
A képviselő-testület szeptem-
berben döntött arról, hogy a
korábban elfogadott Zugló pol-
gáraiért cselekvési programban
meghatározottak végrehajtása
érdekében eseti támogatásban
részesíti az újszülötteket, a fia-
talokat és a nyugdíjasokat. A
program részét képező születési
támogatást az első családnak
Papcsák Ferenc polgármester
október 16-án adta át.

Az első 20 ezer forintos születé-
si támogatást Papcsák Ferenc pol-
gármester irodájában adta át
Lakatos Gábornak és feleségének.
A fiatal pár 2012 januárjában köl-
tözött a kerületbe. Gergely Máté
nevű kisfiúk az idén június 20-án
született.

– Ez a támogatás természetesen
csak jelképes segítség, ami azt jel-
zi, hogy Zuglóban odafigyelünk

egymásra, számunkra fontos a
jövő nemzedéke és hogy a kerü-
letben minden újszülött számít –
jelentette ki Papcsák Ferenc. Hoz-
zátette: jó lenne ha mindenkinek
– Gergőhöz hasonlóan – szemé-
lyesen átadhatná az önkormány-
zat ajándékát. Erre sajnos nincs
lehetőség, azonban minden olyan
újszülött, amely megfelel a prog-
ramban előírt kritériumoknak
alanyi jogon megkapja ugyanezt
az összeget. 

Jó helyre került az önkormány-
zat elsőnek átadott születési támo-
gatása, hisz Gergő édesapja egy
munkahelyi baleset miatt örökre

munkaképtelenné vált, édesanyja
pedig férje ápolása mellett nem
tud elhelyezkedni. A rokkantsági
nyugdíjból és ápolási díjból élő
házaspár egyetlen öröme a nyáron
született egészséges kisfiuk.

– Köszönet jár az önkormány-
zatnak ezért a kezdeményezésért
– mondta a boldog édesapa –, a
gesztus ugyanis azt bizonyítja,
hogy Zuglóban valóban számít
minden újszülött. Nemrég költöz-
tünk csak a kerületbe, de ilyen
rövid idő alatt is annyi jó élmény
ért, hogy nem bántuk meg a
választásunkat.

Riersch Tamás

A Zugló polgáraiért cselekvé-
si program keretében 20 ezer
forintos születési támogatás-
ban részesülnek mindazok a
kerületi gyerekek, akik 2012.
december 31. után születtek.
A támogatás elnyeréséhez a
gyermek születésekor, illetve
a járandóság iránti kérelem
benyújtásakor a családnak
zuglói lakcímmel kell ren-
delkeznie.  
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Zuglóban minden
gyerek számít

November elsejétől újabb 11,1
százalékkal csökkennek a rezsi-
költségek. Papcsák Ferenc zug-
lói polgármester, parlamenti
képviselő hangsúlyozta, a janu-
ári tízszázalékos ármérséklés-
sel együtt az év eleje óta összes-
ségében már húsz százalékkal
fizet kevesebbet minden zuglói
család is a gázért, az áramért
és a távfűtésért. 

„Az újabb rezsicsökkentéssel
is azt bizonyítja a Fidesz-kor-
mány, hogy politikájának közép-
pontjában az emberek állnak.
Nem emlékszem arra, hogy lett
volna az Orbán-kormány meg-
alakulása előtt rezsicsökkentés.
Mindenki pontosan emlékszik
arra, hogy minden év az áremel-
kedéssel kezdődött. Mi viszont
mérsékeljük az árakat” – mond-
ta Papcsák Ferenc. Mint folytatta,
végre nem a multik profitja a
lényeg, hanem a magyarok élet-

színvonalának emelése.
Felhívta arra is a figyelmet,
hogy a rezsicsökkentés
mellett az is óriási segít-
ség, hogy az infláció, a
pénzromlás mértéke csu-
pán egy százalékos és erre
több évtizede nem volt pél-
da Magyarországon. 

Emlékeztetett arra, hogy
az MSZP kormányzása
idején majd tíz százalékos
volt az infláció. „Ők tehát
semmit sem tettek ennek
leszorítására, sőt 1995-
ben külföldieknek magá-
nosították a közműcége-
ket, 2002 és 2010 között
pedig tizenötször emelték
meg a rezsidíjakat. Azt
bizonyították tehát, hogy
a multik és nem a magyar
szavazók érdekeit képvi-
selik” – fejtette ki Papcsák
Ferenc. 

Folytatás a 3. oldalon

Az elmúlt három évben a Zug-
lói Önkormányzat több mint
egymilliárd forintos támoga-
tást nyert el infrastrukturális,
oktatási, szociális, sport és
egyéb projektek megvalósítá-
sára. Most csaknem nyolcvan
millió forintot szerzett kerüle-
tünk a Mogyoródi úti sportpá-
lya fejlesztésére, de két óvoda
megújítására is sikerült ötven
millió forintot elnyerni.

