nálják az épület fűtéséhez. Ennek keretében nap-

elemek is szolgálják a gazdaságos és
megfelelő szintű működést. A beruhá-
záshoz – az uniós forrásokon kívül – az
önkormányzat is komoly összeggel hoz-
zájárult. A Wass Albert téren található
új óvoda – amely eddig kisebbségek há-
zaként működött – megépítésének össz-
költsége közel 350 millió forint volt. Az
Európai Unió pályázatán ehhez 210 mil-
lió forintot nyert a kerület, amit a zuglói
önkormányzat további közel 140 millió
forinttal egészített ki. Az épületben három

csoportszobát alakítottak ki, és új játszóudvart is
építettek a gyerekeknek. A kicsiket október 1-
jétől fogadják a Csicsergőben. (PT)

Három csoportszobát és azokhoz kapcsolódó mosdóhe-
lyiségeket alakítottak ki a most elkészült óvodában

Az új udvaron biztonságos játékok várják a kicsiket

Idevárják a Csicsergő gyerekeket
Ezentúl az önkormányzat állja a kicsik zöldség- és gyümölcsfogyasztását

A cikkhez kapcsolódó videó
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Teljesen felújítják a Nagy Lajos király útját
és környezetét 
Teljesen felújítják a Nagy Lajos király útját
és környezetét 

Ösztöndíjjal ismerik el 
a fiatalok teljesítményét
Ösztöndíjjal ismerik el 
a fiatalok teljesítményét

Teljesen átalakult és megújult a
Sárrét park. A terület régebben
rendezetlen volt, és az esőtől
gyakran ingoványossá, sárossá
vált. Több száz négyzetméternyi
térkő burkolattal és járdával ol-
dották meg a problémát. A park
fennmaradó részén több mint
ötszáz cserjét ültettek el, és fü-
vesítettek. 

A beruházás 16,5 millió forintba
került. A rendezett környezetben
szívesebben töltik szabadidejüket
az ott élők. 

– Itt egy ronda, kavicsos, sáros
út volt, most pedig minden szép

– mondta a környéken lakó Csá-
szár Györgyi. – Rengeteg csodás
növény került ide, de új padokat
is kitettek. 

Az önkormányzat – a nagyobb
park- és térfelújítások mellett –
a kertvárosi és a lakótelepi kör-
nyezetet is folyamatosan szépíti.
Baranyai Zsolttól, a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. városüzemeltetési divízió-
jának vezetőjétől megtudtuk,
mind északi, mind déli irányba
további fejlesztéseket terveznek
az Ungvár utca környékén.   

Bb
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Kivételes helyszínen, a Fővárosi Állat- és Növénykert új családi sza-
badidőparkjában, a Holnemvolt Parkban rendezték meg szeptember
20-án Zugló 79. születésnapi buliját. Az egésznapos vidám, zenés ese-
ményre – amelyen zuglói lakcímkártyával vagy Zugló-kártyával ingyen
lehetett részt venni – több mint kétezer kerületi lakos látogatott ki. A
legkorábban érkezők megkóstolhatták az ország tortáját, de mindenki
kapott ajándékba fejenként hat zsetont is, amelyekkel kipróbálhatták
a park játékait. A gyerekeket sok egyéb mellett kézműves-foglalkozás,
bábszínház, arcfestés, barlangvasút, kvízjáték, színezés, kalandpálya,
állatsimogatás, kerti vonatozás várta. A felnőttek az Uzsoki Modell
egészségfelmérésén vehettek részt, megismerkedhettek a zuglói szer-
vezetek tevékenységével, és különféle színpadi programokat tekinthettek
meg. A rendezvényen megjelent kicsik és nagyok az állat- és növénykert
valamennyi kiállítását díjmentesen látogathatták. A nap sztárvendége
a Kaláka együttes, Wolf Kati, a Sunny Dance Band, Felméri Péter hu-
morista és a Compact Disco volt. Papp Dezső

Megkérdeztük

Lepeták 
Lizandra,
Barát Filip
– A rendez-
vény előtti

napon meg-
néztük az interneten, milyen
programok lesznek. Annyira
megtetszett, hogy szeretnénk

mindent körbejárni.

Czél Gergely
– Három év
után nemrég
tértem haza
Angliából, ez
az első moz-
galmas hétvégém itthon, és
fantasztikus élmény. Nagyon
jók a koncertek, főleg a Ka-

láka tetszett. 

Dobsa Lívia 
– Kíváncsiak
vagyunk a fel-
lépésekre, de
az egész park-
ban körül sze-
retnénk nézni. Örülünk, hogy
ki tudjuk próbálni az elvará-

zsolt kastélyt és a hullám
vasutat. 

Tóthné 
Ferencsák

Klára
– Nagyon örü-
lök a torony-

nak és a
harangoknak, mi is adomá-
nyoztunk erre a célra. Rend-

szeres látogatói, hívei vagyunk
a templomnak.

Papp 
Miklósné

– Most már
nagyon szép a
templomunk,
és jó látni ezt
az összefogást. Mi is adtunk
bele egy kicsit, mert így még
jobban a miénknek érezzük.

Ez tényleg egy örömünnep ne-
künk, zuglóiaknak.

Herda 
Jánosné

– Hitet erősít
és megnyug-
vást ad a ha-

rangszó.
Nagyon hiányzott a torony is,
olyan más az ember lelkének,

ha most ránéz az épületre.

Bárdossy 
Istvánné

– Hálásak va-
gyunk a Jóis-
tennek és a

zuglói önkor-
mányzatnak, hogy ez megtör-
tént, már régen esedékes volt.

Batta Judit
– Nagyon tet-
szik a rendez-
vény, igazán

aranyos prog-
ramok van-

nak. A mi gyerekeink is
fellépnek, aminek kifejezet-

ten örülök.

A Zugló születésnapja alkalmából szervezett rendezvényt Bátki
László és Gyügyei Attila önkormányzati képviselők nyitották
meg, majd a testvérvárosok képviselői köszöntötték a vendégeket.
A rendezvényen számos zuglói szervezet várta az érdeklődőket.
Az Uzsoki Modell munkatársai szűrővizsgálatot végeztek, egész-
ségmegőrzési tanácsokat adtak az érdeklődőknek, míg a Zuglói
Szociális Szolgáltató Központ a „Patrónus” Nappali Otthon ter-
mékeiből tartott bemutatót és árusítást. A zuglói polgárőrség
sátrában a gyerekek ajándék fejében KRESZ-totót tölthettek ki,
a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kitelepülési
helyén pedig kézműves-foglalkozáson vehettek részt, karláncot,
sablonok segítségével könyvjelzőt, hűtőmágnest készíthettek.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIV. kerületi tagcsoportja
is fogadta a látogatókat, de a Zugló Kártyáról szintén kaphattak
felvilágosítást a kerületiek

A délelőtti és kora délutáni műsor főként a gyerekeknek szólt. Először
a Kaláka együttes lépett színpadra, amit a Mesejátszók Bábcsoport
előadása követett, majd a Rutkai Bori Band gondoskodott a jókedvről.
Délután Puskás Peti, a Fórumház táncbemutatója szórakoztatta a kö-
zönséget. A nap folyamán felléptek még a Zuglói Mazsorettek, illetve
Racibórz ifjúsági fúvószenekara is. A születésnapi buli esti programjában
Wolf Kati és a Sunny Dance Band, illetve Felméri Péter, a Dumaszínház
humoristája lépett színpadra. Az utolsó sztárvendég a Compact Disco
volt, a rendezvényt este tízkor tűzzsonglőrök zárták

A délelőtt lezárásaként Rozgonyi Zoltán
alpolgármester kisorsolta Zugló tor-
táját azon gyerekek között, akik vál-
lalkoztak a kerület címerének ki-
színezésére. A nyertes, Szabó Csejte

alkotását az önkormányzatnál ki
is állítják. Rozgonyi egyébként

a rendezvényen több jó hírt
is bejelentett. Többek kö-
zött azt, hogy az önkor-
mányzat első féléves
pénzügyi mérlegét egy-
milliárdos plusszal zárta,
amit további fejlesztésekre
fordítanak. Elmondta, Zug-

ló első háza, a Bartl János
által 176 évvel ezelőtt épített,
Erzsébet királynéhoz címzett
fogadó – amelyben ma a Bet-
hesda Gyermekkórház műkö-
dik – kívülről is hamarosan
megújul. A homlokzat rend-
betételére a képviselő-testü-
let a közelmúltban 40 millió
forintot szavazott meg

Kilencedik alkalommal rendeztek veteránjármű-találkozót Zug-
lóban. A Bosnyák téri piac melletti sportpályára ezúttal mintegy
négyezren látogattak ki. Az autókon túl alkatrészbörze, modell-
vásár, aggregátor, veteránmotor, kerékpárkiállítás és ragtime
zene is fogadta az érdeklődőket. Száznál több különböző korú,
keleti és nyugati gyártmányú személygépkocsit vonultattak fel
a szervezők. A legidősebb autó egy 1923-ban gyártott Ford T-
modell volt, amely saját kerekein érkezett, de láthatók voltak
második világháborús félhernyótalpas szállítójárművek, legendás
motorkerékpárok és a Saint Tropez-i csendőrök Citroën terepjárója
is, valamint egy Csepel típusú pótkocsis teherautó, amely olyan
állapotban van, mintha most jött volna ki a gyárból. Barabás Fe-
renc, a rendezvény szervezője elárulta, a katonai lánctalpasokat
most felnőttek és gyerekek egyaránt kipróbálhatták

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõk 

a zugloilapok.hu oldalon

A hetedik Káposztafőző Fesztiválra közel negyven csapat je-
lentkezett, s a hagyományos megoldásokon túl az indaitól a
ruszin receptig volt minden, mi szem-szájnak ingere. A Kovács
Lázár mesterszakács vezette zsűri végül a kerületre jellemző
kovászolt káposztával dolgozó, Estin végzett séfek nevű for-
mációt hirdette ki győztesnek. A rendezvény az immár hagyo-
mányos, Szent Mihály-napi tűzgyújtással zárult – de csak a
táncház, illetve a Roy és Ádám-koncertet követően

Káposztaviadal Káposztaviadal Oldtimerek seregszemléje Oldtimerek seregszemléje 

Holnemvolt egy fergeteges születésnapHolnemvolt egy fergeteges születésnap

A műsorok között az ajándék zsetonokkal bárki kipróbálhatta
a hullámvasutat, a barlangvasutat, a kalandparkot vagy éppen
az elvarázsolt kastélyt, míg a kevésbé bátrak végigjárhatták
az állatkertet. Zugló nagyobb születésnapi tortáját, amelyet a
helytörténeti totót kitöltők között sorsoltak ki, Sárdy Evelin
és családja vihette haza



Zsúfolásig megtelt a Bosnyák téri
templom és a mellette lévő új
park szeptember 21-én délelőtt,
amikor ünnepélyes szentmise ke-
retében Székely János püspök
felszentelte az új harangokat. A
„hangszereket” még aznap el is
helyezték a toronyban, hogy ezen-
túl méltóképpen hirdessék Isten
dicsőségét.

Nyolc hónappal azután, hogy ja-
nuár 21-én Erdő Péter bíboros
megáldotta a Bosnyák téri Páduai
Szent Antal-plébániatemplom új
tornyának sisakját, szeptember 21-
én harangokat is kapott az épület.
Bárány Béla plébános szerint azért,
hogy hirdessék Isten dicsőségét, s
imára hívják a híveket. A „hang-
szereket” az ünnepi szertartás kez-
detén Székely János, az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye se-
gédpüspöke szentelte fel, majd a
harangok – egy 425 kilogrammos,

Magyarok nagyasszonya elnevezésű,
egy 210 kilós, Szent István nevű, a
már meglévő Szent Antal, továbbá
egy kisebb, úgynevezett lélekharang

– még a szentmise alatt fel is ke-
rültek a helyükre.

Szentbeszédében a püspök hang-
súlyozta: egy templom tornya min-
dig az ég felé mutat, a harangok
szelíd hangja pedig e zűrzavaros
világban a Teremtő dicséretére buz-
dítja az embereket. Mint kifejtette,
napjainkban sokan elfordulnak Is-
tentől, elvágják a „szálat”, amely
hozzá vezet, s ennek következménye
meglátszik az emberi kapcsolatok
megromlásában.

– Csak az Úr teremthet valódi
egységet, a jogrend pedig erkölcs
nélkül szétesik – folytatta Székely
János. – A torony jelképesen egy-
mással és az éggel is összeköt ben-
nünket, ezért nagy szükség van rá,
különösen a városi környezetben.

A szentmise végén Bárány Béla
atya köszönetet mondott elsőként
a Jóistennek és Páduai Szent An-
talnak, majd Gombos Miklós ön-
tőmesternek, a főegyházmegyének,
a zuglói önkormányzatnak, külön
kiemelve Papcsák Ferenc polgár-
mestert. Majd méltatta Miklós At-
tilánét – aki halálos ágyán ajánlotta
fel vagyonát erre a nemes célra – s
minden adományozót, a néhai Ri-
manóczy Gyula tervezőt, illetve fiát,
Jenőt, és a közreműködő cégeket
– többek között az 1946 óta hiányzó
torony építését kivitelező Const-
ructor Domini Kft-t –, hogy megva-
lósulhatott a templom megújítása.
A plébános külön köszönetet mon-
dott a Zuglói Lapoknak, amiért fo-
lyamatosan beszámolt az esemé-

nyekről. Bárány Béla beszélt arról
is, történelmi az az építkezés, amely
az elmúlt négy esztendőben meg-
valósult a kerületben.

Végül Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester szólt a Zugló Születésnapja
programsorozathoz kapcsolódó ün-
nepi eseményen részt vevő tömeg-
hez. Rozgonyi a városrészre jel-
lemző összefogást emelte ki – a hí-
vek tavaly márciustól 44 millió fo-
rintot adtak össze –, amelynek
révén megújulhatott e szakrális
épület, s ugyancsak köszönetét fe-
jezte ki az adakozó polgároknak.
Bejelentette: mivel az önkormányzat
költségvetése félévkor egymilliárd
forintos többlettel zárt, ebből ka-
rácsony alkalmával a szegényeket,
a fogyatékkal élőket és az időseket
tudja majd segíteni Zugló. 

Az ünnepi szentmise végén sze-
retetvendégségre várták a híveket,
és minden adományozónak egy
gyönyörű emléklappal köszönték
meg a torony, illetve a harangok
létrejöttének támogatását.

Kacsoh Dániel
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Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke szentelte fel a Gombos
Miklós által készített „hangszereket”

A kerület megalapításának 79.
évfordulója alkalmából az ön-
kormányzat szeptember 19-én
tartotta hagyományos díjátadó
gáláját. A zeneházban megren-
dezett eseményen megjelentek
Zugló testvérvárosainak kül-
döttei, a kerület országgyűlési
képviselői, a képviselő-testület
tagjai, az intézmények vezetői,
zuglói tisztségviselők, a kerület
lakói. Az idei Zuglói Napok
díszvendége a lengyelországi
testvértelepülés, Racibórz vá-
rosa volt. 

Az ünnepély a Himnusszal kez-
dődött, majd Papcsák Ferenc pol-
gármester mondott beszédet. Az
elismeréseket a kerület első em-
bere, illetve Ferdinandy István
alpolgármester, Papp Csilla jegyző
és Pelyva György önkormányzati
képviselő, a pénzügyi bizottság
elnöke adta át. Az eseményen
fellépett a Zuglói Filharmónia,
Racibórz ifjúsági fúvószenekara,
a Sebő-együttes, valamint a Csil-
lagszemű óvodás néptánccsoport.

Zugló Díszpolgára címet ve-
hetett át Berecz András Magyar
Örökség díjas, Príma díjas, Kos-
suth-díjas énekes, mesemondó,
népmesegyűjtő, folklórkutató és
előadóművész; Záborszky Kál-
mán Liszt-díjas karmester, a
Szent István Király Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója, a Zuglói Filharmónia
vezető karmestere; Turczi István
József Attila-díjas, babérkoszo-
rús magyar költő, író, műfordító,

szerkesztő, művelő-
désszervező, iroda-
lomtudós, műsorve-
zető.

Posztumusz Zugló
Díszpolgára címet
adományoztak a kö-
zelmúltban elhunyt
Weinwurm Árpádnak,
a zuglói közélet meg-
határozó alakjának,
aki haláláig a Polgárok
Zuglóért Alapítvány és
a Zuglóért Polgári
Egylet elnöke volt. Az
elismerést özvegye,
Weinwurm Árpádné
vette át.

Évfordulós fennál-
lása alkalmából Ju-
bileumi Emlékérmet
kapott a 60 éves Vad-
virág Bölcsőde, a 60
éves Aprótalpak Böl-
csőde, a 35 éves Ke-
rékgyártó Óvoda, az
55 éves Herminka
Óvoda, a 70 éves Me-
seház Óvoda, a 20
éves Zuglói Családse-
gítő és Gyermekjóléti
Központ, az 55 éves
Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény, valamint a 60 éves Zug-
lói Filharmónia.

Zugló Sportjáért Emlékserleget
vehetett át Tokaji Sándor, az után-
pótlás-válogatott edzője, Gergely
Gábor asztaliteniszező (KSI-
BVSC), Tordasi Ildikó tőrvívó,
edző (MTK), Cziáky Péter, a Dr.
Mező Ferenc Általános Iskola test-

nevelője, valamint a Zuglói Hajós
Alfréd Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola.

Zugló Közbiztonságáért Elis-
merő Oklevélben részesült a XIV.
kerületi rendőrkapitányságon szol-
gálatot lejesítő Mitercsák Péter
rendőr zászlós, Borók József rend-
őr főtörzsőrmester, Bokor Péter
rendőr őrmester; a Zuglói Tűzőr-
ség állományába tartozó Boros

Barna László tűzoltó főtörzsőr-
mester, a Zuglói Önkormányzati
Rendészet munkatársa, Varga Gá-
bor közterület-felügyelő, szolgá-
latvezető, a Zuglói Polgárőr és Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagja,
Laczkó István Gábor polgárőr.