Ötször annyi pályázati forrást
nyert el az elmúlt három évben
Zugló, mint az előző ciklusban
összesen – tájékoztatta lapunkat
Balog Melinda, a Polgármesteri
Kabinet vezetője, a kabineten belül
létrehozott Pályázati és Stratégiai
Csoport korábbi vezetője.
Elmondta: megválasztását követő-
en Papcsák Ferenc polgármester
úgy döntött, hogy az európai uniós
és hazai pályázatok lehető legha-
tékonyabb felhasználása érdeké-

ben létrehoz egy olyan szervezeti
egységet a Polgármesteri Hivatalon
belül, amelynek feladata kifejezet-
ten a pályázatok írása, megvalósí-
tása, projektmenedzselése. Az új
szervezeti struktúra szükségessé-
gét bizonyítják az eddigi sikerek,
hiszen az Önkormányzat és intéz-
ményrendszere 2010 óta több
mint egy milliárd forint támogatást
nyert el infrastrukturális, oktatási,
szociális, sport és egyéb projektek
megvalósítására.  

Folytatás a 3. oldalon

www.zugloilapok.hu

Lakatos Gábor és felesége örült a segítségnek

Papcsák Ferenc

Közel 250 közmunkást foglal-
koztathat Zugló, amennyiben
elfogadják a kerület Nemzeti
Foglalkoztatási Alaphoz be-
nyújtott pályázatát – derült ki
október 22-én a képviselő-tes-
tület ülésén, ahol a városatyák
jóváhagyták azon közterületek
listáját, ahol a Főváros belegye-
zése esetén tilos lesz az életvi-
telszerű tartózkodás.  A grémi-
um 40 millió forintos támoga-
tást szavazott meg a Bosnyák
téri templom tornyának a befe-
jezéséhez.  

A grémium felhatalmazta a
Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt.-t, (ZVK Zrt.),
hogy kérelmet nyújtson be a
Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz
a helyi közfoglalkoztatás jövő év
április 30-ig szóló támogatására. 

Jelenleg a ZVK Zrt.-vel 50 fő
áll közfoglalkoztatási jogviszony-
ban. A kérelem sikeres elbírálása
esetén 248 főre növekedhet a
Zugló útjait, járdáit, zöldfelülete-
it, pihenő parkjait, játszótereit
takarítók, rendben tartók száma.
Így összesen 236 közterületi
munkás, 10 brigádvezető, 2 ügy-
intéző biztosítaná a feladatellá-
tást. Az új lehetőség a hamarosan
lejáró önálló zuglói közmunka-
programon felül valósulna meg.  

A képviselő-testület már koráb-
ban elhatározta, hogy anyagilag
is támogatja a Bosnyák téri
templom közadakozásból meg-
valósuló toronyépítését. A grémi-
um most a toronyépítési kérelme
alapján 40 millió forint támoga-
tásban részesítette a Páduai
Szent Antal Plébániát. 

Folytatás a 8. oldalon

Fontos döntések
a testületi ülésen

Papcsák Ferenc: a rezsicsökkentéssel
a zuglói családokon is segítünk 

Sikeresen pályázik
az önkormányzat

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



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Október 31. 17.00-19.00 óra

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

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

November 04. 17.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

November 04. 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

November 11. 16.00-19.00 óra kö-
zött. Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

November 06. 
17.00-19.00 óra között.

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

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri
Hivatal

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

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

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK)  Polgár-
mesteri Hivatal. Előzetes bejelentkezés
alapján.  Tel.: 06-1/872-94-88

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. november 14. 17.00 órától
Tel.: 06-20-404-24-16

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

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal november 14. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Keddenként bogrács partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

Minden torkos hétfő, azaz 18.00 után

adunk a fogyasztás végösszegéből!

hétfőn 30% kedvezményt

Fogyassza el ebédjét, vacsoráját hangulatos környezetben!

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

A Hotel Amadeus étterme, sörözője,

Napi menü:

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

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

Céges rendezvények, családi összejövetelek, esküvők lebonyolítását bízza szakképzett személyzetünkre

és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett

kínáljuk konyhánk remekeit.

Szerdánként grill-party, ahol kellemes  zongoraszó kíséretében

fogyaszthatják el szakácsaink remekeit.

Hotel Amadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.

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

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Október 28. hétfő

• Pulykacomb Pékné módra, vele sült
burgonyával
Gyulai marharagu, kolbászkarikákkal,
galuskával

Október 29. kedd

Gombás baconnal borított és töltött
sertésvagdalt, fokhagymás, zelleres
burgonyapürével; Kávés-vaníliás
képviselőfánk
Fekete szezámos bundában sült
zöldségek, tojásos rizzsel, tartármár-
tással; Kávés-vaníliás képviselőfánk

Október 30. szerda

Sertés karaj egybesütve Provence
módra, falusi burgonyával
Snidlinges krémsajttal töltött
csirkemell, rántva, párolt rizzsel

Október 31. csütörtök

Kelkáposzta főzelék, sertés pörkölttel
Csőben sült penne a la Calabrese

Karfiolleves házi csipetkével

Sárgaborsó leves bacon kockával

Húsleves gazdagon

Lencse gulyás

•

•

•

•

•

•
•

November 01. péntek

November 04. hétfő

Marhapörkölt, kadarkával ízesítve,
petrezselymes burgonyával,
kovászos uborkával
Kolozsvári szalonnába göngyölt
csirkecomb, tejszínes gombás
tagliatellével

November 05. kedd

Rakott kelkáposzta, fűszeres tejföl-
lel meglocsolva; Diókrémes rolád
Húsos-galuskás paprikás krumpli,
házi vegyes savanyúsággal;
Diókrémes rolád

November 06. szerda

Sajttal  és almával töltött
pulykamell, rizi-bizivel
Fűszerekkel pácolt sertéstarja
egybe sütve, magyaros burgonyával

November 07. csütörtök

Vegyes csirke és pulykanyárs,
salátával, szalmaburgonyával
Narancsos marhasült, házi
burgonyafánkkal

November 08. péntek

Juhtúrós sztrapacska, vaslapon
pirított füstölt csülökkel
Tiroli vegyes rétes

Ünnep

Spárgakrémleves, apró vajas

galuskával, bacon chipsszel

Francia bableves kagylótésztával,

füstölt tarjával

Libaleves macesz gombóccal,

benne főtt zöldséggel

Könnyű zöldségleves

Erdélyi csorba leves

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

November 11.  hétfő

Csülkös pacalpörkölt,
petrezselymes hordóburgonyával,
kovászos uborkával
Zöldséges jérceragu
petrezselymes jázmin rizzsel

November 12. kedd

Vaslapon sült sertésszelet,
csőben sült karfiollal, füstölt
sajttal és párolt rizzsel
Tanyasi csirkemell rántva, vajas
petrezselymes burgonyával,
csemege uborkával

November 14. szerda

Elzászi göngyölt dagadó, párolt
savanyú káposztával, sós burgonyával
Gyümölcsös rizsfelfújt, szamóca
öntettel
Spenót tükörtojással,csiberopogóssal
Gyümölcsös rizsfelfújt, szamóca
öntettel

November 15. csütörtök

Francia rakott burgonya
Gombapaprikás háromféle
gombából, galuskával

November 16. péntek

Penne fűszeres hússal, füstölt
sajtforgácsokkal
Csokoládéval töltött túrógombóc,
vanília sodóval

Brokkolikrém leves pirított

mandulával

Karalábéleves húsgombóccal

Ököruszály leves, gyufatésztával,

zöldségekkel

Lebbencsleves, házi tésztával, füstölt

kolbásszal

Magyaros csirkeaprólék leves,

galuskával

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Úgy vélekedett, hogy a Mester-
házy-Gyurcsány-Bajnai trió kor-
mányra kerülve most sem tenne
mást  mint amit korábban már
megszokhattuk tőlük. „Vissza-
hívnák az IMF-et az országba,
árakat és adót emelnének, meg-
szüntetnék a családtámogatási
rendszert, a megállítanák a re-

zsicsökkentés politikáját” –
mondta a politikus. Erre szerin-
te bizonyíték, hogy az MSZP és
az Együtt elnökei már be is je-
lentették, hogy csökkentenék az
Orbán-kormány által a bankok-
ra és a multicégekre kivetetett
adók mértékét. Emlékeztetett
arra, hogy a közműcégek ismét
Brüsszelig futottak panaszkodni
a kormány intézkedése ellen és

semmi kétségünk nem
lehet afelől, hogy a bal-
liberális ellenzékkel
összefogva mindent
megtesznek majd a re-
zsicsökkentés ellen.
Csakhogy a Fidesz
nemzeti érdeknek tart-
ja az ármérséklést,
amelyik a függetlenségi
harcunk egyik fontos
eleme. „Megmutatjuk,
hogy nekünk csakis a
magyarok megélhetése
a fontos, nem az üzlet-
emberek gazdagodása”
– mondta. 

Emlékeztetett arra,
hogy Bajnai Gordon
már többször nevezte
„fényevésnek” a kor-
mány gazdaságpolitiká-
ját, illetve arról is be-
szélt, hogy átverés a re-
zsicsökkentés. „Miről
beszél ez az ember? Az
az átverés, hogy segí-
tünk a családoknak a
megé lhe t ésükben?
Jobb helyen van náluk
a pénz amit aztán fel
tudnak használni gyer-

mekeik iskoláztatására, öltözteté-
sére, minthogy a közműcégek
profitját gyarapítsák” – mondta
Zugló országgyűlési képviselője.
Hozzátette, ebből is kitűnik, hogy
az emberek érdekei és pénztárcá-
ja ellen, a nemzetközi cégek

mellett politizál Bajnai Gordon.
Papcsák Ferenc végül idézte

Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter szavait, aki tavasszal
még további rezsicsökkentést is
elképzelhetőnek tart.