Zuglóért Emlékérmet kapott
a Zuglói Szociális Szolgáltató
Központ, a Sebő-együttes, a hazai
hangszeres népzenei és táncház-

mozgalom elindítója, Tímár Sán-
dor koreográfus, táncpedagógus,
a magyar táncházmozgalom ala-
pítója, Serfőző Gyuláné, a Stu-
dium Generale Zuglói Egyesület
tagja, Hosszúné Bartha Etelka,
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar–
Német Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola volt igazgatója, Szűcs
Lászlóné irodavezető, POFOSZ
1956-os hagyományőrző. Papp

Záborszky Kálmán, Berecz András és Turczi István Zugló Díszpolgára lett, Weinwurm Árpádné pedig a közelmúltban
elhunyt férjének adományozott Posztumusz Zugló Díszpolgára címet vette át

A harangok még aznap, szeptem-
ber 21-én felkerültek a toronyba

Nyolc hónappal azután, hogy január 21-én Erdő Péter bíboros
megáldotta az új toronysisakot, szeptember 21-én a harangokkal
teljes lett az 1946-ban épült templom

Felcsendültek a harangokFelcsendültek a harangok

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõk 

a zugloilapok.hu oldalon

Új díszpolgárai vannak ZuglónakÚj díszpolgárai vannak Zuglónak
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Azt már tudjuk, hogy mekkora
lökést adott Kökény Rolandnak,
Zugló díszpolgárának, az olim-
piai, világ- és Európa-bajnok ka-
jakosnak egy szerelmi csalódás.
A magyar kajak-kenu válogatott
legtapasztaltabb versenyzője
ugyanis nem sokkal a londoni
játékok előtt szakított akkori
kedvesével. Bánatában a mun-
kába temetkezett, és egy olimpiai
aranyéremmel vigasztalta magát.
Roland mostanában egészen más
lelkiállapotban van. Az ismert
újságíró, Szalai Vivien iránt tá-
madt heves szerelme bejárta a
bulvársajtót. A pár azóta örök
hűséget esküdött egymásnak,
ám arról, hogy ez a kapcsolat
miként járul hozzá sportpálya-
futásához, még nem nyilatko-
zott.

– Vivivel nagyon sok erőt, len-
dületet, energiát adunk egymásnak
a mindennapokban. Beszélgeté-
seinkből mindketten sok inspirá-
ciót nyerünk. Hogy folytatom-e
Rióig? Az én koromban, 39 évesen
ilyen hosszú távra már nem szabad
tervezni. Egy évet szerintem még
megpróbálok, aztán majd meglát-
juk – magyarázta lapunknak Kö-
kény Roland.

Döntéséhez az is hozzájárulha-
tott, hogy a nála 16 évvel fiatalabb
Hufnágel Tibor személyében új
párt talált magának, akivel fölé-

nyesen megnyerte a magyar válo-
gatót, a moszkvai világbajnokságon
pedig 5. lett. Ha Roland egy évet
vállal, az azt jelenti, hogy jövőre is
részt akar venni a válogatókon, s
ha azokon sikeresen szerepel, ak-
kor utazhat az Európa- és a világ-
bajnokságra. Azok pedig már olim-
piai kvalifikációs versenyek lesz-
nek.

– Mérhetetlenül felnézek a fér-
jemre, amiért ebben a farkastör-
vényekkel bíró világban így helytállt
az elmúlt harminc évben. Nekem
ez nem ment volna – vélekedett
az ifjú feleség. – Ezt a világot
sokkal kegyetlenebbnek érzem,
mint mondjuk a médiát. Ott ugyan-
is nagyrészt a hiúságok, a látszatok
szintjén dőlnek el a dolgok, az
egyik címlapot majd követi egy
másik, a sportban viszont emberi
sorsok, karrierek múlhatnak az
edzők döntésén, s sajnos itt sem
mindig a tehetség, az eredmény
számít.

Az ifjú pár nemrég a saját bőrén
tapasztalhatta meg a bulvársajtó
erejét. Amikor felmerült, hogy Vi-
vien is részt venne Roland felké-
szítésében, a keresztvizet is le-
szedték róluk.

– Nem tagadom, nagyon fájt
mindez, ugyanakkor sok előnye
volt. Én például rengeteget tanultam
belőle. Megismertem a bulvársaj-
tónak azt az oldalát, amelyet eddig

nem
tapasztaltam meg – árulta el Szalai
Vivien, a Story magazin nemrég
kinevezett főszerkesztője, a FEM3
Café műsorvezetője, számos bot-
ránykönyv írója.

– Annyi mindent megéltem már,
hogy az ilyen dolgok rég nem vi-

sel-
nek meg – tette hozzá Kökény Ro-
land. Számára sokkal szomorúbb
volt, hogy személyes okok miatt
nyár elején feloszlott az olimpiai
és Európa-bajnok Kökény–Dombi
páros. – Az a szakítás viszont
felért egy csalódással.

Vivi
és Roland ettől függetlenül élvezi
az életet, imádják a foglalkozásu-
kat, és nem is titkolják, hogy a jö-
vőjükön is sokat gondolkodnak
zuglói otthonukban.

– Sosem tagadtam, hogy legalább
két gyermeket szeretnék – árulta

Vivien és Roland nemrég fogadott 
örök hűséget egymásnak, 

de zuglói otthonukban máris 
a jövőjüket tervezgetik: 

legalább két gyereket szeretnének

2010-ben az országos sajtó érdeklődését
is felkeltette egy zuglói rendőr kreativi-
tása. Tomis Károly főtörzszászlós, az 5-
ös számú zuglói körzet megbízottja a
BRFK-tól elsőként kapott szolgálati mo-
biltelefont, amelynek számát körzetében
minden lehetséges helyen – kisboltokban,
vendéglőkben, lépcsőházakban – közzé-
tette. A zuglói plakátzsaru most egy
újabb dobással állt elő, létrehozott egy
Facebook-csoportot.

Tomis Károlyt a 2010-es akciójának
köszönhetően egy pillanat alatt megismerte
mindenki. Ehhez az is hozzájárult, hogy
ő azon KMB-sek közé tartozik, akik a
saját körzetben laknak. A plakátoknak
köszönhetően elérhetősége is könnyebbé
vált, aminek hamar meglett az eredménye.
A főtörzszászlós telefonja egyre többször
csörrent meg, az emberek nem csak bűn-
cselekmények és gyanús esetek miatt hív-
ták, hétköznapi dolgokban is kikérték a
tanácsát. Tomis Károly szép lassan min-
denki körzeti megbízottja lett Alsórákoson.
Egyedül a fiatalokat nem tudta kellő si-
kerrel megszólítani, ezért nemrég újabb
fontos lépésre szánta el magát. Az Ön
Körzeti Megbízottja címmel létrehozott
egy Facebook-csoportot, ahol minden kor-
osztállyal szót tud érteni. A csoport tíz
hónapja működik, már közel ezer tagja
van. A közösségi oldalon olyanok is mer-
nek kérdezni vagy véleményt alkotni, akik
egyébként idegenkednek a rendőröktől.
Tomis Károly nap mint nap használja a
fórumot, amelyen bűnmegelőzési taná-
csokat ad a veszélyeztetett korosztályok-
nak, tájékoztatja körzetét az aktuális dol-
gokról, a diákoknak KRESZ-t oktat, egy-

szóval folyamatosan építi a kapcsolatot
körzetének lakóival. 

Ma már minden fővárosi rendőrkapi-
tányságon saját mobiltelefonnal rendel-
keznek a körzeti megbízottak, Tomis mód-
szerét a Rendőrtiszti Főiskolán már dip-
lomamunkaként is feldolgozták. A Zuglói
Közbiztonsági non-profit Kft. közremű-
ködése révén pedig a közeljövőben vala-
mennyi körzeti megbízottnak önálló pla-
kátja lesz. Innen pedig már csak egy
lépés, hogy a többi KMB-s is regisztráljon
a közösségi portálon.                 riersch

Tomis módszerét már diplomamunka-
ként is feldolgozták a Rendőrtiszti Fő-
iskolán

Készen állnak a szülői szerepre!

Facebook-zsaru lett 
Tomis Károlyból

Kökény Roland és Szalai Vivien rendíthetetlenül boldog, pedig nemrég még a keresztvizet is leszedték róluk

CSEREPESHÁZ
1144 Budapest, Vezér u. 28/b
T: 363-2656
www.cserepeshaz.hu

MESESZÍNHÁZ GYEREKEKNEK

SZÍNHÁZ – FELNŐTTEKNEK

Október 12-én 10.00 órától

November 16-án 10.00 órától

December 6-án 16.30 órától

Belépő:
Bérlet ára október 12-ig:
2.500 Ft / fő /3 alkalom
KULTÚRKUPON
felhasználásával: 2.300 Ft / fő

Október 11-én 17.00 órától

November 15-én 17.00 órától

December 13-án 17.00 órától

VIOLIN KIRÁLY ÉS HANGA
KIRÁLYKISASSZONY - zenés
mesejáték Joós Tamás
énekmondó előadásában

MESEMALAC – játék a padláson
tárgyakkal, bábokkal,
gyerekekkel
A Batyu Színház előadásában

OSZI ÉS A BOSZI ÉS A MIKULÁS
A Hahota Gyermek Színház
mesejátéka

900 Ft / fő

Magyarok a Kárpát-
medencében Benkő Péter
színművész és Szabó Gyula
Győző énekes-gitáros
előadóművész pódiumestje

A nemzet csalogánya –
Blaha Lujza dalos élete
előadja: Csomor Csilla

„Az igazat mondd, ne csak a
valódit” irodalmi est
(Ady, Babits, József Attila,
Pilinszky…)
Eperjes Károly Kossuth-díjas
színművész tolmácsolásában.

-

Gordonkán közreműködik:
Négyessy Katalin

1.000 Ft / fő

Zala György (1858-1937) –
A Milleniumi emlékmű
nagysikerű alkotója

NŐI SORSOK- nemcsak nőknek!

/63 perc/
Vendégünk:
a rendező és a vágó,
Klubvezető: Katona Zsuzsa

500 Ft / fő

–
vidám jelenetek,
sanzonok
A Görbetükör Színi Társulat
előadása Kovács Róbert
közreműködésével.

Belépő:
Bérlet ára október 11-ig:
2.700 Ft / fő/ 3 alkalom

Október 10-én  17.30 órától

A belépés díjtalan!

Október 17-én 18.00 órától
Groó Diána:
Regina

Belépő:
KULTÚRKUPON
felhasználásával 200 Ft / fő

Október 11-én 18.00 órától
Van EGY perce?

Belépő: 1 000 Ft / fő.

SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI
HELYTÖRTÉNETI MŰHELY
ZUGLÓI SZOBRÁSZ
GÉNIUSZOK ELŐADÁSSOROZAT

DOKUMENTUM
FILMKLUB

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3
T: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

LIPTÁK PÓDIUM

CSALÁDI VASÁRNAPOK

ZUGLÓI OLIMPIAI ESTÉK

SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI
HELYTÖRTÉNETI MŰHELY
ZUGLÓI FELFEDEZŐ

Október 12-én 10.00 órától
Ismerd meg Zuglót!

Belépő: 900 Ft / fő, Családi
kedvezmény: 2 700 Ft / 4 fő

Október 15-én 17.00 órától

SZÁSZ EMESE párbajtőr vívó
A belépés díjtalan

Október 17-én 18.00 órától
kiállítás megnyitó
19.00 órától

Belépés díjtalan.

Ismeretterjesztő helytörténeti
foglalkozás Millisits Máté
művelődéstörténész
vezetésével. Az előadást
kézműves játszóház követi.

Vendégünk:

– előzetes
regisztráció szükséges.

zuglói művészek kiállítása
az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére.

Valter Színpad verses,
zenés ünnepi előadása.

Helytörténeti foglalkozás
általános iskolások
és óvodások részére.
Jelentkezés:
06-1/220-67-77
06-70/673-91-81
mmate.liptak@gmail.com

ZUGLÓI CIVIL HÁZ
1144 Csertő park 12.
Tel.: 06-70/ 673-86-96,
06-70/ 443-26-61

„ Angyal vigyél hírt
a csodáról” –
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Megvédjük a fákat, a parkokat és a
köztársaságot – ígérte Falus Ferenc,
a baloldali pártok időközben vissza-
lépett főpolgármester-jelöltje a Petőfi
Csarnoknál az Együtt-PM-es Kará-
csony Gergellyel és az MSZP-s Tóth
Csabával közösen tartott szeptem-
ber 17-i tájékoztatóján. A Zugló ve-
zetéséért ringbe szálló Karácsony
bejelentette: október 10-én, két nap-
pal az önkormányzati választás előtt
élőláncot szerveznek, hogy a buda-
pestiek segítségével óvják meg a
Városligetet a fejlesztésektől. Bár
a terület, illetve a nagyszabású fej-

lesztésekért felelős cég száz százalékig
állami tulajdonban van, Karácsony
azt ígérte, ha megnyeri a voksolást,
azon lesz, hogy a múzeumi negyed
máshol valósuljon meg. Tóth Csaba
pedig arról beszélt, azon dolgoznak,
hogy a Liget megmaradjon közpark-
nak. Garay Klára, a balos pártok kö-
zös képviselőjelöltje szintén a zöld
felület vélelmezett, hivatalosan több-
ször is cáfolt csökkenését kifogásolta.
A sajtótájékoztatón egy piros lufikból
alkotott felkiáltójel felengedésével
szemléltették, milyen magasak lenné-
nek a tervezett épületek.           KD

A Városliget projekt részeként,
egy diákpályázat keretében ösz-
szesen ötvenhárom padot újí-
tottak fel az elmúlt időszakban
a parkban, jelezve, a liget láto-
gatóit is bevonják az átalakítás-
ba. Év végén pedig park- és táj-
építési pályázatot írnak ki, mi-
közben számos beruházás már
megvalósult. 

Befejeződött a „miLigetünk –
Van helyed a Ligetben” című kre-
atív ötletpályázat – ebből az alka-
lomból tartottak sajtótájékoztatót
a Városliget projekt vezetői szep-
tember közepén. A pályázat révén
ötvenhárom diák egyedi padterve
valósult meg, és került ki a meg-
újuló Városligetbe. 

Petky Beatrix, a miPadunk pá-
lyázat egyik győztese lapunknak
elárulta, egy Rubik-kockás és egy

hangjegyes pályázatot adott be.
– Utóbbinál a pad támasztó ré-

szére egy kottát, az alsóra pedig
zongorabillentyűket festettem –
fejtette ki Petky Beatrix. – A Ru-
bik-kockás esetében a támasz ré-
szen három darab három dimen-
zióban ábrázolt kocka volt látható,
míg az alsón egy kocka, kiterítve.
Ahogy a kockán, itt is mindegyik
négyzet színes volt. 

Baán László, a Liget Budapest
projekt miniszteri biztosa elmond-
ta: „ez a pályázat egy kicsit jelké-
pezi azt, hogy milyen típusú Liget
lebeg a szemünk előtt. A padok a
park öt pontján találhatók meg: a
Városligeti-tó körül 36 pad, kettő
a Széchenyi fürdőnél, négy a Nye-
reg büfénél, hat a kisföldalattinál
és öt a Kós Károly sétány tó felőli
oldalán. Baán jelezte, további pá-

lyázatokat írnak majd ki, és csak-
nem száztíz civil szervezettel vették
fel a kapcsolatot, hogy mondják
el véleményüket, milyen Városli-
getet szeretnének. 

A zsűriben a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem (MOME) részéről
helyet foglaló Kovács Dániel mű-
vészettörténész el-
mondta, a pályázat-
ra száztíz padterv
érkezett. 

– Olyan munká-
kat igyekeztünk kiválasz-
tani, amelyek nemcsak megfe-
lelnek a kötött felületnek,
de látszik rajtuk
a mögötte lévő
munka, ráadá-
sul bennünk
is elindít va-
lamit –
mondta Kovács. –

A pályázat másik részében (mi-
Placcunk) öt diák tartott prezen-
tációt a zsűri előtt, amelynek azt
is szem előtt kellett tartania, hogy
megvalósítható-e a pályázat. A
versenyt egy olyan kertmozi terve
nyerte meg, amely egész Buda-
pestnek egy pluszt adhat, hiszen
ilyen nincs a városban. 

Gablini Klára, a miPlaccunk pá-
lyázat győztese lapunknak elárulta,
azért tetszik neki a pályázat, mert
a fiatalokat általában nem vonják
be a dolgokba, pedig ők kreatívak,
és maga is ezt a képességét akarta
bemutatni.

– Az volt a feladat, hogy tervez-
zünk valamit, amit használnak
az emberek, és amitől többen jár-
nak majd a Városligetbe – ecsetelte
Gablini Klára. – A szabadtéri mozi
ötletét egy filmben láttam. 

Mozsár István, a Városliget In-
gatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója
hozzátette, a pályázatok kreativi-
tását, művészeti értékét és megva-
lósíthatóságát értékelték. A miPa-
dunk pályázat célja az volt, hogy a
mostani Városliget-rekonstrukció
kapcsán a gyerekek már az elején
kaphassanak olyan felületet, amely

nem graffitihez teremt helyet. A ve-
zérigazgató a miPlaccunk pályázat
kapcsán a győztes pályamunka
egyediségét dicsérte, amely egy
olyan kertmozit jelent, amelynek
nincs fala, nincs elkerítve, mindenki

láthatja, hozhatja a piknikkosarát,
babzsákját, és így nézheti a filmet. 

– Ez valóban egy Ligetbe való
ötlet – mondta Mozsár, hangsúlyozva,
hogy a pályázatokat integrálják a
nagy projektbe. Baranya Róbert

A park színesítésére kiírt pályázatnak köszönhetően ötvenhárom különleges pad is került a területre

A mipadunk pályázat célja az volt, hogy a Városliget-rekonst-
rukció kapcsán a gyerekek már az elején kaphassanak olyan fe-
lületet, amely nem graffitihez teremt helyet

Lufikkal mutatták be a magasságot
Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Baán László bejelentette, további pályázatokat írnak ki, és
csaknem száztíz civil szervezettel vették fel a kapcsolatot, hogy
mondják el véleményüket, milyen Városligetet szeretnének

Ötvenhárom diák egyedi padterve valósult
meg, Petky Beatrix két pályázattal is nyert,
egy Rubik-kockás és egy hangjegyes padot
készíthetett

Kertmozit terveztek a VárosligetbeKertmozit terveztek a Városligetbe

Mozsár István a Városli-
getben folyó munkálatok
kapcsán elmondta: az év
végi park- és tájépítési pá-
lyázat lesz az, ami meg-
szabja, milyen parkot kí-
vánnak a létrejövő intéz-
mények közé telepíteni. A
tópart védelmét már meg-
erősítették, az északi ré-
szen lévő napozóstéget fel-
újították. A tóba ősszel kí-
sérleti jelleggel bekerül
egy vízforgató berendezés,
amely a víz hidrobiológiai
állapotán javíthat, első-
sorban a nyári melegben.
Mozsár kifejtette, két fel-
sőoktatási intézménnyel
működnek együtt a vízfe-
lület megfelelő kezelése ér-
dekében, hogy „aggodalom
nélkül lógathassuk bele a
lábunkat”, és a bennük
lévő élőlények is jól érez-
zék magukat.