Pindroch Tamás

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az elnyert egymilliárd forinthoz a kép-
viselő-testület hatszáz millió forint ön-
részt szavazott meg, ezáltal a kerület 1,6
milliárd értékű beruházással gazdagodik
– hangsúlyozta a kabinetvezető. Összeha-
sonlítva az előző vezetés alacsony pályá-
zati hajlandóságával, amelynek eredmé-
nyeként a 2006–2010 ciklusban mind-
összesen kétszáz millió forint pályázati
forrást nyert el Zugló Önkormányzata, je-
len ciklusban ötszörös sikerrel számol-
hatunk – hangsúlyozta. Hozzátette: az
előző vezetés nem fordított kellő figyelmet
az európai uniós források kiaknázására,
a Polgármesteri Hivatal humán erőforrás
állományába nem került be egyetlen
olyan osztály vagy csoport sem, amely ki-
fejezetten pályázatírással vagy megvalósí-
tással foglalkozott volna. Emiatt a kerület
sajnálatos módon lemaradt a 2007–
2009-es időszakban elnyerhető városre-
habilitációs pályázatokról, amelyek vá-
rosközpont- és lakótelep-, vagy bérlakás-
fejlesztés célját szolgálták volna. A jelen-
legi vezetés éppen ezért úgy döntött, hogy
Zugló városközpont fejlesztését önerőből
valósítja meg, így kezdődhetett meg és je-
lenleg is folyamatban van a Zugló főteré-
nek számító Bosnyák tér rehabilitációja
– mondta Balog Melinda. Az Önkormány-
zat az elnyert támogatások mértékét to-
vábbra is növelni kívánja, jelenleg elbírá-
lás alatt áll nyolc oktatási intézmény
energetikai beruházására irányuló euró-
pai uniós pályázat összesen 1,2 milliárd
értékben.

A legutóbbi sikerek közül kiemelkedik
a zuglóiak körében igen közkedvelt Mo-
gyoródi úti közösségi sportpálya megújí-
tása. A pályázat szerint a meglévő sport-
pályák felújításával és új pályák építésé-

vel szélesedhet a kerületi közösségterem-
tő sportlehetőségek köre. A Mogyoródi
úti sportpálya közvetlenül a Rákos-patak
partmenti rekreációs övezete mentén he-
lyezkedik el és mivel egyben kertvárosi
lakóövezetben is van, a közeli lakópar-
kok és a környező családi házas övezet
lakóinak nyújt sportolási és kikapcsoló-
dási lehetőséget. Emellett a környék álta-
lános iskolái is színvonalas körülmények
között teljesíthetik itt a mindennapos
testneveléssel kapcsolatos, megnöveke-
dett feladataikat.

Pavlics Tamás, az önkormányzat pályá-
zati csoportjának vezetője lapunknak el-
mondta: a kerület a Fővárosi Közgyűlés
döntése nyomán 78.830.000 forint támo-
gatást nyert el, amelyet az önkormányzat
csaknem húszmillió forint önrésszel egé-
szít ki. A fejlesztés várhatóan jövő tavasz-
szal valósul meg. Ennek nyomán új gör-
zenál extrém sportpálya és mountain
bike pálya épül, új streetball és kisebb
futsal pályákat alakítanak ki, felújítják a
meglévő kézilabdapályát, a nagy futball-
pályát, a futópályát, de létrejön egy külté-
ri fitneszpark és a kiszolgáló konténer-
épületeket is lecserélik, szociális funkci-
óval bővítik.

A tervezett koncepcióban új sportesz-
közök kiépítése is szerepel a, ezáltal egy
komplex, többcélú sporttelep kialakítása
a fejlesztés fő célja.

Az önkormányzat az említett projekt
mellett kétszer huszonöt millió forintot
nyert el az Aprótalpak Bölcsőde és a Mó-
kavár Óvoda és Bölcsőde megújuló ener-
gia-rendszer kiépítésére. A pályázat révén
megvalósuló napelemes rendszer jelentős
segítséget nyújt majd az épületek üzemel-
tetési költségeinek csökkentéséhez. A
megvalósítás tervezett időpontja mindkét
esetben ez év vége.                             BR

A rezsicsökkentésnek köszönhetően például a Thököly út 152. szám alatti tíz-
lakásos társasháznak január 1-től 199 032 forint volt a gázár megtakarítása

A magyarok megélhetése a fontos

Sikeresen pályázik az önkormányzat

Aprótalpak (felül), Mókavár (alul). A két óvoda felújítására is sikeresen pályázott az
önkormányzat

Papcsák Ferenc 
polgármester kezdeménye-

zésére rezsiszámlával 
kapcsolatos panaszügyeiket
a kerület lakosai az önkor-

mányzatnál is bejelenthetik.
Telefon: 06-1/872-94-88

E-mail:
rezsicsokkentes@zuglo.hu



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

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

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet,
melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.)
található ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelent-
kező űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektroniku-
san kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-
8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollé-
gáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a be-
jelentkező ügyfeleket. 

Cím

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

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlangazdálkodási Divízió 

Lakás ügyek

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

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

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

bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

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

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónap-
tól havi rendszerességgel előre meghirdetett na-
pon a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. vezetői kiemelt ügyekben személyesen is fo-
gadják az ügyfeleket. 

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat tulajdonában álló
bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi be-
állók és területek listája megte-
kinthető a http://www.zugloizrt.
hu/hirdetmenyek/ hivatalos olda-
lon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Fővá-
ros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája hirdetőtábláján, vala-
mint a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirde-
tőtábláján.

Bérbe vehető 
önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

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

Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2014. évi fordulójának 
„A” és „B” típusú pályázati kiírása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata idén is
csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támoga-
tására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer újabb fordulójához. 

A 2014. évre vonatkozó „A” és „B” típusú pontos
pályázati felhívások a www.zuglo.hu valamint a
www.zugloilapok.hu honlapon megtalálhatóak.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel
dr. Vass Zoltán intézményi referenshez fordulhat-
nak a 06/1/872-9190 telefonszámon, vagy vass.zol-
tan@zuglo.hu e-mail címen.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Dátum
November 06.
December 04.

November 05.
December 03.

November 04.
December 02.

Október 25.
November 29.
December 13.
November 08.
December 06.

Divízió

Vezérigazgató-helyettes

Jogtanácsos

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízió
Irodavezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Név

dr. Réti László

dr. Csikós Tibor

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János Csaba

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi
ügyekben

tulajdonosok és közös
képviselők részére 

a Polgármesteri Hivatal
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382

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 Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál min-

den kedden a 872-9119- es vagy a
872-9241-es telefonszámokon.

Pillanatkép a Bosnyák térről

A tervek szerint halad a Bosnyák tér felújításának II. üteme, amely
Advent első vasárnapjára fejeződik be. Várhatóan jövő Húsvétra tor-
nyot kap a Páduai Szent Antal templom is

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



Szécsi István, a Politikai Fog-
lyok Országos Szövetsége XIV.
kerületi Szervezetének elnöke
idén díszpolgári elismerésben
részesült. A kitüntetett forra-
dalmár másnap, a Bosnyák pi-
acon balesetet szenvedett, így
a rendszerváltás óta első ízben
kénytelen volt otthon, ágyban
ünnepelni október 23-át.

Szécsi István 1956-ban egy 19
éves szerszámkészítő volt az
óbudai Vörös Szikra gyárban.
Nem volt ő született forradal-
már, de az élet mégis ilyen sze-
repet szánt neki. Október 22-én
este a nagybátyja Pannónia mo-
torkerékpárjával balesetet szen-
vedett az Izabella utcában. Zúzó-
dásokkal került a Szabolcs utcai
kórházba, ahonnan még aznap
este kiengedték. Másnap emiatt
nem dolgozott volna, ám a rá-
dióban hallott hírek arra kész-
tették, hogy mégis bemenjen a
munkahelyére. A rádiótechnikai
készülékeket gyártó intézmény-
ben ugyanis lehetőség volt a ha-
zai adónál „szavahihetőbb” rá-
dióállomások meghallgatására
is. Így értesült a Műegyetem előt-
ti tüntetésről és az egyre növek-
vő tömeg vonulásáról. A kis Szé-
csi (magas termete és fiatal kora
miatt kapta ezt a becenevet)
Zuglóban, a Sztálin-szobor le-
döntésénél kapcsolódott a forra-
dalomba. A kezében levő kala-
páccsal többek között ő „ampu-
tálta” a szovjet diktátor jobb
kézfejét, amit aztán rögtön fel is
ajánlott a mellette álló Pécsi

Sándor színművésznek. 
A 23-i lelkesedést követően

másnap bement a gyárba, ahova
még időben érkezett, mert sike-
rült megakadályoznia a kollégái
által halálra ítélt politikai tisztek
kivégzését. Október 25-én őt
kérték fel a gyárőrség megszer-
vezésére. A kérésnek ugyan ele-

get tett, de az őrség vezetését
nem vállalta, azt egy idősebb,
rutinosabb kollégájára, Szépvöl-
gyi Zoltánra bízta. A forradalmi
napok alatt ideje jó részét az ak-
kor már Budapesti Rádiótechni-
kai gyárra keresztelt intézmény-
ben töltötte, sikerrel óvta meg az
értékes technikai eszközöket.

Napközben többször bejárta
motorkerékpárjával a forradal-
mi helyszíneket, hogy aztán az
éteren keresztül tudósítson az
ott tapasztalt állapotokról. No-
vember 4-én hajnalban is mo-
torkerékpárral ment a szovjet
tankok elébe, majd aktívan részt
vett a fegyveres harcokban. A
forradalmi napokban tanúsított
magatartásáért és a fegyveres el-
lenállásban való részvételért a
kommunista rezsim üldözöttjé-
vé vált. Sokáig sikerült rejtve
maradnia, míg aztán 1958. ja-
nuár 8-án a zuglói telefongyár-
ban letartóztatták. A Tolnai La-
jos utcába vitték, ahol rettenete-
sen megverték, amit többször
megismételtek, majd másodfo-
kon 15 év fegyházbüntetésre ítél-
ték. Hat év három hónap után
1963-ban szabadult a váci bör-

tönből. Ismét Zuglóba, a telefon-
gyárba került. 