Három éven belül teljesen megújul a
Bosnyák tér, a mostani, elhanyagolt
sportpályák helyén közigazgatási, egész-
ségügyi és bevásárlóközpont épül, új
közösségi tér is létrejön. Az egész kör-
nyékre pozitív hatással lesz a fejlesztés,
a rendőrkapitányság új épülete is ide
kerülhet, a mostani villamosremízt kul-
turális centrummá alakíthatják, és fel-
újítják a Bosnyák piacot is – erről
beszélt lapunknak Rozgonyi Zoltán al-
polgármester. 

– Jövő tavasszal elindulhat a Mundo Vá-
rosközpont építése. A lengyel beruházóval
abban is megegyeztünk, hogy közösen itt
építjük fel Zugló új közigazgatási központját
is. Ideköltözhet az önkormányzat, a kor-
mányhivatal, és egy új egészségügyi központ
is itt kap helyet – mondta Rozgonyi Zoltán.
Kifejtette, itt épül majd meg Zugló főtere,
ennek első szakaszát a Páduai Szent An-
tal-templom tornyának befejezésével, a
templom mögötti tér megújításával a mos-
tani önkormányzati ciklusban már meg is
építették. Ez a folyamat a piac felújításával,
a kereskedelmi és szolgáltatóközpont ki-
alakításával, illetve a Rákos-patakon túl
megépítendő, új Lantos Mihály Sportte-
leppel, multifunkcionális sportcsarnok lét-
rehozásával folytatódik majd. Rozgonyi
arra is kitért, hogy a Rákos-patak rekulti-
vációjával párhuzamosan sétányos, pados,
futó- és biciklipályás, játszóteres területet
hoznak létre a patak mentén.  

Megnő a környező 
ingatlanok értéke

Az alpolgármester kijelentette, a Bosnyák
téri építkezés lezárultával, három év múlva
végre valódi központja lesz a XIV. kerületnek. 

– A 2006–2010 közötti önkormányzati
ciklusban állóháború alakult ki az MSZP–
SZDSZ-es vezetésű önkormányzat és a len-
gyel beruházó között, nem született egyezség
a városközpontról. A Fidesz–KDNP vezetés
azonban az elmúlt négy évben kemény, de
konstruktív tárgyalásokon van túl az Echo
Investmenttel. Elértük, hogy a korábban
tervezett 250 ezer négyzetméteres bevásár-
lóközpont helyett 40-42 ezer négyzetméter
kereskedelmi létesítmény épüljön meg. A
fennmaradó területen a kiszolgálófunkciók
jelennek majd meg, illetve zöld felületet
alakítunk ki. Ha létrejön az új városközpont,

az az egész környék értékét megnöveli. El-
indulnak ugyanis azok a beruházásaink is,
amelyekkel a környező utcák épületeinek
homlokzatát is rendbe tesszük, a környék
ennek köszönhetően sokkal rendezettebbé
válik majd – ismertette Rozgonyi Zoltán,
aki arról is beszélt, hogy a beruházásnak
köszönhetően Zugló közlekedése is meg-
újulhat. Ennek keretében a Thököly úttól
Újpalotáig a legmodernebb technikájú, csen-
des villamosvonal épülhet meg. 

Az új városközpont létrehozása magával
vonja majd az innen néhány száz méterre
eső területek megújítását is. Ennek kere-
tében a Csömöri út/Thököly út és a Nagy
Lajos király útjának kereszteződése is át-
alakul. A jelenlegi, sarki étterem és a volt
gyermekorvosi rendelő épü-
letét elbontják, és ide ke-
rülhet az új zuglói rendőr-
kapitányság. 

Megújul a piac is

– Azért nagy lehetőség
az, hogy a következő ön-
kormányzati ciklustól a ke-
rületi polgármester auto-
matikusan a Fővárosi Köz-
gyűlés tagja is lesz, mert
ezután megszűnhet az ed-
digi fővárosi-kerületi ellen-
tét a ingatlan-tulajdonvi-
szonyok kapcsán. A Bos-
nyák piac mellett a villa-
mosremíz is fővárosi, tehát
nem kerületi kézben van.
Ezután azonban egy kellő
politikai támogatottsággal
és kormánypárti szövetsé-
gesekkel rendelkező pol-
gármester el tudja majd
érni a Fővárosi Közgyűlés-
ben ezeknek az ingatlanok-
nak a megújítását is. Így
megszüntetnénk a villamos-
remízt, a műemlék épületet
Pest Millenáris Parkjává
alakítanánk át. Ezzel lét-
rejöhetne egy, a legmoder-
nebb technikával felszerelt
könyvtár, koncertterem. Itt
színházi előadásokat, ko-
moly- és könnyűzenei kon-
certeket is lehet majd tar-
tani – részletezte Zugló je-
lenlegi alpolgármestere.  

A Bosnyák téri piac
ugyancsak fővárosi tulaj-
donban van, de Rozgonyi
Zoltán biztos benne, hogy
az októberi választások
után el tudják majd érni
az évek óta elmaradó fel-
újítását. Ezzel egyszerre
megszüntetik a parkolási
gondokat is. 

– Mindez nem jelent majd drágulást
a vevők számára – fűzte hozzá. – A
Bosnyák piachoz kapcsolódó önkor-
mányzati piacot a kerület továbbra is
működtetni fogja. Rozgonyi Zoltán úgy
összegzett, a tér megújítási programja
egész Zuglóra pozitív hatással lesz, en-
nek köszönhetően növekszik majd a
kerület vonzereje, sok fiatal, kisgyer-
mekes család költözik majd hozzánk.
A beruházásnak köszönhetően a helyiek
közösségi tudata is erősödni fog. 

Barta Ferenc: 
Átalakul a közlekedés, 
csökken a környezetterhelés

Új főtér, új önkormányzati épület, új
egészségügyi központ, mozi, éttermek,
üzletek – ilyen sok szolgáltatást nyújthat
majd a zuglóiak számára a kerület új
központja a Bosnyák téren. A Mundo
Városközpont építkezése jövő tavasszal
kezdődhet. Erről beszélgettünk Barta
Ferenc XIV. kerületi főépítésszel. 

– Milyen megállapodást kötött az Echo
Investmenttel az önkormányzat, mekkora
építmény kerülhet a Bosnyák térre?

– A 2012 őszén elfogadott új, zuglói építési
szabályozási tervben meghatározott para-
méterek szerint készülhet el a Mundo Vá-
rosközpont. A szabályozási tervet az Echo
Investment nem kívánta módosítani, elfo-
gadták azokat a beépítési méreteket, amelyet

Tavasszal indulhat az új
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Tavasszal indulhat az új

Rozgonyi Zoltán: “ Az új városközpont
létrehozása magával vonja majd az
innen néhány száz méterre eső terü-
letek megújítását is. “ 

2006 márciusában, még Rátonyi Gá-
bor polgármestersége idején írtak
ki nyílt pályázatot a központ meg-
építésére. Már ebben a kiírásban az
szerepelt, hogy a kereskedelem mel-
lett igazgatási, szolgáltatói funkci-
ókat is el kell látnia az objektumnak.
A lengyel Echo Investment nyerte a
pályázatot. 2006 júniusában az ön-
kormányzat megkötötte az adásvételi
szerződést a Csömöri úti ingatlanról.
2008 januárjában, már Weinek Leo-
nárd polgármestersége idején azon-
ban az önkormányzat elutasította
az építési engedély kiadását, a len-
gyel beruházó nem fellebbezte meg
a döntést. Októberben – miután elvi

és végleges építési engedélyeket
nyújtottak be a XI. kerületi ható-
ságnak – a beruházó bemutatta vég-
leges terveit a képviselő-testületnek.
Ugyanebben a hónapban Weinek pol-
gármester és a frakciók kinyilat-
koztatták, hogy a tervek nem felelnek
meg az eredeti ötletpályázatban le-
fektetett elképzeléseknek. Decem-
berben az újbudai építési hatóság
felfüggesztette az engedélyeztetési
eljárást azzal az indokkal, hogy a
tervek nem felelnek meg a zuglói
építési szabályzatnak és a kerületi
szabályozási tervnek, ugyanis lega-
lább 5000 négyzetméternyi össze-
függő zöld területet kell a helyszínen

kialakítani. 2009. januárban az Echo
Investment kijelentette, hogy ragasz-
kodik saját elképzeléseihez. Márci-
usban a beruházó már rugalmasab-
ban állt hozzá a nagyobb zöld terület
kialakításához és a közösségi funk-
ciók átgondolásának kérdéséhez. Azt
is javasolták, hogy az önkormány-
zatnak ne legyen visszavásárlási
joga a területre. Weinek Leonárd pol-
gármester a Mundo miatt 2009. áp-
rilis végén összehívott egy rendkívüli
testületi ülést. Erre azonban csak
egy képviselő ment el, így határo-
zatképtelenség miatt nem született
semmilyen döntés. Két nappal ké-
sőbb, a soros ülésen a képviselők
arról döntöttek, ad hoc bizottság
álljon fel annak érdekében, hogy az

A Mundo fordulatos története 



városközpont építése 
az önkormányzat meg-
határozott. Eszerint
egy körülbelül negy-
venezer négyzetméte-
res kereskedelmi lé-
tesítmény épülhet fel.
Az építkezés megkez-
dése előtt a következő
hetekben, hónapok-
ban először a régészeti
feltárás indulhat meg
a területen. Az épít-
kezés várhatóan ta-
vasz elején kezdődhet.

– Mit kell a szol-
gáltatói feladatokon
értenünk?

– Az Echo Investment tulajdonában lévő
területen épülhet fel a kereskedelmi köz-
pont, mozival, éttermekkel, postával. Az
önkormányzat úgy állapodott meg a be-
fektetővel, hogy ennek a projektnek a
folytatásaként a mostani füves futballpálya
területén jöhet létre az új önkormányzati
épület. Ebben kaphat helyet a kerület új
egészségügyi centruma. Területi elosztás-
ban ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a fut-
ballpálya felezővonalától a volt MDF-piac
területéig terjedhet majd ki az önkor-
mányzat új épülete. Ez előtt, a Csömöri
út és a Bosnyák piac, illetve az új keres-
kedelmi központ épülete által határolt te-
rületen helyezkedhet majd el az új zuglói
főtér. A bevásárlóközpont és a parkolóház

épületegyüttese innen szá-
mítva a Rákospatak utcáig
érhet el. A parkolót a kör-
nyékbeli lakosok is hasz-
nálhatják majd, de egyben
P+R parkolóként is mű-
ködhet. Az Újpalotáról vagy
az agglomerációból a Bel-
város felé vagy Zuglóba – a
megújuló Lantos Mihály
Sporttelepre vagy az ugyan-
csak új arculatot és funkci-
ókat kapó Rákos-patak
partjára – tartó autósok itt
letehetik a kocsijukat, és
tömegközlekedéssel utaz-
hatnak majd tovább.  

– A közlekedés hogyan
alakul át?

– A Csömöri út végig négy-
sávos lehet, ez azt jelenti,
hogy az utat végig kiszéle-
síthetik, így az újpalotai fe-
lüljárót is. Ehhez a projekt-
hez kapcsolódna a Thököly–
Csömöri úti villamosközle-
kedés visszaállítása, a vonal
végállomása Újpalotán lehet.
Ennek építése ugyancsak a
következő önkormányzati
ciklusban kezdődne. 

– Nem lesz nagyobb a
környezetterhelés a környé-
ken a kiszélesedő útsáv és
a parkolóház miatt?

– A tervezés előtt alapos
közlekedésszimulációs vizs-
gálatokat végeztek a szak-
emberek. Ezekből kiderült,
hogy nem várhatók majd
dugók a Csömöri úton. Azon
a helyzeten nem tudunk vál-
toztatni, hogy kerületünk egy
„átmenőkerület”. Csakhogy
az új városközpont parko-
lóháza az imént már említett
okokból épp megállító funk-
cióval bírhat, így a környe-
zetterhelés csökkenhet. 

Pindroch Tamás
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városközpont építése 
Megkérdeztük

Nagyné 
Horvát 
Teréz

– Nem rossz 
gondolat, mert 
ez mindenkép-

pen egy központi
helynek számít

majd. 

Bacskai Katalin
– Én azt hiszem,

hogy egy ilyen
építkezés nem-

csak a a környé-
ken élő

közösség, de az
egész kerület

számára hasz-
nos lehet. 

Faragó Judit
– Hozzánk közel
van az a terület,
ahol a Mondu
lesz, ezért na-
gyon örülök,

hogy a piac mel-
lett lesz egy

olyan hely is,
ahol mindent
egyszerre be

lehet majd szerezni. 

Szász István
– Nagyszerű

lenne, ha ez a
zuglói központ
gyönyörűen át-

alakulna, és akár
egy szép bevásár-

lóközpont is
lenne itt. Szerin-
tem a zuglói la-
kosoknak ez

tökéletes lenne.

Polacsek 
Roland

– Jó lenne, ha a
közelben étter-

meket és kávézó-
kat is

építenének, il-
letve lenne egy
nagyobb közért
és többféle bolt. 

Pacsay 
Imréné

– Hatalmas
ütemben fejlesz-
tik Zuglót, itt is
egy nagyon szép
területet fognak
létesíteni, ami

nagyszerű. 

Varga László 
– Nagyon örülök
neki, hogy Zugló
állandóan fejlő-
dik és szépül.

Sok sikert kívá-
nok ehhez a be-
ruházáshoz is,
illetve mielőbbi

megépülést. Barta Ferenc, Zugló főépítésze: „Az Echo Investment elfo-
gadta azokat beépítési méreteket, amelyeket az önkor-
mányzat meghatározott” 

eredeti elképzeléseknek megfelelően
jöjjön létre a beruházás. Májusban
Weinek Leonárd és az újbudai építési
hatóság is a tervek módosítására
szólította fel a beruházót. Júniusban
az Echo Investment bemutatta az
átdolgozott terveket. Weinek szerint
ki tudták kényszeríteni, hogy ne „be-
tonpláza” kerüljön a Bosnyák térre.
A bizakodó nyilatkozatok után azon-
ban a területen álló tanuszoda kér-
dése újabb botrányt okozott. Az uszo-
da egy 2009-es szerződésmódosítás
miatt került az Echo Investment tu-
lajdonába. Eredetileg csak akkor
bonthatták volna le az 1982-től mű-
ködő létesítményt, ha a beruházás
már kétharmad részben elkészült.
A beruházó azonban 2010-ben – az

önkormányzati választások előtt –
lebontotta a tanuszodát. A gyerekek
úszásoktatása elkerült a XVI. kerü-
letbe, de tavaly Papcsák Ferenc pol-
gármester jelenthette be, hogy a
BVSC-uszoda megújítása után a ta-
nuszoda is helyet kap itt. 2009 után
sokáig csend honolt a városköz-
pont-beruházásról. Az önkormányzat
új fideszes vezetése, Papcsák Ferenc
polgármester az elmúlt években
többször is tárgyalt a lengyel be-
fektetőkkel a sajtó kizárásával. Mi-
közben a Mundóval kapcsolatban a
nyilvánosság nem sok információ-
hoz jutott, 2012-től már lehetett
arra következtetni, hogy nemsokára
mégis történhet valami a területen.
Az önkormányzat ugyanis megkezd-

te a Bosnyák tér felújítását. Az el-
múlt húsz évben érintetlen, hajlék-
talanok tanyájává vált Bosnyák téri
templom melletti és előtti térrészt
két ütemben, teljes mértékben meg-
újította a mostani kerületvezetés.
Új burkolat került a térre, a területet
újraparkosították, szökőkutat épí-
tettek, bolgárkertészeket ábrázoló
szobrot avattak, és megújult a Pá-
duai Szent Antal-templom. Befejez-
ték az évtizedekkel korábban félbe-
hagyott torony építését, és új ha-
rangokat is szenteltek. A Bosnyák
tér egy része tehát már európai
színvonalú lett. A tavasszal kezdődő
városközpont-építés befejezése után
a teljes terület új arculatot, funkci-
ókat kap. 

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



Több tízezer növényt ültettek el, több
száz utcafront szépült meg, és több
ezer embert mozgatott meg az önkor-
mányzat Virágzó Zugló programja az
elmúlt években. Legutóbb, szeptember
23-án, az Olajág Otthonok épülete előtti
kis kert kapott újabb növényeket.

Borhy Bernadett-től, a növényeket szállító
kertészet vezetőjétől megtudtuk, ezúttal
100 rózsát, 250 évelő növényt, azon belül
60 levendulát hoztak a helyszínre. A zuglói
Olajág Otthonok lakói, igazi kertbarátok
lévén, örömmel fogadták a kertszépítést.

Az elmúlt négy évben a parképítések és
-felújítások során több tízezer virágot, fát,
cserjét, bokrot ültetett el az önkormányzat

a kerületben élőkkel közösen. Rozgonyi
Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, to-
vábbra is ezzel az igyekezettel szeretnék
megújítani és felfrissíteni azt a zöld területet
és azt a zöldhangulatot, ami Zuglót mindig
is jellemezte. A Virágzó Zugló program a
kerület szinte minden utcájába eljutott,
tudta meg lapunk Megyeri Szabolcstól. A
kertészmérnök kifejtette: a programban
részt vevők száma megközelíti az ötezret,
és már alig van utca a kerületben, ahová
ne jutottak volna el. A kertépítés folytatódik,
de már nemcsak az előkerteket és az ut-
cafrontokat szépítik meg, hanem a tár-
sasházak belső udvaraiba is ültetnek zöld
növényeket, virágokat.                       Hzs
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Szakmai workshoppal zárult szeptember
16-án az önkormányzat, valamint a Zug-
lói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület Egy jó szó Zuglóban elnevezésű
áldozatvédelmi programja. A másfél év-
vel ezelőtt indult projekt keretében töb-
bek között szakmai workshopok, kép-
zések, konfliktuskezelési tréningek, ön-
védelmi tanfolyamok valósultak meg,
illetve szakmai és felvilágosító kiadvá-
nyok készültek. 