Szécsi István életében a forra-
dalom mellett Zugló is központi
szerepet játszott. Később a kerü-
letben telepedett le, majd 1989-
ben tagja lett a POFOSZ-nak és
aktív szerepet vállalt a zuglói
szervezet létrehozásában. 1991
óta elnöke a XIV. kerületi szerve-
zetnek. Első kitüntetését, a Ha-
záért Érdemrend Kiskeresztjét
is ebben az évben vehette át.
Szécsi István hazafiasságával,
forradalmi múltjával rászolgált
a zuglói önkormányzat elismeré-
sére. Az 56-os forradalom hőse
és áldozata ma is vallja, „a for-
radalmi tettekkel nem illik di-
csekedni, de sajnos 56 év távla-
tában sokan nem felelnek meg
ennek a kívánalomnak.” 

Riersch Tamás
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„A forradalmi tettekkel nem illik dicsekedni!”

Szécsi István

Az idei díszpolgárok doyenje a
93 esztendős Lett Miklós volt.
A Politikatörténeti Intézet
könyvtárosa a rendszerváltás
óta aktív kutatója Zugló múlt-
jának, eredményeit számos
helyen publikálta.

Lett Miklóssal, Zugló újdon-
sült díszpolgárával sok min-
denről el lehet beszélgetni. Az
egykori könyvkötő és könyvtá-
ros 93 évnyi tapasztalattal ren-
delkezik és mivel az életútja is
igen gazdag volt, sok témakör-
ben szerzett komoly jártassá-
got. Lett Miklós számára azon-
ban mindig is Zugló múltja és
történelme jelentette a legked-
veltebb beszédtémát.

– A rendszerváltást követően
Samodai József barátommal
(Zugló posztumusz díszpolgárá-
val – a szerk.) közösen lettünk a
tagjai a Herminamező Polgári
Körnek, ahol magunk is bekap-
csolódhattunk a kerület múltjá-
nak, történetének és érdekessé-
geinek a kutatásába – mesélte
Lett Miklós néhány nappal a
díszpolgári cím átvételét követő-
en. – Ez a munka nem állt távol
tőlem, hiszen már fiatalon fog-
lalkozni kezdtem Budapest tör-
ténetével, amelyben Zuglónak
mindig is kiemelt szerepe volt.

Lett Miklós értékrendjében a
hűség kiemelkedő szerepet ka-
pott. Immár 64 éve, 1949 óta
munkatársa a Politikatörténeti
Intézetnek, ahova már nem kell
bejárnia, de ahol a tanácsaira
mind a mai napig kíváncsiak.

Ennél is messzebbre, 1948-ra
nyúlik vissza a kapcsolata a fe-
leségével, de Zuglóval való jó vi-
szonya is régi keletű.

– 1972-ben mi voltunk az
első lakók a Sárrét parki tár-
sasházban. Már előtte is Zugló-
ban éltünk, majd még koráb-
ban a szomszédos Pestújhelyen
laktunk. Tehát sok évtizede
már ehhez a környezethez kö-
tődöm.

A lokálpatriotizmusát csak
erősítette a nagysikerű Zuglói
Lexikon, a Zuglói Helytörténeti
Füzetek – melyek 59 példány-
ban dokumentálták a kerülettel
kapcsolatos írásos anyagokat –, a
Zuglói Füzetek, a Zugló Kisipa-
rosainak és Kiskereskedőinek
adattára és számos más mun-

ka, melyből Lett Miklós is ki-
vette a részét.

– Zugló az évtizedek során
rengeteget változott. Én még a
koromból adódóan jól emlék-
szem a macskaköves utcákra, a
lovas kocsikra és a bolgárföl-
dekre. A mai Zugló már sokkal
nehezebben dokumentálható.
Igaz, ez már a fiatalabb helytör-
ténészek dolga lesz.

Lett Miklós elmondta, Zugló
önállóságának 80. évfordulójá-
ra rendezendő ünnepségen
mindenképpen ott szeretne
majd lenni, s amennyiben a ke-
rület akkori vezetése számítana
a munkájára, akkor szívesen
besegítene egy készülő jubileu-
mi zuglói helytörténeti könyv
elkészítésébe. riersch

Zugló sokat látott krónikása

Lett Miklós
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Hosszú évtizedek óta először
végeztek felújítási munkálato-
kat a Zuglói Önkormányzat
épületében. 2012 óta több sza-
kaszban valósult meg a beruhá-
zás. Október 9-én az új, korsze-
rű ügyfélszolgálatot, illetve a
megújult büfét adták át a kerü-
let polgárainak és a hivatal dol-
gozóinak.

A hivatal falain belül koráb-
ban méltatlan állapotok ural-

kodtak, éppen ezért volt fontos
a beruházás. Megújult az épület
több folyosója, a lépcsőházak,
a szobák és a mosdók. Festési,
illetve elektromos munkálato-
kat is végeztek, amely a dolgo-
zók számára komfortosabb
munkakörülményt jelent, Zugló
polgárai pedig könnyebben,
gyorsabban intézhetik ügyeiket.

– Az a cél vezérelt minket,
hogy Önök emberhez, európai

polgárhoz illő körülmények
között végezhessék a munkáju-
kat, méltó körülmények között
tudjuk fogadni Zugló polgárait
– mondta az átadó ünnepségen
a hivatal dolgozóinak Papcsák
Ferenc, Zugló országgyűlési
képviselője. – Nagyon fontos,
hogy az emberek érezzék, mi
értük vagyunk. Amikor erre a
munkára szegődtem, az volt a
legfontosabb, hogy mind Zugló
közterületein, mind pedig itt, a
hivatalon belül érezzék a pol-
gárok, ez a dolog nem a politi-
kusokról, hanem róluk szól –
tette hozzá a polgármester.

A zuglói önkormányzat hiva-
tala immár megfelelő, kényel-
mes körülmények között
fogadja az oda látogatókat. A
kerület vezetésének célja a
rend, a rendezettség megte-
remtése. Most már a zuglói
önkormányzat hivatalának
épülete is ezt sugározza.

– 15 éve, amióta aktív képvi-
selő vagyok, láttam, hogy
milyen állapotban volt ez az
épület, a mellékhelyiségek és az
ügyfélfogadás terei – mondta
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter. – Jelentős elhatározás volt
az önkormányzat jelenlegi veze-
tése részéről, hogy a rendszer-
változás óta elsőként, nekilátott
és rendbe tette az ügyfélfogadá-
si tereket.

BB-Fkk

Átadták a felújított ügyfélszolgálatot
az önkormányzat épületében

A zuglói Szent István Gimnáziumban
nyitotta meg Soltész Miklós szociális
államtitkár a Fehér bot hetek című
rendezvénysorozatot, amelynek célja,
hogy a fiatalok közeledjenek a látás-
sérültek felé.

Sportnappal, filmvetítéssel, teadélután-
nal zajlottak a látássérültek nemzetközi
napja alkalmából életre hívott Fehér bot
hetek Zuglóban. Az október 7–22. közötti
programsorozatot Soltész Miklós szoci-
ális államtitkár nyitotta meg a Szent Ist-
ván Gimnáziumban. Az államtitkár arra
biztatta a vakok és gyengén látók intéz-
ményeinek közelében fekvő gimnázium
diákjait, vegyék fel a kapcsolatot a kör-
nyéken tanuló, élő látássérültekkel,

ismerjék meg egymást, sportoljanak,
csörgőlabdázzanak együtt, szervezzenek
közös programokat. Az államtitkár hang-
súlyozta: az idei programokkal azt akar-
ják elérni, hogy a fiatalok merjenek nyit-
ni, közeledni a vak és gyengén látó
emberek felé. Szabóné Berta Irén, a
Vakok Állami Intézetének igazgatója
elmondta: a programok révén fel akarják
hívni a társadalom és különösen a fiata-
lok figyelmét, hogy a látássérültek speci-
ális segítséget igényelnek.

A rendezvénysorozat keretében múlt
héten teadélutánt is tartottak a látássé-
rült, egyéb hátrányos helyzetű és egész-
séges emberek közösségének felépítését
célzó Közösség Lámpásai projekt jegyé-
ben. Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengén-
látók Közép Magyarországi Regionális
Egyesületének (VGYKE) elnöke lapunk-
nak elmondta: a teadélután volt ez első
lépés annak érdekében, hogy a helyben
élő látássérülteket összehozza, így az ese-
mény ismerkedéssel, bemutatkozással
telt. Fenntartható közösséget akarunk
építeni – hangsúlyozta a VGYKE elnöke,
hozzátéve, hogy rendszeres kulturális és
sportprogramokat, klubdélutánokat tar-
tanak majd. Szerda este a programsoro-
zat elmaradhatatlan részeként filmbemu-
tatóra is sor került, a Lipták Villába leve-
títették  Balázs Iván „Sötétbe zárt szép-
ség” című filmjét, amely előtt Gyügyei
Attila családvédelmi tanácsnok tolmá-
csolta Papcsák Ferenc polgármester
üdvözletét. A fél órás film egy olyan napot
dolgoz fel, amelynek során Lakatos Márk
stylist szalonjában alakulhatott át és szé-
pülhetett meg hat látássérült lány idén
márciusában. BR

Befejeződtek 
a fehér bot hetek Rekord számú futó

vett részt október
13-án a 28. SPAR
Budapest Maraton
Futófesztiválon. Az
indulók a korábbi-
aknál több táv
közül választhat-
tak. A városrész
diákjai, a futni sze-
rető kerületi felnőt-
tek mellett Papcsák
Ferenc polgármes-
ter, Zugló ország-
gyűlési képviselője
is rajthoz állt, hogy
egy fogyatékkal élő
fiatalemberrel, Vác-
zi Józseffel együtt
futva teljesítse a
Maratonka távját.