A Syma Sport- és Rendezvényközpontban
megtartott programzárón Kardos Pál, a
projekt szakmai koordinátora elmondta:
Zuglóban tízéves múltra tekint vissza a
klasszikus formától eltérő bűnmegelőzés.
A TÁMOP pályázati forrásból megvalósított
Egy jó szó Zuglóban program rendkívül
sikeres volt. A szakemberek rendszeresen
adtak jogi, illetve mentálhigiénés tanácsot,
tartottak konfliktuskezelési tréningeket,
mediációs képzéseket, önvédelmi tanfo-
lyamokat, workshopokat, kortárssegítő
kompetenciafejlesztést és traumafeldolgozó
foglalkozást. Kardos Pál bejelentette, a
program ugyan véget ért, de annak sikeres
elemeit folytatni akarják.

Dr. Tóth Gábor, Zugló korábbi rendőr-
kapitánya, jelenleg a Syma csarnok ügyve-
zető igazgatója arra hívta fel hallgatósága
figyelmét, hogy áldozattá nem csak erő-

szakos bűncselekmény útján válhat valaki,
a csalással, megtévesztéssel kifosztott,
anyagi kárt szenvedett ember is áldozat.

Nemtől, életkortól függetlenül bárki válhat
sértetté – tette hozzá dr. Dragon Sándor
ezredes, a zuglói kapitányság vezetője.

Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus
kihangsúlyozta: a bűnelkövetés, illetve az
áldozattá válás megelőzése gyermekkorban
kezdődik. Fontos, hogy a szülők és a pe-
dagógusok fogadják el a gyereket olyannak,
amilyen, ne akarják olyanná tenni, ami-
lyennek elképzelik, mert ez frusztrációhoz

vezet, amire a gyerek agresszióval vagy
depresszióval reagálhat. Utóbbi az áldozattá
válás, míg előbbi a bűnelkövetés irányába
mozdíthatja el.

Dr. Vojnovics Ibolya, a BFKH Igazságügyi
Szolgálat áldozatsegítő osztályának vezetője
kiemelte: a fővárosban a pályázat nyertesei
közül az egyik legmagasabb színvonalon
megvalósított projekt a zuglói volt. 

Papp

Az Egy jó szó Zuglóban projekt megvalósítása során 358 szakember tovább-
képzését oldották meg. A szolgáltatásokat 704-en vették igénybe. A felvilágosító
rendezvényekre 180-an voltak kíváncsiak. A különböző csatornákon több ezer
kerületi lakos ismerte meg a programot. A projekt működtetésén 24 szakember
dolgozott. A programok legidősebb résztvevője 92 éves volt. 

Lezárult az áldozatvédelmi program, de a sikeres elemeket folytatni akarják 

Zugló önkormányzatának vezetésével
hat ország hat szervezetének Silver City
nevű, kétéves idősügyi projektje zárult
2014. szeptember 23-án a szlovéniai
Laškóban. A zárókonferencia nyitóelő-
adását Balog Melinda, a polgármesteri
kabinet vezetője tartotta. Őt kérdeztük
a projekt tanulságairól.

– Zugló miért vállalkozott arra, hogy
egy ilyen széles körű nemzetközi part-
nerségben részt vegyen?

– A Zuglóban élők negyven százaléka
hatvan évesnél idősebb, ezért az idősek a
kerületéletében kiemelkedő figyelmet kell
hogy kapjanak. Egy nemzetközi projektben
megoszthatók olyan, mások által már ki-
próbált és követendő példák, amelyeknek
itt is jó hasznát vesszük.

– Milyen jó gyakorlatokat sikerült meg-
honosítani?

– Zuglóban, Burgasban, Trevisóban, Ma-
riborban, Galatiban és Zágrábban is fel-
mértük az idősek igényeit, ami a tudás, a
biztonság és a közösség területén mutat
hiányosságokat. Partnereink dél-kelet-eu-
rópai tapasztalataira építve hoztuk létre a
Zuglói Korközpontot a Cserepesházban,
ahol információs pontot működtettünk,
és senior önkéntesek képzése, angoltan-
folyamok és a Silver Akadémia indult el.
A fő cél az volt, hogy ne hagyományos
szociális ellátást nyújtsunk, hanem az idő-
sek aktivitását, önszerveződését segítsük,
amire a legjobb példa a szerveződő szí-
vesség közösség.

– A projektzárást követően hogyan
látja: lesz folytatásuk a programoknak?

– A projekteket nem egy lezárt folya-
matként szoktam értelmezni, hanem sok-

kal inkább valaminek a kezdeteként. Az
újonnan átadott Civil Házban kapott helyet
a Zuglói Korközpont, amely folytatja tevé-
kenységét a pályázat lezárása után is. Már
az ősz folyamán újra ingyenes nyelvtanfo-
lyamokat és ismeretterjesztő előadás-so-
rozatot indítunk.                                         ZL

Silver City – ezüstkorúak 
bővülő lehetőségei Zuglóban

Utcafrontok százai
szépültek meg

Az elmúlt négy év alatt közel százezer növényt ültettek el az önkormányzat Virágzó
Zugló programjában

A Zuglói Korközpontban már ősz-
szel újraindulnak az ingyenes
tanfolyamok és előadások

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

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

Lesz még jó szó ZuglóbanLesz még jó szó Zuglóban



Munkavégzéséhez a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ zuglói tankerülete
tavaly az Ybl Miklós Építőipari Szakképző

Iskolában biztosított területet. Pribék An-
namária heti két napot tölt a zuglói iskolában,
ahol osztályfőnöki órákat tart, ápolja a kap-
csolatot a pedagógusokkal és a szülőkkel,
és olyannyira része az intézménynek, hogy
a diákok már tanárnőnek szólítják. A bűn-
megelőzésnek ez a módja egyre népszerűbb.
Zuglóban például idén már három másik
iskola is jelezte, hogy igényt tartana a szak-
emberre. A főhadnagy kapacitása azonban
véges, főleg úgy, hogy ebben a tanévben
újabb feladatot kapott. Az ORFK ugyanis
még egy új programot elindított A szülők és
a családok a rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében címmel.
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó feladata

lett, hogy a körzetébe tartozó valamennyi
iskolát – fenntartótól függetlenül – felke-
resse, és felajánlja egy szülőknek szóló
fórum lehetőségét. Ezekre a tájékoztató
jellegű beszélgetésekre igény szerint
akár drogprevenciós szakembert is
meghívhatnak. Az új programról
hamarosan plakát készül, amelyet
minden kerületi oktatási intéz-
ménybe eljuttatnak. Ezeken is
feltüntetik majd, hogy Pribék

Annamária minden hónap
első és harmadik csütörtö-

kén 17 és 18 óra között a
Zuglói Családsegítő és

Gyermekjóléti Köz-
pontban telefo-
nos ügyeletet, il-
letve ugyanitt
minden máso-
dik csütörtökön

17 és 18 óra
között szemé-
lyes fogadóórát
tart.            -r-

Családi nap keretében adták át a Németh
Imre Általános Iskola felújított tornatermét
szeptember 20-án. Az új épületrész a Zuglói
Sasok Sportegyesület kosárlabdacsapatának
is helyet ad a jövőben. Az ünnepélyes avatót
szabadidős programokkal, vetélkedőkkel,
rendőrségi és tűzoltósági bemutatókkal szí-
nesítették.

A termet az iskola működésének kezdete óta,
27 éve nem újították fel. A rekonstrukció két
ütemben zajlott: az önkormányzat még tavaly
kicseréltette a tetőtéri világítóablakokat, és ki-
javíttatta a tetőszigetelést. Idén pedig a Zuglói

Sasok Sportegyesület – társasági adóból befolyt
támogatásból, összesen 14,5 millió forintból –
kicseréltette a tornaterem padlózatát, a kosár-
palánkokat, és a festést is kivitelezte. Az 1998-
ban alakult zuglói sportegyesület 1999 óta tart
edzéseket a Lengyel utcai iskolában, ám hazai
mérkőzéseiket eddig a Budapest Honvéd Dózsa
György úti csarnokában játszották. Amennyiben
sikerül a Németh Imre Általános Iskola torna-
termét akkreditáltatniuk, a csapat ezen a téren
is visszaköltözhetne Zuglóba.

A Zuglói Sasok előkészítő csoportokat indít
8–10 éves gyerekeknek, a 11–18 éves korosztállyal
pedig különböző bajnokságokon képviselteti
magát. Az 1996-osokkal néhány éve az országos
serdülőbajnokságot is megnyerte. Ronkay László
elnök elmondta, hogy a Sasoknak kiváló a kap-
csolata a Budapest Honvéd Kosárlabda Akadé-
miával, ennek köszönhetően a legtehetségesebb
fiatalok 16-18 éves koruktól az NB I/B-s csapatban
folytatják pályafutásukat. Közülük többen is
részt vettek a szeptember 20-i tornaterem-avatón.
Az ünnepségen Rozgonyi Zoltán alpolgármester,
Ronkay László elnök és Tiborcz Márta igazgatónő
átvágta a nemzeti színű szalagot, majd egy be-
mutatómérkőzést láthatott a közönség. A megújult
tornateremben a jelen és a jövő játékosai mérték
össze tudásukat: a Zuglói Sasok serdülőcsapata
a Bp. Honvéd NB I-es csapatában játszó volt
„sasos” játékosok ellen lépett parkettra. A családi
napon volt kézművesutca, szellemi műveltségi
vetélkedő, Mind Lab (logikai játékok), az egyik
állomáson Yumeiho masszázstechnikákat, a má-
sikon pedig női jógát oktattak. Látványos be-
mutatókat tartott a Pólus kutyakiképző iskola,
a kerületi rendőrkapitányság, a tűzoltó-parancs-
nokság és zuglói karatézók.                          -rt-
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Pribék Annamária a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Köz-

pontban tart fogadóórát, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Is-

kolában pedig heti két napot tölt

Nyomozónő került a tanári karba

Rendhagyó módon pótolta a Dr. Mező
Ferenc Általános Iskola a nagy májusi
esőzések miatt elmaradt sportnapját.
Szeptember végén egy egész kaland-
parkot varázsoltak az intézmény ud-
varára. A kötélpályákat, a légvárat
és a különböző izgalmas játékokat
gyerekek és szülők egyaránt kipró-
bálhatták. Még egy jó hír fogadta a
mezős csapatot: elkészült az iskola
felújított ebédlője, ezentúl ismét hely-
ben költhetik el ebédjüket a diákok.

A kalandos program megvalósítá-
sában az OTP Bank Nagy Lajos király útjai
fiókja volt az intézmény segítségére. Az
anyabank pályázatán 100 ezer forintot nyer-
tek a fiók környezetének támogatására, és
az összeget a Mező iskolára fordították.
Sőt 300 ezer forinttal meg is toldották azt
két másik zuglói – a Bosnyák téri és a Thö-
köly úti – OTP-fiók dolgozóinak adományá-
ból. A pénzt a kalandpályára és sportszerek
vásárlására költötték.

Elkészült a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola új étkezője

Fészket raktak a Zuglói Sasok
A Németh Imre iskola most elkészült, felújított tornaterme 
lehet a zuglói kosárlabda-egyesület otthona

Itthon még 
az ebéd is finomabb
A Mező iskola volt a nyári nagy esőzések
legfőbb kárvallottja. Az intézmény tor-
naterme és étkezője annyira beázott,
hogy balesetveszélyessé vált, és le kellett
zárni. A diákok az elmúlt hónapban a
szomszédos Móra Ferenc Általános Is-
kolában és a horvát iskolában étkeztek.
A sportnapon tudták meg, hogy másnap

már újra „otthon”, a felújított
ebédlőjükben falatozhatnak.
– Az étkező szeptember 21-
re elkészült – fogadta a részt-
vevőket Rozgonyi Zoltán al-
polgármester –, a tornaterem
felújítása viszont csak de-
cemberre fejeződik be. Ok-
tóberben és novemberben
ezért a cselgáncsról és az
úszásról szólnak majd a me-
zős diákok tornaórái. 
Az önkormányzat segítsé-
gével a KSI cselgáncstermé-
be és a BVSC-Zugló uszo-
dájába járnak majd a gye-
rekek testnevelésóra kere-
tében.                     riersch

Újak a palánkok, az ablakok és a padló is 

Ázsiai hangulat az 
Ajtósi Dürer soron

Dajka-pedagógiai- és gyógypeda-
gógiaiasszisztens-tanfolyam indul
a kerületben. Az OKJ-s szak-
képzés egyik mentora Turi Ilona,
a Meseház Óvoda nyugalmazott
vezetője.

– A képzések párhuzamosan in-
dulnak, a dajkáknak három hó-
napos, a pedagógiai és gyógype-
dagógiai asszisztenseknek négy
hónapos intenzív képzésen kell
majd részt venniük – ismertette a
részleteket Turi Ilona. – A dajka-
képzés általános iskolai előkép-
zettséget igényel, a pedagógiai asz-
szisztensi pedig érettségiköteles.
Olyan magasan képzett tanároktól
tanulhatnak a hallgatók, akik ma-
guk is gyakorló szakemberek. 

A képzés vegyes rendszerű ok-
tatási (blended-learning) formában
zajlik majd, amely az elméleti, a
gyakorlati és a távoktatást is ma-
gában foglalja. A hallgatók elekt-
ronikus, illetve nyomtatott formá-
ban is megkapják a tananyagot, a
prezentációkat és a feladatgyűjte-
ményeket is. A tanulás egy része
egyénileg, otthon történik, ezért
nem jár utazással, és nincs kieső
munkaidő sem. A tanulást szom-
batonként csoportos konzultációk
egészítik majd ki. A képzés hely-
színe az Őrnagy utca 11. szám
alatti Meseház Óvoda lesz. A gya-
korlati képzésben remélhetőleg a
kerületi óvodák és oktatási intéz-
mények is partnerek lesznek.

-r-

Indul a dadus- 
tanfolyam!

A Szent István Gimnázium pedagógusai és
diákjai szeptember második felében alaposan
hozzászokhattak a délkelet-ázsiai beszédhez,
szokásokhoz és temperamentumhoz. Előbb
egy maláj diákok és pedagógusok alkotta kül-
döttség, majd egy indiai csoport érkezett a
zuglói intézménybe. Az egzotikus országokkal
való kapcsolat Szalayné Tahy Zsuzsanna in-
formatika-tanárnőnek köszönhető, aki rend-
szeresen részt vesz nemzetközi projektekben.
A külföldi konferenciákon széles körű sze-
mélyes kapcsolatokra is szert tesz. Neki kö-
szönhető az is, hogy a zuglói gimnázium 10
fős küldöttsége áprilisban egy hetet Újdelhiben
tölthetett. Ezt a látogatást viszonozták az
indiai diákok, akik szeptemberben igazgató-
jukkal érkeztek az Ajtósi Dürer sorra. Az
indiai vendégeket megelőzően pedig Malajziából
fogadtak egy csoportot. A két küldöttség láto-
gatása diplomáciai szinten is fontos esemény
volt, a malájok bemutatkozására például Ma-
lajzia Magyarországi Nagykövetsége egy taná-
csost delegált, míg az indiai és magyar kül-
döttséget szeptember 21-én az indiai nagykövet
személyesen fogadta. Az ázsiai hangulat most
néhány hétre csillapodik a Szent Istvánban,
ám október második felében ismét felerősödik,
ugyanis akkor a török küldöttséget várják a
Comenius program keretében. r-t-

Kalandos délutánon 
jött az örömhír

Két hét után hazatérhettek a mezős gyerekek: újra
saját, immár felújított étkezőjükben ebédelhetnek

A kalandpark kötélpályáit gyerekek és szü-
lők egyaránt kipróbálhatták

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

A Budapesti Rendőr-főkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadó címmel minden
kapitányságon létrehozott egy új beosztást. Zuglóban egy fiatal és csinos nyomozónő,
Pribék Annamária főhadnagy kapta ezt a különleges feladatot. A körzetében lévő kö-
zépiskolákkal napi szinten kell tartania a kapcsolatot.

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Nyugdíj-kiegészítést, bérlakás- és üzem-
építést, valamint a parkolási helyzet
azonnali megoldását szeretné elérni a
Munkáspárt, amelynek zuglói képviselői
a nyilvánosság előtt is bemutatkoztak. 

Összesen hat egyéni képviselőjelöltet indít
Zuglóban a Munkáspárt. A szervezet prog-
ramhirdető sajtótájékoztatóján a 7. sz. vá-
lasztókerületben induló dr. Hajdu József
elmondta: támogatnak minden olyan prog-
ramot, amely a kerület alacsony jövedelmű
nyugdíjasainak helyzetét javítja. Szerinte
Zugló pénzügyi helyzete lehetővé tesz egy
olyan jellegű nyugdíj-kiegészítést, amelynek
révén minden idős ember átlagnyugdíj
körüli jövedelemhez juthatna. 

– A Munkáspártnak konkrét elképzelése
van a kerület fejlesztéséről is – folytatta dr.
Hajdu József. – Szeretnénk, ha Zugló rozs-
datemetővé vált részein, ahol korábban üze-
meket zártak be, új
középüzemek jönné-
nek létre. Ez munkát
és termelést eredmé-
nyezne, ami a társa-
dalom egészének az
érdeke.

A párt folytatná a
panellakások felújítá-
sát, elérve, hogy az
elkövetkezendő öt év-
ben húszezer lakás
válhasson korszerűb-
bé. Ehhez a törvényi
feltételnél magasabb
önkormányzati hoz-
zájárulást biztosíta-
nának. A Munkáspárt

lebontatná a
XIX. szá-
z a d b a n
épült romos
házakat, és
h e l y ü k r e
k o r s z e r ű
bérlakásokat építene, amivel biztosítanák
a fiatalok első lakáshoz való jutását. Ren-
deznék a főváros pesti oldalának szélcsa-
tornájában lévő Rákosrendező pályaudvar
környékét is, ahol kiserdőt létesítenének.
Hajdu hangsúlyozta, nem halogatható tovább
a Zuglót Angyalfölddel összekötő felüljáró
megépítése és a parkolási probléma meg-
oldása sem. A Munkáspárt a Városliget
szerényebb átalakítását szeretné elérni, úgy,
hogy ne sérüljön a pihenőpark zöld jellege,
és minden korszak hagyja ott a nyomát a
liget egy-egy részén. Baranya

A Munkáspárt hat jelöltet indít, céljuk a nyugdíj-kiegészítés,
a bérlakásépítés, a parkolási helyzet megoldása

A képviselő-testületi ülések nyilvánossá
tételének megvalósítása, az önkormány-
zat működésének, a közbeszerzéseknek
az átláthatóvá tétele, a kerület tulajdo-
nában álló ingatlanok felelős kezelése,
energiahatékony módon való felújítása,
a városközpont létrehozása, az egész-
ségházak megújítása – Barta János, az
LMP polgármesterjelöltje, a 13-as körzet
egyéni indulója így vázolta fel prog-
ramjukat az októberi önkormányzati
választások előtt.

A párt bemutatkozó sajtótájékoztatóját
a Bosnyák téren tartotta. A rendezvény
után kiderült, mind a tizenöt körzetben
indulhat LMP-s jelölt a választáson, ugyanis
a Fővárosi Ítélőtábla elfogadta a 8-as kör-
zetben Hanák Gábor jogász fellebbezését,
ezért ő is indulhat a megmérettetésen.
Zuglóban az LMP és a 4K (Negyedik Köz-
társaság Párt) megállapodása alapján két
4K-s jelölt méreti meg magát. – Nem si-
mulékony, mindenben egyetérteni képes
az igazán jó képviselő – mondta az LMP
önkormányzati választási kampányában
bemutatkozó tájékoztatón a párt európai

parlamenti képviselője. Meszerics Tamás,
aki ugyancsak a zuglói LMP-t erősíti, ki-
fejtette, a kerületiek azt érdemlik, hogy
„tisztességes, nehéz emberek képviseljék
őket, ilyenek az LMP jelöltjei”. Csárdi
Antal főpolgármester-jelölt legfőbb célként
a korrupció visszaszorítását nevezte meg. 

– Elég volt a korrupciós botrányokkal
végigkísért huszonöt évből, elég volt abból,
hogy az emberek feje fölött hoznak meg
döntéseket – tette hozzá Csárdi.        (pt) 

A zuglói LMP képviselőjelöltjei: 
Az 1-es választókörzetben Hámorszky
Eszter (4K!), a 2-esben Várnai György
(4K!), a 3-asban Polán Tamás, a 4-
esben Fülep Krisztián, az 5-ösben Fülöp
Péter, a 6-osban Takács Tibor, a 7-
esben Horvai Ákos indul. A 8-as vá-
lasztókörzet jelöltje Hanák Gábor, a 9-
esé Pázmándi Bálint, a 10-esé Bódi At-
tila, a 11-esé Szigethy Tibor, a 12-esé
Vida Attila. A 13-as körzetben Barta
János, a 14-esben Quickert Lili, a 15-
ösben Bogdán Áron indul.

Vitára hívta a polgármesterjelölteket
Szeptember 27-én sajtótájékoztatót tartott a Bosnyák téren Várnai László, ahol be-
jelentette, október 3-ra vitára hívja a Civil Házba valamennyi zuglói polgármester-
jelöltet. Lapunknak azt mondta, már mind a négy másik jelölttel egyeztetett erről.
Várnai szerint fontos, hogy a polgármesterjelöltek megvitassák a kerület fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseiket. Az ott elhangzottak megmutathatják a választóknak,
ki mennyire felkészült Zugló vezetésére. 
A CivilZugló Egyesület polgármesterjelöltje szólt választási programjukról is. Győ-
zelmük esetén felelős gazdálkodást vezetnének be, önkormányzati bérlakásokat
építenének, megkezdenék a meglévők felújítását, a korrupció elkerülésére a közbe-
szerzésekről bizottság döntene, a zöld területekre 300 helyett 500 millió forintot
fordítanának, megoldanák a kerületben a sürgősségi gyermek ellátást, kerékpárutakat
építenének, illetve bővítenék a 4-es metró és a troli vonalát.

Bemutatkoztak a Munkáspárt zuglói jelöltjei
2. számú választókerület: 

Beiczi Gézáné
3. számú választókerület: 

Bejczi Anna
7. számú választókerület:

Dr. Hajdu József
11. számú választókerület:

Csikány József
12. számú választókerület:

Baráth Istvánné
15. számú választókerület:

Nyitrai Manó Lajosné

„Engem nem a rózsadombi luxuskörnye-
zetből, de nem is a körúton belüli áporodott
levegőjű közegből ugrasztottak ide, én itt
születtem, itt nőttem fel, itt jártam az élet
iskoláját. Ismerem a kerületet, mint a te-
nyeremet, annak minden gondját, ezért
tudom, hogy hol kell tüzet oltani, illetve
vizet fakasztani” – hangsúlyozza Czeglédi
János, a Jobbik zuglói polgármesterjelöltje
a párt jelöltbemutatóján.  

A politikus kifejtette: csak azok az emberek
tehetnek érdemlegeset az általuk képviselt
emberekért, akik köztük élnek, elsőként is-
merik gondjukat, örömüket, bánatukat, és
noha társadalompolitikai szinten képviselik
őket, egyszerű emberként is köztük vannak.
Czeglédi elmondta: szinte együtt nőtt fel a
kerülettel, saját bőrén tapasz-
talta annak minden változását,
és így felnőttkorára megérthette
azokat a negatív feladatokat is,
amelyeket megválasztása esetén
mindenképpen orvosolni akar.

– Zuglóban is, mint számos
más helyen az országban, a leg-
égetőbb kérdés a közbiztonság
– nyilatkozta lapunknak a Job-
bik zuglói polgármesterjelöltje.
–  Nem elég, hogy az embereket
gazdasági nehézségek sújtják,
sok esetben életük, családjuk
élete is veszélybe kerül. Azt aka-
rom, hogy Zugló felszabadultan
nevessen, örömteli és szabad

legyen, félelmek és görcsök nélkül gazdagodva.
Először olyan szintre emelem a terület köz-
biztonságát – és ez a programunk központja
–, hogy csábító legyen azok számára is, akik
új lakhelyet választanak, azok pedig, akik
évtizedek óta itt élnek, elmondhassák, végre
jó kezekbe került Zugló.  

A Jobbik képviselőjelöltjei azt ígérték, be-
kamerázzák az egész kerületet, és „Bár-
mennyibe is kerül, Rejtő Jenő után szabadon,
minden pofon elcsattanása előtt rendőr lesz
az adott helyszíneken.”

Czeglédi úgy véli, a lakótelepekkel és zöld-
övezeti ingatlanokkal egyaránt rendelkező
speciális városrész speciális problémameg-
oldásokat követel. Az emberekkel való sze-
mélyes kapcsolattartás hozza elő azokat a

kérdéseket, amelyeket vég-
re hosszú-hosszú idő után
az itt élők szeretnének
maguk mögött hagyni, il-
letve megoldottnak látni.  

– Mindenkinek azt aján-
lom, ami neki jár, generá-
ciókra is lebontva, és a
kerületrészeket is sajátos-
ságuk alapján kezelve –
mondta Czeglédi. – Egy-
formán fontos a nyugdíjas
és a gyermekkorú, de nem
feledkezhetek meg a dol-
gozóról, a munkásról sem,
aki a kerületet a vállán
hordja.                         ZL

A Jobbik azt ígéri: „Bármennyibe is kerül, Rejtő Jenő után szabadon, minden
pofon elcsattanása előtt rendőr lesz az adott helyszíneken”

A Jobbik zuglói 
képviselőjelöltjei:
1. Iván Sándor
2. Rózner Roland 
3. Czeglédi János 
4. Vass Péter
5. Molnár Artúr
6. Seres Sándor 
7. Veres Gábor
8. Toldi Miklós
9. Rózenberszki Ferenc 
10.Pólonyi Péter
11.Döbrössy Csaba 
12.Merk Bence 
13.Markó Elemér István  
14.Fazekas Árpád 
15.Balogh Dávid 

Újabb aluljárót festett ki a CivilZugló
Egyesület szeptember közepén, ezúttal
a Mexikói út és a Tábornok utca sarkán.
Várnai László, a szervezet elnöke, pol-
gármesterjelöltje szerint ugyanis igen
fontos, hogy a lakókörnyezet tisztábbá
és rendezettebbé váljon, ez a környék
lakóinak életminőségét is növeli.

– Ez csapatépítő munka is – tette
hozzá Várnai László –, ráadásul arra
járó idegenek ugyancsak beálltak kis
időre festeni. Ezáltal ők is kicsit magu-
kénak érzik ezt a részt, és talán jobban
vigyáznak rá a jövőben. 

A részleteket ismertetve az egyesületi
elnök lapunknak elmondta, a mostani
feladat összességében mintegy két napot
vett igénybe, több mint tizen vettek részt
benne. 

– Kiemelném, hogy egy cég ezúttal is
ingyen bocsátotta rendelkezésünkre a
szükséges mintegy százötven liternyi fes-

téket – mondta Várnai, majd aláhúzta:
ahogy eddig, úgy ezentúl is találnak
helyet, amelyet rendbe tehet az egyesület,
amelynek mostanra kvázi védjegye lett
az efféle valóban civil akció.             KD

A CivilZugló Egyesület két nap alatt
festette ki a Mexikói út–Tábornok utca
sarkán található átjárót, amihez száz-
ötven liternyi festéket használtak fel

Rendbe vágnák ZuglótRendbe vágnák Zuglót

LMP: „nehéz emberek” indulnak LMP: „nehéz emberek” indulnak 
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A macskanátha az egyik leggyakoribb és leg-
általánosabb fertőző eredetű cicabetegség.
Okozója két vírus lehet, de masszív, bakteriális
felülfertőződés is gyakran előfordul. A kór leg-
súlyosabb áldozatai a kölyökmacskák, amelyek
vírust ürítő fajtársakkal való találkozás során
fertőződnek meg.

Pár nap lappangás után jelentkeznek a
jellegzetes tünetek. Kezdetben csak tüsz-
szögést tapasztalunk, ami idővel egyre
gyakoribbá és erősebbé válik. További
tünet a magas láz, az étvágytalanság,
a gubbasztás és a szemek, valamint
az orr váladékozása. A kezdeti tüsz-
szögésből könnyen súlyos tüdő-
gyulladás alakulhat ki a vírus által
legyengített immunrendszeren köny-
nyedén áttörő baktériumoktól. A be-
teg állatok szemén sokszor összenö-
vések, súlyos szaruhártyafekélyek ala-
kulnak ki, amelyek egy idő után az
állat látását is veszélyeztethetik. A
fent említett súlyos tünetek miatt
létfontosságú, hogy az apró, beteg

macskakölykök minél hamarabb állatorvosi ellátást
kapjanak, megfelelő antibiotikumos, immunerősítő
és vírusreplikációt gátló gyógyszeres kezelésben ré-
szesüljenek. A betegségen átesett kiscicák vírushor-
dozók maradnak, vagyis ha szervezetük valamilyen
okból legyengül, nyálukkal, szem- és orrváladékukkal

újra üríthetik a vírust, amivel más, oltatlan
macskákat fertőzhetnek meg. Könnyen

megvédhetjük kedvenceinket rend-
szeresen adott, kombinált védőol-
tással. Az első évben két oltás
szükséges, nyolc- és tízhetes kor-
ban, majd évente egy emlékeztető
szurit kell beadatnia a gazdinak.
A felnőtt, kizárólag bent élő macs-
kákat is rendszeresen kell oltatni,
ugyanis ragályfogó tárgyakkal (pl.

cipőtalpon) könnyedén bevihető
a kórokozó. Ilyen esetben a tünetek

nyálzás, láz és az ínyen, nyelvháton
kialakuló gyulladásos, hámhiányos
részek formájában jelentkeznek. 

Dr. Schuster Norbert
zugloallatorvos.hu
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Az influenzaszezon, a bacilusok, a hideg sajnos
senkit nem kímél, és már egy enyhe megfázás is
rontja közérzetünket, hátráltat minket a munká-
ban. Természetesen a legjobb, ha vitamindúsan
táplálkozunk, és sokat mozgunk, sétálunk a friss
levegőn, de egyéb praktikákkal is segíthetünk
szervezetünknek elkerülni a betegségeket.

Az immunrendszer már a hűvösebb őszi hónapokban
is komoly „munkának” van kitéve, és ha ezt a védeke-
zőrendszert nem megfelelő mértékben tartjuk karban,
akkor a náthát, megfázást előidéző kórokozók könnyeb-
ben megtelepedhetnek és szaporodhatnak. A hűvös
időszakban egyre többet tartózkodunk fűtött, száraz
levegőjű szobákban, ezért kiürülnek vitamintartályaink
is. Néhány tanács megfogadásával fontos lépéseket
tehetünk immunrendszerünk erősítése érdekében:
• Táplálkozzunk az időszaknak megfelelően! Javasolt
még glicin, réz, méz, brokkoli, bors, kefir, torma fo-
gyasztása.

• Csökkentsük a nyers ételeket, térjünk át a sok-sok
hüvelyes főzelékre, levesre, és fogyasszunk az őszi
időszaknak megfelelő gyümölcsöket, például almát,
körtét, naspolyát, narancsot, mandarint, banánt!
• Mindennap együnk fokhagymát, pórét, savanyú ká-
posztát, és fogyasszunk diót, mogyorót, mandulát!
• Pihenjünk többet, szervezetünknek több alvásra
van szüksége, töltsünk több időt otthoni meleg te-
ázgatással, sült tök és gesztenye fogyasztásával, és
nagyon fontos a napi minimum 1,5-2 liter folya-
dékbevitel is!
• Hetente 2-3 alkalommal végezzünk olyan sport-
tevékenységet, amiben jól megizzadunk! Ez segít
a méreganyagok kiürülésében.
• Nagyon fontos a napi higiénia és a higiénés kultúra
megváltoztatása is, mint például a gyakoribb kéz-
mosás. Dr. Révai Tamás PhD, 

igazgató főorvos,címzetes egyetemi tanár
Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Ősszel sok kert kopárrá és egy-
hangúvá válik, holott ez az év-
szak éppen a pompás színka-
valkádról kellene hogy szóljon.
Az őszi szürkeséget úgy lehet
orvosolni, hogy olyan növénye-
ket ültetünk, amelyek ebben
az időszakban különleges szín-
világukkal kápráztatják el a be-
térőket, de akár az utcafront
is megszépíthető, hangulato-
sabbá tehető ily módon.

Az egyik slágernövény erre a
célra a tarackoló kékgyökér (Ce-
ratostigma plumbaginoides),
amelynek káprázatos, kobaltkék
virágai augusztustól októberig nyíl-
nak. Ráadásul ennek a talajtakaró
évelőnek a lombozata ősszel bor-
dóra színeződik, ezért roppant
látványos eleme lehet a kertnek
vagy a járda melletti sávnak. Az
alacsony termetű tarackoló kék-
gyökér sziklakertekbe is ültethető,
de akár sírokra is telepíthető. Ha-
sonlóan magas díszítőértékkel bír
a csavart mogyoró (Corylus avel-
lana ’Contorta’), amely csavart
ágaival és mutatós, csüngő bar-
káival dekorál, lombozata pedig
ősszel sárgára vált. Ez a cserjeféle
legfeljebb 2-3 méter magasra nő
meg, ezért kisebb kertekbe, utca-
frontra is praktikus. Termése ehe-
tő, ezért biztosan a gyermekek
kedvence lesz. Az igazi különle-
gességek kedvelőinek a fehértarka

levelű somot (Cornus alba ’Sibirica
Variegata’) ajánlom, amelynek ér-
dekessége, hogy ősszel nem lom-
bozatával, hanem levelüket vesz-
tett, égőpirosra színeződött vessző-
ivel dobja fel a kertet. A Cornus
stolonifera Flaviramea, vagyis a
sárgavesszejű som szintén ágrend-
szerével dekorál, ám ahogy neve
is mutatja, ebben az esetben sár-
gás árnyalatúak a vesszők. Ezt a
cserjét térhatárolónak is ültethet-
jük, vagy nagyobb fák alá is tele-
píthetjük, tehát a járda mellett is
jó szolgálatot tehet. Természetesen
a felsoroltakon kívül még szám-
talan fajta létezik, amelyek kifeje-
zetten az őszi színkavalkádot erő-
sítik. Ezek az évelők és cserjefélék
a mostani hetekben ültethetők.
Érdemes a különböző árnyalatok
keverésével egyedi palettát alkotni. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kos – Csodálatos teremtőerő-
vel „dübörögnek”, nincs olyan
helyzet, amelyet ne tudnának

megoldani. Hitükkel, ötleteikkel min-
denkit elkápráztathatnak. A főnö-
kükkel összetűzésbe kerülhetnek, ha-
talmi harc állhat a háttérben – ezen a
területen különösen érzékenyek le-
hetnek. Ha ők vannak a főnöki sze-
repben, akkor erejükkel rombolhat-
nak, figyeljenek! 

Bika – Kedvességükkel, szép-
ségükkel, harmóniájukkal
kápráztathatnak el mindenkit

– elsősorban a munkahelyükön. Egy-
két flört most szinte elkerülhetetlen.
A tanulás viszont nehezebben mehet.
Hitrendszerükben sok mindent el
kell engedniük, hogy az új megér-
kezhessen. Jogi ügyekben nehézségek
jöhetnek.

Ikrek – Nagyon jól vannak!
Társukkal együtt tele ötletek-
kel, lendülettel, teremtési vágy-

gyal, mindent elérhetnek, amit csak
szeretnének. Ugyanakkor a végtelen
szeretet, együttérzés is bennük van,
mindenkinek segítenének, adnának.
Ezt munkatársaik is érzékelhetik.
Céljaikat az angyalok segítik, higgye-
nek jó megérzéseikben, ne csak a ra-
cionális ész vezesse őket!

Rák – Társukkal a kapcsolatuk
egy újjászületési fázisban van,
itt az ideje a megújulásnak! A

régi sémákat el kell engedni, hogy
egy jobb érkezhessen, ami mindig
nehéz, de elkerülhetetlen, ha egy szeb-
bet szeretnénk. Pénz érkezhet, akár
bőségesen is, aminek nem kis részét
a gyerekekre költhetik, akikkel most
a kapcsolatuk békés, szinte felhőtlen. 

Oroszlán – A félelemből, önbi-
zalomhiányból adódó erős aka-
ratuk, uralkodási vágyuk küzd

önmagukban a megfelelési vággyal, a
harmóniára való törekvéssel. Ez persze
belső feszültséget okozhat, amit a hi-
tükkel, szeretetükkel tudnak igazából
megoldani. Ötleteikkel építhetik vál-
lalkozásukat. Gyerekeikkel most egy
csapatot tudnak alkotni. Sportoljanak!

Szűz – A még mindig tartó
pénzügyi nehézségek ellenére
a végtelen szeretet, segítőkész-

ség vágya van bennük, ami szavaik-
ban, megfogalmazásaikban meg is
jelenik. Olyanok, mint az angyalok.
Több kisebb útra, tárgyalásra szá-
míthatnak. Testvéreikkel, szomszéd-
jaikkal most minden régebbi nézet-
eltérést megbeszélhetnek, rendezhet-
nek, a szeretet vezeti őket. 

Mérleg – Pénzügyi vonalon
bőség érkezhet, ami segíti a
könnyedségüket, s talán ennek

hatására nincs olyan, aki ne csodálná
meg szépségüket, kedvességüket. Nagy
hatással lehetnek most másokra,
ezért nem mindegy, milyen példát
mutatnak. Sok kisebb útra, tárgya-
lásra számíthatnak, ami egyáltalán
nincs ellenükre.

Skorpió – Még mindig türel-
metlenek lehetnek, ami most
még hiúsággal és érzékeny-

séggel is társulhat, olykor túlzásokba
esve. Ha lehet, sportoljanak, hogy a
feszültségből adódó energiák ki tud-
janak jönni. A művészi alkotás is se-
gíthet, ám szerelmükre, gyerekeikre
is számíthatnak, ők is segíthetnek
oldani bennük az akaratot. Munká-
jukban komoly sikerek várhatók!

Nyilas – Ragyognak! Ragyognak!
Ragyognak! Teremtenek, lendü-
lettel, ötletekkel, hittel! Igaz, érez-

hetnek némi félelmet, önbizalomhiányt
is, de nincs olyan akadály, amit most
ne tudnának átugorni – ha másképp
nem – elfogadással, alázattal! Pénzügyi
vonalon viszont lehetnek nehézségek.
Ez a terület még mindig teljes átalaku-
lásban van. Ne essenek túlzásba!

Bak – Vágyaikban igencsak vég-
letesek lehetnek, túlzásokba es-
hetnek. Ezt leginkább a barátaik

érezhetik, akikkel akár összetűzésbe
is kerülhetnek. Akadályokat teremt-
hetnek türelmetlenségükkel, akaratuk-
kal. Ám a bennük lévő angyali szeretet
segíthet, ami szavaikban megjelenhet,
minden problémát megoldva.

Vízöntő – Az utakon vigyáz-
zanak! A szavakkal is, mert
könnyen bánthatnak velük

másokat! Ha tehetik, sportolással ad-
ják ki a bennük lévő feszültséget,
amely lehet, hogy előző életből jön. A
pénzügyi vonal bősége hozhat eny-
hülést, amit lehet, hogy céljaikba fek-
tetnek be, okosan. Társukkal a kap-
csolatuk még mindig próbáknak van
kitéve – szükség van változásra!

Halak – Nagyon jól vannak!
Jönnek, mennek, meg sem
lehet állítani őket, mindenre

és mindenkire nyitottak. Munkájuk-
ban sikeresek, „megy a szekér”! Ennek
ellenére anyagi nehézségekre, váratlan
kiadásokra még mindig számíthatnak,
ami esetleg a barátaikkal való kap-
csolatukban hozhat komoly problé-
mákat. Társukkal mindent meg tud-
nak most beszélni.

Kétheti horoszkóp október 2-től

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
Október 2–15-ig

Most ültethető a csavart mogyoró, amely különleges ágrendsze-
rével dekorál, ráadásul termése is ehető

Termék megnevezése

Szőlő

Vilmos körte

Szabolcsi jonatánalma

Ringlószilva

Lila hagyma

Lila káposzta

Padlizsán

Spenót

Sütőtök

Krizantém

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

cserép

Ár (Ft)

180-300

200-300

120-150

180-200

200-250

150-200

140-160

400-500

180-250

200-600

A rettegett macskanátha

A mindennapi fokhagymafogyasztás
legyőzi a bacilusokat
A mindennapi fokhagymafogyasztás
legyőzi a bacilusokat

Őszi 
színkavalkád
Őszi 
színkavalkád

Rendszeresen adott kombinált vé-
dőoltással megelőzhetjük, hogy
kedvencünk elkapja a betegséget
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Zugló lova is versenybe szállt, és a középfutam második helyén zárt a Nemzeti Vágtán.
Összesen 72 település lovasa mérte össze erejét szeptember 20-án és 21-én a Hősök terén. 
A kerület saját sátorral is képviseltette magát a nagyszabású programon, ahol Zugló-
totóval várták az érdeklődőket. A feladatok között a város történetével kapcsolatos
kérdések szerepeltek. A Nemzeti Vágtán idén megemlékeztek az I. világháború kitörésének
100. évfordulójáról is. Ennek jegyében bemutatták az egykori katonai egyenruhákat.
Zuglót Gazsi becenevű lovával Oláh Sándor lovas és Nyisztó Domonkos lovász képviselte.
Érdeklődésünkre elmondták, hogy Gazsi nagyon jó erőnléti állapotban állhatott a rajtvo-
nalhoz. Oláh Sándor sokáig készült a versenyre, naponta kétszer lovagolt, és különböző
lovasprogramokon vett részt, ahol gyakorolta a pályaköröket, -íveket

Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva szerveztek autómentes napot szeptember 19-én
Zuglóban. Magyarország 14. alkalommal csatlakozott a programhoz, amelynek idén a Mi
utcánk, mi jövőnk volt a mottója. Kerületünkben minden évben a Zuglói Ifjúsági Centrum
szervezi a programokat, idén a környék iskolásait környezettudatossággal kapcsolatos
kvízjátékokkal, feladatokkal és aszfaltrajzversennyel várták. Lovas Mariann ifjúsági prog-
ramszervező, a centrum megbízott tagintézmény-vezetője elmondta: a Mi utcánk, mi
jövőnk mottó apropóján próbáltak olyan feladatsort összeállítani, amely a mikrokörnye-
zetünkre hívja fel a figyelmet. – Fontos az is, hogy a gyerekekben tudatosuljon, az autó
helyett vannak környezetkímélőbb közlekedési lehetőségek is – tette hozzá Mayerné Deb-
reczeni Kinga, a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa. Idén hat zuglói iskolából 60
gyerek nevezett a versenyre. A vetélkedőt a Munkácsy Mihály Általános Iskola Munkácsy
Legjobbjai nevű csapata nyerte. Az összes résztvevő ajándékcsomagot kapott, az első
három helyezett külön jutalomban részesült. Az autómentes nap fő célja az egészséges
életmód, a környezetbarát közlekedési módok használatának népszerűsítése volt.       Hzs

A Zeneakadémián ünnepeltek

A 60 éves Zuglói Filharmónia szeptember 14-én adta ünnepi koncertjét a Zeneakadémián.
Erkel Ferenc Ünnepi nyitányát, valamint Kodály Zoltán Galántai táncok című művét
Záborszky Kálmán vezényelte. César Franck 150. zsoltárjánál Ménesi Gergely volt a
karnagy. Az eladáson közreműködött a Szent István Király Oratóriumkórus és Horváth
Gábor is. A jubileumi ünnepségen köszöntőt mondott dr. Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkár, dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere és Lázár Tibor, a filharmónia bölcsőjét
jelentő Szent István Gimnázium igazgatója. A jubileumi sorozat második előadását
október 4-én, a Budapesti Kongresszusi Központban hallhatta a közönség

A Mici néni két élete című előadással várták a szépkorúakat az Idősek világnapja alkalmából a
József Attila Színházba szeptember 27-én. A komédiára több százan mentek el. Az előadást Zugló
Önkormányzata támogatta, összesen 580 színházjegyet osztott szét a kerület idősei között

A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány
minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartja a Városligetben
Szívünk Napja elnevezésű rendezvényét, amelyen a szív- és érrendszeri
megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a kockázati tényezőkre, a
megelőzés lehetőségeire és a korai kezelés fontosságára hívja fel a fi-
gyelmet. A szív világnapján a Ligetbe látogatók interaktív előadásokon,
vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterinszint-, haskörfogat- és testsúly-
mérésen, valamint életmód-tanácsadáson vehettek részt. Becker Dávid,
a Magyar Kardiológusok Társasága főtitkárától megtudtuk, az érdeklődők
megismerhették az újraélesztés helyes technikáját, a félautomata de-
fibrillátor használatát. A rendezvényen Rozgonyi Zoltán alpolgármester
bejelentette, a kerületben hamarosan szívbarát klub alakul, amely a
szív- és érrendszeri betegségek megelőzését fogja szolgálni. A programok
között a Barátok közt sorozat szereplői és Katus Attila gyaloglásra
invitálta a jelenlévőket. A jó hangulatról Vastag Csaba, Janicsák Veca,
Nótár Mary, Bozsek Márk és Király Viktor gondoskodott

Dr. Hajnal György plébános
szeptember 29-én szentelt
vízzel áldotta meg a nemrég
megnyílt zuglói Civil Házat,
amely a kerületben működő
több mint száz civil szerve-
zetnek és a nemzetiségi ön-
kormányzatok rendezvé-
nyeinek ad ezentúl otthont.  
– Nagy erőt nyújt ez a fel-
szentelés az itt dolgozó kö-
zösségnek, hogy a szeretet
jegyében végezzük a mun-
kánkat – mondta Balogné
Kalina Zsuzsanna tagintéz-
mény-vezető az ünnepsé-
gen, amelyet a Nizalowski
testvérek koncertje színe-
sített.

Szilaj, nomád vagy villanypásztor? Mire jó a juhászkampó? Miért fehér a gulyás komondora?
Mit üzen a pásztortávíró? Kinek szól a csordás kürtje? Ezekre és számos egyéb kérdésre is
választ ad A pásztorok világa – Tisztelet Herman Ottónak címmel nyílt időszaki kiállítás a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A tárlatot Herman Ottó halálának 100. évfordulója
alkalmából szervezték, a tudós-polihisztor munkásságát ismertetik meg. A pásztorélet
múltját és jelenét bemutató kiállításon Herman gyűjteményének számos kincse megtalálható.
Herman Ottó gyűjteményét 1907-ben Ősfoglalkozások címmel a pásztorélet tárgyain és
különböző képzőművészeti alkotásokon keresztül tárta az érdeklődők elé. Ez a kiállítás
úgy mutatja be a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó mesterséget, a pásztorkodást,
hogy az a mai kor emberének érdeklődését is felkeltse a mesterség iránt. A látogató
nemcsak a gazdag történeti emlékanyagba nyer betekintést, de valós képet kap a
juhászok, gulyások, csikósok, kanászok mindennapi tevékenységéről, életviteléről és gon-
dolkodásmódjáról. A gyerekekre is gondoltak, hiszen számukra interaktív elemekkel me-
sesarkot hoztak létre, ahol népmesehősök, szólások, tapintható tárgyak – például különféle
pásztorcsengők –, játékok által teszik élményekben gazdaggá a múzeumlátogatást. Meg-
szólaltathatják az „állatok hangszereit” – a csengőket, pergőket és kolompokat –, és
korhű viseletekbe bújva tapasztalhatják meg, milyen érzés egy csikós, juhász vagy kis
kondás szerepét magukra ölteni. A tárlat 2015. február 20-ig látogatható.                       vr

Szívünk Napja Szívünk Napja 

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

Felszentelték a Civil Házat Felszentelték a Civil Házat 

A Munkácsy legjobbjai 
lettek a legjobbak
A Munkácsy legjobbjai 
lettek a legjobbak

Gazsi is vágtázottGazsi is vágtázott

Pásztorok, csikósok és 
kis kondások költöztek 
a múzeumba

Pásztorok, csikósok és 
kis kondások költöztek 
a múzeumba

Mici nénit kapták ajándékbaMici nénit kapták ajándékba



A kerékpárlopások megakadá-
lyozása érdekében az önkormány-
zat minden zuglói lakos jármű-
vébe ingyenesen azonosítószámot
gravíroztat – jelentette ki Rozgo-
nyi Zoltán alpolgármester a Bos-
nyák utca 46. alatti Zuglói Köz-
munkaprogram Központi Irodá-
jában megnyílt közbiztonsági
pont sajtóbemutatóján. 

A szeptember 26-án bemutatott
közbiztonsági pontot hamarosan
továbbiak létrehozása követi. El-
helyezésük igazodik a rendőrség
körzeti megbízotti rendszeréhez.

– A közbiztonsági pontok fontos
szerepet töltenek majd be a körzeti
megbízottak és a lakosság személyes
kapcsolattartásában, a bűnmeg-
előzés és áldozattá válás elkerülése
érdekében folytatott lakossági tájé-

koztatásban – fejtette ki Rozgonyi.
Hozzátette: a felvilágosításban a
Zuglói Önkormányzati Rendészet,
a Zuglói Közbiztonsági non-profit
Kft. munkatársai és a Zuglói Pol-
gárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai is szerepet vállalnak. A
most megnyílt közbiztonsági ponton
a zuglóiak elsősorban arról kap-
hatnak tájékoztatást, hogy személyi
és vagyonbiztonságuk növelése ér-
dekében milyen egyéni védekezési
eszközök állnak rendelkezésre, va-
lamint ezek támogatott beszerzésére
milyen pályázati lehetőségek vannak.
Itt tehetnek bejelentést a közbiz-
tonságot veszélyeztető jelenségekről
és a gyanús személyekről is.

– Az önkormányzat egyetlen zug-
lóinak sem szeretne adósa maradni
– jelentette ki Rozgonyi. – Minden-

kivel elszámolunk
a korábban beve-
zetett, majd a költ-
ségvetés konszo-
lidációját követő-
en megszüntetett
kommunális adó-
val. Megkérdez-
zük, hogy ki mire
kívánja fordítani
az általa befizetett
összeget. A lako-
sok választhatják
az egyéni védeke-
zés fokozását, de
felajánlhatják más
közcélra is.      PD

Következő állomásához érkezett Zuglóban az úgy-
nevezett közbiztonsági roadshow. Ezúttal a 3. számú
körzet megbízottjaival találkozhattak és ismerked-
hettek meg a lakók a nemrég átadott Civil Házban.

A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a lakos-
sággal minél erősebb kapcsolatot építsenek ki, és
utat biztosítsanak a felek közötti kommunikációnak,
információáramlásnak. A zuglói közbiztonsági road-
show-k is ezt a célt szolgálják, de emiatt történik
majd, hogy hamarosan minden közintézményben,
üzletben, illetve lépcsőházban látható lesz az adott
körzet megbízottjainak névsora és elérhetősége.
Ezenkívül a www.körzetimegbizott.hu weboldalon
bárki megtalálhatja a körzetére vonatkozó informá-
ciókat, telefonszámokat. A szeptember 23-i állomáson
a 3. számú körzet megbízottjaival ismerkedhetett
meg a lakosság. A körzet egyedülálló előnnyel ren-
delkezik, ugyanis mind a négy, itt szolgálatot teljesítő
KMB-s – Oláh László főtörzsőrmester, Szedlák
Norbert zászlós, Varga György főtörzszászlós és Kiss
Zsolt főtörzsőrmester – tapasztalt rendőr, ráadásul
saját körzetükben élnek. Ennek köszönhetően komoly
hely- és emberismerettel rendelkeznek.

A roadshow következő állomása a Fogarasi úti
Tesco áruház IL Treno éttermében lesz október 8-
án 17 órakor.  -rt-

Minden zuglói lakos kerékpárját
gravíroztatja az önkormányzat

A 3. körzet megbízottjai – Oláh László, Szedlák
Norbert, Varga György, Kiss Zsolt – mind a né-
gyen tapasztalt rendőrök

A közbiztonsági ponton a rendelkezésre álló vé-
dekezési eszközökről kaphatnak felvilágosítást,
de bejelentést is tehetnek itt gyanús esetekről
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Nagy volt a jövés-menés szeptember
13-án, szombaton este a Polgármesteri
Hivatal környékén. A testületi üléseknek
is helyet adó házasságkötő teremben
rendőrök, polgárőrök és közterület-fel-
ügyelők gyülekeztek. Az önkormányzat
– a közbiztonságban szerepet játszó
társszervekkel összefogva – aznap estére
ugyanis nagyszabású bűnmegelőzési ak-
ciót szervezett. 

A razziában 28 rendőr, 5 közterület-
felügyelő és 82 polgárőr vett részt,
vagyis aznap 115-en vigyáztak a rendre
a kerületben.

Kardos Páltól, a Zuglói Önkormányzati
Rendészet vezetőjétől megtudtuk, az este
elején, egy közös eligazításon felosztották
Zugló területét, így mindenhova jutott
egyenruhás. A jó bűnmegelőzési akció leg-
főbb ismérve az elrettentés, vagyis az,

hogy kevés intézkedésre van szükség a
razzia során. Nos, szeptember 13-án ko-
molyabb bűncselekmény – rablás, betörés,
kocsilopás vagy -feltörés – nem történt a
kerületben, tehát a fokozott közterületi
jelenlét elérte legfőbb célját. Természetesen
ez nem azt jelentette, hogy hajnali fél
kettőig nem akadt dolguk a rendőröknek.
Néhány esetben szabálysértési eljárást
kezdeményeztek, de akadtak olyan sze-
mélyek, akiket előállítottak a kapitánysá-
gon, valamint egy laptop és egy machete
is előkerült. Ellenőrizték a kerületi szóra-
kozóhelyeket, illetve azokat a területeket,
ahol hajléktalanok életvitelszerűen tartóz-
kodtak, megszállták a közlekedési cso-
mópontokat, és fokozottan átvizsgálták
azokat a területeket, ahonnan lakossági
bejelentések érkeztek. 

Ezeket az akciókat a jövőben is folytatjuk.   
Riersch

Az Otthonunk biztonságáért elnevezésű program
keretében lépcsőházi kamerákat adott át szeptember
17-én Rozgonyi Zoltán alpolgármester az Erzsébet
királyné útja 50. szám alatti társasház lakóinak.
Az eseményen jelen volt Bihary Zoltán, a terület
önkormányzati képviselője is.

– A program keretében a zuglóiak különböző,
az önkormányzat által támogatott élet- és vagyon-
védelmi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Ezek
közé tartozik a társasházak bejáratát figyelő ka-
merák igénylése – mondta Rozgonyi. – A most át-
adásra kerülő, pályázati úton elnyert tíz kamerát
a társasház öt lépcsőházában szerelték fel. A
másfél millió forintos beruházás mintegy kétszáz
zuglói személy- és vagyonbiztonságát szolgálja.

Az alpolgármester komoly lehetőséget lát a la-
kosság önvédekező képességének fokozásában,
amit az önkormányzat pályázati úton elnyerhető
támogatásokkal segíthet. Nem tartja elképzelhetet-

lennek, hogy az elkövetkezendő időszakban éves
szinten akár egymilliárd forintot is fordítsanak a
közbiztonság javítására.

Steiner Attila, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
(ZKNP) ügyvezetője a beruházással kapcsolatban kie-
melte: a tervezésnél figyelembe vették a társasház
igényeit és sajátosságait. A feladat megoldását nehezítette,
hogy az épület nagyobb zöld területen fekszik, és több
bejárata van.

Németh Lászlótól, a ZKNP Kft. biztonságtechnikai
vezetőjétől megtudtuk, a kivitelezés során a legmo-
dernebb technikai eszközöket alkalmazták. A lép-
csőházakban nagy dinamikájú érzékelővel ellátott
kamerákat szereltek fel, az éjszakai üzemmódot
infrasegédfény biztosítja. A kamerák a ZKNP távfe-
lügyeleti központjába vannak bekötve.

Nagy Zoltán közös képviselő elmondta, a mun-
ka gyorsan, a lakók nyugalmának zavarása
nélkül folyt.     Papp Dezső

Újabb 16 kamerával bővült szeptember 25-én a
zuglói térfigyelőkamera-rendszer. Az új eszközöket
jelképesen a Pillangó parkban avatták fel, ahol az
újonnan telepített kameráknak a negyede található.
A kamerabővítés során figyelembe vették a lakossági
igényeket, illetve a bűnügyi statisztikákat. Jelenleg
Zuglóban már 145 kamera figyeli a közterületeket,
de még idén 151-re bővül ez a szám. 

Zugló már eddig is a legjobban lefedett kerületek
egyike volt, de az önkormányzat nemcsak a kamerák
számában, hanem azok minőségében is a maximumra
törekszik. Az új eszközök a legmodernebb technikát
képviselik, harmincszoros optikai zoommal rendel-
keznek, így akár 150-200 méterről is kiváló képet
adnak, amit elősegít a Full HD-minőség, a 360 fokos
látószög és az adatátvitel minősége. Célunk, hogy a
régebbi kamerákat is szép lassan ilyenekre cseréljük.

Az újonnan telepített 16 kamerából négy a Pillangó
parkban található, de került a Várna utcába, az
Egressy térre, a Civil Ház elé és a Wass Albert térre is.
A kamerák továbbra is a Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft. Laky Adolf utcai térfigyelő központjába

küldik a képeket, ahol a nap 24 órájában követik
azokat. A felvételeket öt napig tárolja a rendszer.

Dr. Dragon Sándor ezredes, Zugló rendőrkapitánya
elmondta, a Pillangó parkban az állandó rendőri jelenlétet
is szeretnék bevezetni, ugyanis ez a Füredi lakótelepen
kiválóan vizsgázott. A statisztikák szerint ahol térfigyelő
kamerákat helyeztek el, ott ugrásszerűen javult a köz-
biztonság. Az Adria lakótelepen például a tavalyi kame-
ratelepítés előtt évi 58-60 bűncselekmény történt, utána
ez közel a negyedére, 16-ra csökkent.                         Rt

Öt órán belül elfogták
Szeptember 18-án tett feljelentést egy
állampolgár a kerületi kapitányságon,
hogy előző este az egyik zuglói hotel
előtt egy férfi bántalmazta, majd ki-
rabolta. Kiderült, a sértett italozás
közben ismerkedett össze későbbi
támadójával. Együtt indultak újabb
italokért, amikor a férfi váratlanul
többször is megütötte, majd tárcáját
és mobiltelefonját elvette. A sértett
csak támadója keresztnevére emlé-
kezett, de ebből és a személyleírásból
azonosítani tudták a rendőrök. A
gyanúsított ugyanis egy héten belül
több bűncselekményt is elkövetett,
ezért több eljárás volt folyamatban
ellene. A fenti bűncselekmény rab-
lásnak számít, amit a törvény 2–8 év
szabadságvesztéssel büntet. A rend-
őrök öt órán belül elfogták a férfit, la-
kásán a lopott telefont is megtalálták.

Ismerősüket rabolták ki
A kerületi kapitányság eljárást folytat

egy 20 és egy 22 esztendős zuglói fia-
talember ellen, akik azzal gyanúsít-
hatók, hogy bántalmazták és kira-
bolták ismerősüket. A két férfi szep-
tember 21-én kora délután csöngetett
be az 58 esztendős ismerőshöz, akitől
tízezer forintot követeltek. Ő nem
akart ennek eleget tenni, ezért fellökték,
bementek a lakásába, alaposan át-
kutatták, végül 1400 forint zsákmány-
nyal távoztak. A sértett felismerte a
rablókat, ezért a rendőrök alig nyolc
órával a bűncselekmény után már
rács mögé is dugták a két férfit,
akiket egy Dózsa György úti lakás-
ban fogtak el.

BŰNÜGYI 
KRÓNIKA

Huszonnyolc rendőr, öt közte-
rület-felügyelő és nyolcvankét
polgárőr vett részt az akcióban

Beindult a razzia

Újabb lépcsőházi kamerákat adtak át

Zuglói Rendészeti Központ 
Bejelentés, segítségkérés: 36-1/2-11-22-33

Közbiztonsági pont 
Budapest, XIV. kerület Bosnyák utca 46.

Nyitva: pénteken és szombaton 07.00–13.00 

Jól halad a roadshowJól halad a roadshow

A most felszerelt tizenhat kamerából négy a Pil-
langó parkba került

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

Egyre több teret figyelnekEgyre több teret figyelnek
Közbiztonsági pont 
nyílt a Bosnyákon
Közbiztonsági pont 
nyílt a Bosnyákon



ELADÓ ZUGLÓBAN RÓNA parkban
I. emeleti, parkra néző, erkélyes, 2 szo-
bás, 49 nm-es öröklakás tulajdonostól.
Csere is érdekel, 1 szobával nagyobbra,
3. emeletig. Tel: 06-20-441-8651

MAGÁNSZEMÉLY, FIÁNAK 5M FT-IG
emeleti lakást keres minden megoldás
érdekel. Tel: 06-30-347-8045

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplomás
tanárnál. Társalgás már kezdő szinten.
Eredményes felkészítés bármely vizs-
gára. Tel: 383-0461, kacika@t-online.hu

MODERN MAGÁNÉNEKOKTATÁS
HANGKÉPZÉS korhatár nélkül, Több
Stílusban a Könnyűzenén belül. Igényes
Repertoárú Tananyag, több ezer zenei
alappal. Mikrofonos gyakorlat, Stúdió-
gyakorlat, Hangfelvétel készítése, Élő
zenekari gyakorlat az Énekstúdió Ze-
nekarával. Zenészek jelentkezését is
várjuk! Vocal Trainingek, folyamatos
fellépések. www.nagygaby.hu Tel: 06-
20-568-1293

PROBLÉMÁS A GYEREK, vagy felvé-
telizik? Korrepetálás magyar, matek,
vagy internetes felvételi 5-8-ig (tavalyi)
gyakorlása. 1500 HUF/óra. Tel: 06-20-
253-5113

MATEMATIKA TANÍTÁST VÁLLAL 24
éves gyakorlattal rendelkező lelkiisme-
retes szaktanár középiskolásoknak,
felső tagozatosoknak fizikatanítás is.
Házhoz is megyek. Tel: 06-20-580-2758

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZFI-
ZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szerződés-
sel. (roncs autót is) Házhoz megyünk,
hétvégén is! Tel: 06-30-253-2248

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila. Tel: 256-
8680, 06-30-970-4870

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bővítés, vírusirtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal! Tel: 06-30-857-26-53

ARANY-EZÜST VÉTELE a legjobb
napi áron. Hagyatékot készpénzért vá-
sárolok. VII. Wesselényi u.19. Wesselényi
Galéria Tel: 317-9938 www. louisgale-
ria.hu  

KARÁCSONYRA AJÁNDÉKOZZON
CSALÁDI-, és gyermek-, vagy erotikus
fotósorozatot-naptárral.  Tarján Fotó,
1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-18h.
Szombaton bejelentésre. Tel: 363-1170

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

RÉGI, TÖRÖTT, KOPOTT fotók felújítása,
átalakítása. Negatívok, videók digitalizálása.
Tarján Fotó, 1145 Thököly út 150., Nyitva
hétköznap: 10-18h. T: 363-1170

OKTATÁS

JÁRMŰ

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók min-
den típusának falbontás nélküli gépi
tisztítása azonnal, garanciával. Tel: 228-
6193, 06-30-9210-948

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fűtésszerelés, ázások, csőtö-
rések megszüntetése. Mosdók, WC tar-
tályok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel:
402-4330, 06-20-491-5089

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel vállalom
zuglói műhellyel. Marton Tamás tech-
nikus. Tel:221-1691 üzenetrögzítővel,
Mobil:06-20-342-7898

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

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK ké-
szítése, javítása. Kisebb ácsmunkák.
Kis munkák is. Tel:291-0081, 06-30-
401-74-62

HŰTŐSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén is, garanciával! Tel: 419-82-64,
06-70-211-77-60

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, új szer-
kezetek készítése, régiek felújítása, lapos
tetők szigetelése. Ereszcsatornák javí-
tása, cseréje. Tel: 06-1-257-5762, 06-
70-224-9326 

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

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FELÚJÍ-
TÁSA, átalakítása! Csempeburkolás,
kőművesmunkák, vízszerelés! Anyag-
beszerzéssel, garanciával! www.meste-
rur.hu Tel: 06-20-961-6153

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS 
AZONNAL HELYSZÍNEN! 

Villamosmérnök végzettséggel, 
garanciával. Digitális átállás! 

Mindig-TV, dekóder beüzemelés!
Tel: 06-20-471-8871

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fűtés-
szerelő mester vállalja készülékek, be-
rendezések javítását, karbantartását,
cseréjét. Teljes körű kivitelezési mun-
kákat és duguláselhárítást. Tel: 06-30-
956-8540, 06-1-220-5185

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás elhárí-
tás profi gépekkel, szerelvények javí-
tása, cseréje, gázkészülékek javítása,
csőtörés, hibaelhárítás azonnal. Tár-
sasházaknak és közületeknek is! 40
éves gyakorlattal. Tel: 3633-272, 06-
30-9517-849

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablakdok-
tor.hu 20 éve vállalom kedvező ára-
kon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését 1 év garanci-
ával. Felmérés díjtalan. Horváth Ákos
Tel: 06-70-550-0269

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PARKETTA-
LERAKÁS, parkettajavítás, parkettacsi-
szolás, vízszerelés, csempézés, villany-
szerelés, ajtó-ablakcsere, illesztés, kő-
műves-, lakatos- és asztalosmunkák,
takarítás garanciával. Tel:202-2505, 06-
30-251-3800

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és –felújítás. HAJDÚ
VILLANYBOJLER javítás, vízkőtelenítés
garanciával. Érintésvédelmi felülvizs-
gálat, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel: 06-30-440-1586, 252-0813

MAGÁNHÁZAKNÁL TAKARÍTÁST, AB-
LAKTISZTÍTÁST vállal cégünk. Ha fá-
radt, vagy elfoglalt, hívjon bizalommal!
Tel: 06-20-595-3057

VILLANYSZERELÉS, VILLÁMHÁRÍ-
TÓ, KAPUTELEFON azonnali kezdéssel,
garanciával. Kiss István Tel: 06-20-
9608-141

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kőmű-
ves, burkoló, festő, asztalos, vízszerelő
szakemberek állnak rendelkezésre. Tár-
sasházak felújítását, karbantartását,
konyhák, fürdőszobák felújítását vál-
laljuk. Tel: 06-30-457-2666, 06-20-514-
7876

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHATÓ
HÖLGY kisebb-nagyobb takarítást, ab-
laktisztítást, vasalást vállal. Irodák és
társasházak részére is! Gyors és precíz
munkavégzés. Tel:06-30-294-2227

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

ZÁRSZERVIZ VÁLLAL ASZTALOS
munkát: ajtó- ablakillesztést, zárszere-
lést, küszöbkészítést, szigetelést, má-
zolást, pántok, zsanérok cseréjét és a
legkisebb munkát is vállalom. Szigeti
László, Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

KÖNYVELÉS-ADÓTANÁCSADÁS PM
által regisztrált mérlegképes könyvelő-
közgazdász vállalja vállalkozások: - tel-
jeskörű könyvelést, bérszámfejtést; -
bevallások-, beszámolók elkészítését,;
- számviteli politika készítését; - ma-
gánszemélyek SZJA bevallásait,; - adó-
tanácsadást, - hatóságok előtti képvi-
seletet, - végelszámolást (akár vissza-
menőleg is) Tel: 06-70-210-8346

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁ-
ZÁS fóliatakarással! Minőségi, tiszta
munka. Ingyenes kiszállás. Hívjon biza-
lommal! Tel: 220-5731, 06-20-994-6279

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVEZŐ
áron vállalunk: víz-, fűtésszerelést,
szobafestést, mázolást, tapétázást,
kőműves burkoló munkákat, parket-
tázást. ZUGLÓI MEGRENDELŐKNEK,
NYUGDÍJASOKNAK KEDVEZMÉNY!
Tel: 06-30-9524-725

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (műanyag is)
Zárcsere, szigetelés, passzítás. Ingye-
nes kiszállással. Kiss Ernő asztalos.
Tel: 06-30-447-4853

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! 

Dugulás elhárítás profi gépekkel, szerel-
vények javítása, cseréje, 

gázkészülékek javítása, csőtörés, hibael-
hárítás azonnal. Társasházaknak és kö-

zületeknek is! 40 éves gyakorlattal. 
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

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

KOSSUTH ANTIKVITÁS GALÉRIA vá-
sárol magas áron antik bútorokat, fest-
ményeket, asztali-, fali-, zseb-, és karó-
rákat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb.,
porcelánokat, Kovács Margit-, Hum-
mel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüst-
tárgyakat, háború előtti katonai kitün-
tetéseket, levelezőlapokat, képeslapokat,
hagyatékokat, tört és fog aranyat. Ér-
tékbecslés és kiszállás díjtalan! XV.ker.
Páskomliget u.8. (Vásárcsarnokkal
szemben) Tel: 06-1-708-2878, 06-20-
358-8217

BOSNYÁK TÉRI PIACON magas áron
vásárolok mindenféle régi bútorokat,
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, porcelánokat, festményeket,
ezüst-, bronz-, réztárgyakat, régi kerá-
miákat, pénzeket, könyveket, kitünte-
téseket, bizsukat, ékszereket, hagyatékot
stb… Tel: 06-30-9210-915, 06-20-562-
3252, Kozma Józsefné

RÉGISÉG

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

ALPINTECHNIKÁVAL VÁLLALUNK:
HOMLOKZAT felújítást, festést, mázo-
lást, veszélyelhárítást, dryvit szigetelést
és bádogos munkákat. Tel: 06-20-471-
1870, 273-1857

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés azonnal. Rácské-
szítés, kapuk, kerítések, galériák, egyéb
lakatosmunkák. Tel.:06-30-299-12-11

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

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. munkatársakat keres! Ér-
deklődni: 06-70-383-5004. Fényképes
önéletrajzát az ibp@ibp.hu emailre
várjuk!

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja fog-
pótlások készítését, javítását garanciával.
Fogfehérítő sablon és éjszakai harapá-
semelő készítése. Tel: 252-40-67, 06-
20-445-84-21. Petőfalvi, Ilosvai utca 25

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

IZOMLETAPADÁSOK, FEJ-, NYAK-,
hátfájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery u.
25.; Vörösvári út 88-96.), vagy az ön
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasz-
szőrtől. Tel: 06-20-595-3057

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GONDO-
ZÓNŐ vállalja idősek otthoni ápolását.
Bevásárlás, orvosi ügyintézés, autóval
rendelkezem. Hívjon bizalommal! Tel:
06-20-441-8651

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa, har-
monika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel: 410-7924,
06-20-934-57-28

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. eladó és kiadó lakásokat,
házakat, telkeket, üzlethelyiségeket,
irodákat keres! Tel: 351-9578, 06-70-
383-5004

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készí-
tését vállaljuk gyorsan, kedvező áron.
Irodánk a metró állomáshoz közel. Tel:
06-30-703-4882, www.energetikatanu-
sitas.com

ÜZLET KIADÓ XIV. kerületben. Rá-
kosfalvapark sétáló üzletsorán, forgal-
mas helyen, Rossmannal szemben, 28
nm-es üzlethelység kiadó. Tel: 06-30-
396-8008

KIVÉTELES ADOTTSÁGÚ HELYEN
épült, 9 lakásos társasházban, 77 nm-
es új lakás eladó. www.gyorffy4.hu, Tel:
06-20-943-6541

KACSOH PONGRÁC ÚT 141-143/A,
közös tulajdonú, földszinti, két szobás,
54nm2, üres lakás kiadó. Irodának is
alkalmas. 18-19 nm2-es tárolók, rak-
tározás céljára szintén kiadók. Tel:
06-20-923-4639

ÁLLÁS

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

REDŐNY, RELUXA

INGATLAN

18.

19.

20.

21.

22. 

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

október 8.

október 22.

november 5.

november 19.

december 3.

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

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

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

@gmail.com,
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2014. október 8.

Megjelenés: október 16.

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

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

idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Zugló egész területén
állunk rendelkezésére.

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

E-mail: gondozas@chello.hu

A Zuglói Lapok 
terjesztése a megjelenést
követő három munkana-

pon történik.

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

A Budapesti Békéltető
Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadást tart minden
hónap második keddjén

13–16 óráig 
a Budapest Főváros

XIV. kerület
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.)

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig a Budapest 

Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden ked-
den a 872-9119-es vagy 

a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes 
fogyasztóvédelmi

tanácsadás



Bár a Szőnyi úti Laky
Károly uszodában
még javában zajlik az
építkezés és a felújí-
tás, a klub vízilab-
dacsapatai már az
októberben kezdődő
új idényre készülnek.
Az összeállításról, az
új igazolásokról és a
bajnoki rajt előtti tervekről tartott
sajtótájékoztatót a zuglói klub vízi-
labda-szakosztálya. 

A sajtótájékoztatón több fontos be-
jelentés is elhangzott. Többek között
az, hogy a Wáberer üzletcsoport – az
uszoda társasági adóból történő fel-
újítása mellett – a következő két
évben a férfi vízilabdacsapatot is tá-
mogatja, amely a jövőben BVSC-Wá-
berer-Hungária-Zugló néven szerepel.
Märcz Tamás, a férfi- és Petrovics
Mátyás, a női csapat szakvezetője a
nyári erősítésekről számolt be. Az
előbbi gárdához a Szolnok-Közgép
csapatától Török Béla és Pásztor Má-
tyás, a Honvédtól Kovács Péter érke-
zett, az utóbbi együttes pedig két ru-
tinos válogatott játékossal, Takács
Orsolyával és Kisteleki Dórával erő-
södött. Velük, illetve az utánpótlásból
felkerült fiatalokkal mindkét csapat
komoly célokat tűzött ki. A férfiak
például a tavalyi hetedik helyről min-
denképpen előrébb akarnak lépni. S
bár a bajnokság élcsapataival – a
Szolnokkal, a Szegeddel, az OSC-vel
és a Honvéddal – valószínűleg még
nem tudnak lépést tartani, szeretné-
nek az ő orruk alá is minél több
borsot törni. Női vonalon pedig a
kupa- és a bajnoki döntő is reális

célkitűzés. Petrovics Mátyás leszögezte,
szeretné, ha csapata jövőre már a
nemzetközi kupaporondon is szere-
pelhetne. Ehhez pedig minden feltétel
adott lesz, hiszen a felújított uszodát
október 7-én átadják, és ott akár
1300 néző is szurkolhat majd a vízi-
labdásoknak. A hétszeres bajnok és
ötszörös kupagyőztes férficsapat első
kupameccseit október 4–5-én játssza
Miskolcon a KSI, a Miskolc és a Hon-
véd ellen, a bajnokságban pedig ok-
tóber 8-án a Fradi ellen kezdenek
idegenben. Női csapatunk október
4-én az Egerrel vív idegenbeli küz-
delmet, míg a kupában október 10-
én az UVSE, az ASI DSE, az UVSE
Centrál és a Hungerit ellen játszik.

Még egy jó hír a szakosztály háza
tájáról. A közelmúltban megrendezett
korosztályos női világversenyeken
több zuglói pólós is szerepet kapott.
A madridi U18-as világbajnokságon
bronzérmet szerzett csapatnak Lei-
meter Dóra, Máté Zsuzsanna, Tamás
Viktória és Varga Viktória is tagja
volt, míg a Rómában megrendezett
U18-as Európa-bajnokságon 4. he-
lyezett magyar válogatottban Doroszlai
Vanda, Illés Henrietta, Leimeter Dóra,
Máté Zsuzsanna és Tamás Viktória
remekelt. RT

Aki naponta megfordul a BVSC-
Zugló sporttelepén, vagy elhajt a
létesítmény előtt, nem győz cso-
dálkozni. A leamortizálódott lé-
tesítmény ugyanis szinte nyom-
talanul tűnik el, hírmondója sem
marad a két évvel ezelőtti álla-
potoknak. A háló nélküli strand-
röplabdapálya, a gödörbe szorított
salakos focipálya, amelyben min-
den esőzés után sártenger volt,
a régi uszoda megmaradt me-
denceterei, amelyekben gyökeret
vert a gaz, illetve a tarackos és
buckás labdarúgópálya, amelyen
mindig kiszámíthatatlanul pat-
tant a labda, már a múlté. A vál-
tozás nemcsak belülről, kívülről
is jól látszik. A legnagyobb beru-
házás, az új, fedett uszodatér –
amelyben Zugló új tanuszodája
is helyet kap – falai már állnak. 

A létesítmény szerkezetkész ál-
lapotban van, az épület tető alá
került, jelenleg a burkolás és a szi-
getelés zajlik. Hamarosan behelye-
zik azokat a panoráma-üvegtáblákat
is, amelyek az építmény „nyitott-
ságát” biztosítják majd. Az új

szárnyban egy 25 méteres, hatsávos
medencét, egy tanmedencét és egy
kis tornatermet, illetve néhány iro-
dát, pihenőket, szaunát, vizesblok-
kokat alakítanak ki. Az épület tel-
jesen akadálymentes lesz, ami azért
is fontos, mert a vezetőség célja,
hogy az esti időszakokban a pa-
rasportolóknak is biztosítsanak
edzéslehetőséget. Ez a szárny a
tervek szerint októberben készül
el, a régi, ám felújított uszodateret
azonban már hamarabb átadják.
Szentpáli Gábor, a BVSC-Zugló
ügyvezető elnöke elmondta, a nagy
uszoda gyakorlatilag szeptember
közepére elkészült, jelenleg a fel-
újított eszközök próbája zajlik, s
ha minden jól megy, október 7-én
az egyesület versenyzői és a nagy-
közönség is birtokba veheti. A Laky
Károly uszoda új arculata már a
XXI. századot tükrözi. A vendégeket
a parkolóból elindulva új lépcső,
felújított híd, egy meseszép aula,
új beléptetőrendszer, megújult öl-
tözők és vizesblokkok fogadják.
Amit belül látnak majd, az is le-
nyűgöző lesz: felújított, 1200 fős
nézőtér – ahol korábban csak há-

romszázan fértek el –, kifestett
uszodatér, két „ledőlésbiztos” biz-
tonsági lépcső, új mátrix-eredmény-
jelző, új rajtkövek és sávelválasztó
kötelek. Ami pedig a látogatók előtt
láthatatlan marad, de szintén lé-
nyeges beruházás, az az új, legmo-
dernebb eszközzel felszerelt ka-
zánház, a megújult légtechnika és
az uszodagépészet.

A focipályákról sem 
feledkeztek meg

Hasonló ütemben zajlik a futball-
szakosztály megújulása is. A három
műfüves pályából kettő már elké-
szült, a harmadik pedig éppen ké-
szülőben van. Folyamatosan újítják
meg a centerpálya gyepszőnyegét is,
készen vannak a labdarúgó-öltözők

és a vizesblokkok. A régi falelátót is
szeretnék előbb-utóbb modern, mű-
anyag székekre cserélni. S ha már
a tervekről beszélünk, valószínű-
síthető, hogy a főépület sem marad
sokáig ebben az állapotában. A klub
vezetésének nem titkolt szándéka
annak felújítása, hogy kívülről és
belülről is egységes képet tükrözzön
a sporttelep.           Riersch Tamás
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Átadták a BVSC-Zugló megújult
vívótermét. A munkálatok végére
kék-sárgába, azaz klubszínekbe
öltözött teremben egyszerre 27
páston ötvennégy sportoló edzhet. 

Idén nyáron, a sportágfejlesz-
tési támogatásból, első körben
lecserélték a találatjelző gépeket,
a régiek helyére 27 darab új
eszközt szereltek fel. Ezt köve-
tően lebontották a balesetveszé-
lyessé vált régi pástokat, és a
882 négyzetméteres teremben
új, kék színű sportpadlót fek-
tettek le, ahol 14 darab sárga
színű pástot alakítottak ki. Mivel
az ezek közti terület is alkalmas
edzésre, elmondható, hogy 27
páston, azaz ötvennégyen vív-
hatnak egyszerre. Dr. Fenyvesi
Csaba olimpiai bajnok párbaj-
tőrvívó, a szakosztály elnöke la-
punknak elmondta, hosszú utat
járt be a vívószakosztály, míg a
mostani állapotig eljutott. A múlt
század második felében a hazai
vívósport elsősorban a Belvá-
rosra koncentrálódott. A BVSC
vívószakosztálya is egy Tanács
körúti teremben alakult meg,

később költöztek a Szőnyi útra.
A BVSC-Zugló vívószakosztá-
lyában 100–150 gyerek és fiatal
edz folyamatosan, ezért az évek
során a terem alaposan leamor-
tizálódott. Dr. Simicskó István
sportért felelős államtitkár a
szeptember 16-i rendezvényen
elmondta, a kormány által biz-
tosított 28 millió forint jó helyre
került. A szakosztály februárban
A hónap műhelye elismerést is
kiérdemelte. 

– A kormány rengeteg pénzt
költött a sportra, amivel sikerült
230 ezerről 330 ezerre növel-
nünk a sportoló gyerekek számát
– magyarázta Simicskó. – A cél
pedig az, hogy 2018-ig ez a szám
500 ezerre emelkedjen.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter szerint jó döntésnek bizo-
nyult, hogy az önkormányzat tu-
lajdonba vette a sportterületet.
Egyrészt, mert a rendszerváltás
óta először növekedett jelentős
mértékben a kerület vagyona,
másrészt, mert így lehetőséget
tudtak biztosítani a patinás klub-
nak a megújulásra.      Riersch

A BVSC-Zugló Sportiskola az előző
szezonban – az országos utánpót-
lásrangsorban – a fiúknál a leg-
eredményesebb szakosztály volt. A
zuglói klub felnőttszinten is vissza-
tért a hazai asztalitenisz térképére.
A csapat tavaly második lett az NB
I-ben, majd – ha csak jobb játsz-
maaránnyal is – megnyerte helybe-
töltő mérkőzését a Szécsény ellen,
ami azt jelentette, hogy néhány év
után visszatért az Extra-ligába. Az
újonc csapat mind a négy játékosa
– Do Phuong Nam, Jeszenszki Dá-
niel, Bruckner Máté és Kovács Gá-
bor – a Szőnyi úton nevelkedett, és
ők a legfiatalabb átlagéletkorú gárda
a tízcsapatos ligában. Bruckner
Máté és Kovács Gábor még csak
16 éves, az említett átlagéletkor pe-
dig mindössze 18 év. A csapattól
idén leginkább az várható, hogy
bent maradjon a legjobbak között.
Az első lépéseket már meg is tették
efelé a fiúk, akik az első két fordu-
lóban a Kiskunfélegyházát és a Sze-
gedet győzték le. Herendi Iván, a
szakosztály vezetője elmondta, jö-
vőre már komolyabb célokat is ki-
tűznek, annak reményében, hogy
valamelyik saját nevelésű klasszi-
sukat – Jakab Jánost vagy Zwickl
Dánielt – vissza tudják csábítani,
és a dobogós helyek valamelyikét
célozzák meg.                            rt

Zöldfülűek, de profik

A 882 négyzetméteres teremben egyszerre 54 vívó edzhet

Októberben elkészül az új uszodatér is, ahol egy 25 méteres, hatsávos medence, egy tanmedence és egy kis
tornaterem, valamint szauna is helyet kap

Török Bélával, Pásztor Mátyással és Kovács Péterrel
erősítették a csapatot

Mind a négy játékos – Do Phu-
ong Nam, Jeszenszki Dániel,
Bruckner Máté és Kovács Gábor
– a Szőnyi úton nevelkedett

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Borsot törnének az
ellenfelek orra alá

A sportuszoda felújított épületének átadóünnepsége 2014. október 7-én, 17 óra 30 perckor kezdődik a Szőnyi úton. 
A Madách Musical Tánciskola és a magyar műúszó-válogatott közös műsora után a világbajnok magyar vízilabda-válogatott és 

a világbajnoki ezüstérmes magyar junior vízilabda-válogatott méri össze erejét egy gálamérkőzés keretében. 
Zuglóiaknak a belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges a +36 1 273-1426 telefonszámon.

Klubszínekbe öltözött a vívóterem

Lenyűgöző lesz a látvány – októberre kész Zugló új tanuszodája Lenyűgöző lesz a látvány – októberre kész Zugló új tanuszodája 



Zemlényi Gyulánét századik,
Dósai Lászlót és Sajó Józsefnét
kilencvenedik születésnapja al-
kalmából köszöntötte az önkor-
mányzat nevében Gyügyei Attila
önkormányzati képviselő, csa-
ládügyi tanácsnok.

Zemlényi Gyuláné, Erzsike néni
100. születésnapjára Pál apostol
korinthosziakhoz írt leveléből a
Szeretet himnuszát idézte fel Gyü-
gyei Attila, aki emléklappal, vi-
rágcsokorral és ajándékkosárral
is köszöntötte az ünnepeltet. Ha-
sonló jókívánságokat vitt az ön-
kormányzat nevében a 90 éves
Sajó Józsefnének is. Dósai Lászlót
bonyhádi úti otthonában kereste
fel. A 90. születésnapját ünneplő

Laci bácsit a Zsoltárok könyvéből
vett szavakkal köszöntötte, majd
átadta az önkormányzat ajándék-
kosarát és az emléklapot. Hosszan
beszélgettek Laci bácsival az elmúlt
kilencven évről, amelyben mind-
végig nagy szerepe volt az adott
és a kapott a szeretetnek.    PaD
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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.

6

8

4

2

6

3

3

1

2

7

4

8

1

2

9

5

7

3

1

3

8

7

5

1

7

9

3

1

1

4

SUDOKU

2

5

4

1

3

6

1

7

5

9

4

6

5

2

4

1

4

6

2

3

9

1

9

2

4

6

1

1

9

3

5

4

3

9

5

8

6

319.90

406.90

412.90

400.90

243.90
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Bejelentkezés:

Telefonon: (1) 814-3345
E-mail-en: highcare14ker@upcmail.hu
Személyesen: Bp.XIV.ker.Vezér út 147/b

ÚJ kezelések
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Érem nélkül maradtunk
Érem nélkül zártak a zuglói

birkózók az idei taskenti világ-
bajnokságon. Két legnagyobb
reménységünk, az olimpiai, vi-
lág- és Európa-bajnoki bronz-
érmes Módos Péter hosszabb
sérülés után próbált meg ismét
dobogóra állni, sajnos sikerte-
lenül. A világbajnok, vb-bronz-
érmes Kiss Balázs pedig köz-
vetlenül a kiutazás előtt sérült
meg, ezért lemaradt a versenyről.
A másik két zuglói birkózó, Lám
Bálint és Korpási Bálint tisztes-
séggel helytállt, de ezúttal ők is
érem nélkül maradtak.

Vívótoborzó
Az MTK vívószakosztálya fel-

vételt hirdet 8–12 éves lányok

és fiúk részére. A Lantos Mi-
hály Sporttelepen, a Szőcs
Bertalanról elnevezett, az or-
szág legnagyobb vívótermében
hétfőn, szerdán és csütörtökön
15 órától vannak az edzések.
Az oktatás mester- és váloga-
tott edzők vezetésével folyik.
Az általános fizikai képzés, a
torna, az atlétika és a labda-
játékok mellett rendszeres
nyári edzőtáborozást is bizto-
sítanak, illetve a legtehetsége-
sebbek a versenyeredmények
függvényében felszereléstámo-
gatást is kaphatnak. Jelent-
kezni hétköznaponként 14–
19 óra között lehet, szemé-
lyesen a helyszínen vagy tele-
fonon Várkonyi Marina szak-
osztályvezetőnél (30/6970-464)

és Szelei István szakedzőnél
(70/3986-763).

Világversenyek Zuglóban
A magyar sport az elmúlt na-

pokban két fontos sportdiplo-
máciai sikert is elkönyvelhetett.
Az Európai Kézilabda-szövetség
(EHF) a következő két évben a
Papp László Sportarénában ren-
dezi meg a női kézilabda-Baj-
nokok Ligája négyes döntőjét.
Az Európai Labdarúgó-szövetség
pedig arról döntött, hogy mely
városokban rendezik a 2020-
as Európa-bajnokságot. Buda-
pest is a 13 nyertes között volt,
a tervek szerint a 2018-ra meg-
épülő Puskás Ferenc Stadionban
három csoport- és egy nyolcad-
döntő-mérkőzés lesz.

SPORTHÍREK

Immár működik a távleletező rendszer a
Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál, ennek
révén jelentősen csökken a páciensek vá-
rakozási ideje egyes vizsgálatoknál.

„Intézményünket, berendezéseinket, esz-
közeinket, épületeinket folyamatosan fejleszteni
kívánjuk” – vallja a ZESZ honlapján olvasható
köszöntőjében Révai Tamás igazgató főorvos.
Ebbe a sorba illik a legújabb, az ellátás mi-
nőségét javító előrelépés is: szeptember 19-
én elindult a Teleradiológiai Távleletező Rend-
szer, csatlakozva egy országos hálózathoz. A
fejlesztés bevezetésével jelentősen lecsökkenhet
a szolgálathoz forduló páciensek várakozási
ideje az ultrahangvizsgálatoknál. 

– Az új szolgáltatás egyaránt elérhető az
Örs vezér terei és a Hermina úti rendelőben
– tudtuk meg Révai Tamástól. – Az elkészült
leletet elektronikus úton továbbító szisztéma,
az úgynevezett „távleletezés” tehermentesíti a
terület egészségügyi dolgozóit, miközben a
betegek hamarabb hozzájutnak az igényelt

egészségügyi dokumentumhoz. Ennek révén
míg eddig akár egy napot is kellett várni az
adott lelet kiadására, ez mostantól legfeljebb
fél órát vesz majd igénybe.

Az igazgató főorvos hozzátette, a mód-
szert szigorú adatvédelmi szabályokkal
alkalmazzák, a törvényeknek megfelelően,
majd az ünnepélyes szalagátvágásnál meg-
köszönte a fenntartó önkormányzat tá-
mogatását és a megvalósításban közre-
működő kollégák munkáját.              KD

Szépkorúak köszöntése

A távleletező rendszer az Örs vezér terei
és a Hermina úti rendelőben is elérhető

Dósai László Sajó Józsefné

Zemlényi Gyuláné

Ezentúl kevesebbet kell várni