Az idei SPAR Maraton utolsó futamá-
hoz, a 600 méteres Maratonkához a
Fogyatékosok Országos Diák és Szabad-
idősport Szövetsége (FODISZ) is csatla-
kozott. A szervezet elnöke, az a Szabó
László volt, akinek a felsége Papp Csilla,
a zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzője. 

Miután Papcsák Ferenc polgármester
értesült róla, hogy sérült emberek is indul-
nak a futóünnepen  bejelentette, hogy a
fogyatékkal élőkkel ő is rajthoz áll. 

– Nagy élmény volt együtt futni velük –
mondta Papcsák Ferenc a futást követően.
– Az én párom egy örkényi fiatalember,
Váczi József volt, aki a Mexikói úti Moz-
gásjavító Általános Iskola 3. osztályos diák-
ja. Eleinte megpróbáltam én diktálni a tem-
pót, de menet közben éreztem, hogy ren-
geteg energia van a kisfiúban, és ez aztán
könnyebbé tette a közös futást.

A FODISZ színeiben futó fogyatékos
sportolókat a kerület ebéddel vendégelte

meg, illetve mindegyiküknek egy-egy
állatkerti belépőt ajándékozott, amit a
közös futást követően a polgármester
adott át Szabó Lászlónak. 

Papcsák Ferenc mellett számos politi-
kus, közéleti személyiség, művész és
sportoló futott együtt a fogyatékkal élők-
kel a Maratonkán. Rajthoz állt többek
között Deutsch Tamás EP képviselő,
Balogh Zoltán miniszter, Simicskó István
államtitkár, Szekeres Pál helyettes állam-
titkár, Bácskai János Ferencváros pol-
gármestere, Benedek Tibor olimpiai baj-
nok vízilabdázó, szövetségi kapitány,
Aáry Tamás Lajos oktatási ombudsman,
Várkonyi Attila, alias DJ Dominique,
Németh Kristóf színházigazgató, Hajdú
Péter és Sarka Kata.    

Riersch Tamás

Futás kéz a kézben

Harmadszor rendezték meg a Zuglói Családos Napot, amelynek kere-
tében szombaton színes programok fogadták a Napsugár Óvoda láto-
gatóit. A szülők és a gyerekek nemcsak szórakozhattak, de számos
hasznos tanácsot is kaptak 

Balról jobbra Rozgonyi Zoltán alpolgármester, Teimer Gábor aljegy-
ző, Papcsák Ferenc polgármester

Családi nap

Október 16-án Pamper Viktor író-filmrendező a magyar gazdaság
helyzetéről beszélgetett Prof. Dr. Boros Imre közgazdásszal. A nagy
sikerű előadás után a Lipták estek következő vendége, Prof. Dr.
Papp Lajos világhírű szívsebész lesz, 2013. november 20-án

Papcsák Ferenc polgármester a Maratonkát kézen fogva
futotta le a fogyatékkal élő Váczi Józseffel

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

Boros Imre előadása
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Minden vádlottat, így Weinek
Leonárd volt zuglói polgár-
mestert és a cetlire írt javas-
latairól elhíresült Dudoglo
Pavelt is felmentette a bíróság
a tanácsadói keresztszerződé-
sek ügyében. Az ügyészség
fellebbez.

Első fokú ítéletet hirdetett a
Pesti Központi Kerületi Bíróság
(PKKB) október 15-én a Zugló
előző vezetését is érintő bünte-
tőperben. A joghatóság – megle-
pő módon – valamennyi vádlot-
tat felmentette. Az ügyészség fel-
lebbez, így az eljárás másodfo-
kon folytatódik. A vádirat szerint
mintegy ötven millió forintos,
megbízási szerződésekkel kap-

csolatos hűtlen kezelés róható
fel Hunvald György volt erzsé-
betvárosi szocialista polgármes-
ter, Weinek Leonárd volt szabad
demokrata zuglói polgármester
és hat társuk ellen.

Korábban a Zuglói Lapok első-
ként ismertette azokat a kézzel
írt tanácsokat, javaslatokat,
melyeket az első fokú ítéletben
most ugyancsak felmentett
Dudoglo Pável készített 2007 és
2008 között a XIV. kerület szá-
mára. A cetliken olyan felvetések
szerepeltek, mint: „a parkolás 1.
sorban kényelmet jelentsen”,
„általános közlekedési és parko-
lási tudás, korábban felhalmo-
zott tapasztalatok az önkoriban”
vagy „fizető parkolás és parkolás

időtartamának korláto-
zása bevezetése, érzé-
keny területek”. Rajta
kívül vádlott volt még
mások mellett Kovács
Csincsák László jelen-
legi MSZP-s önkor-
mányzati képviselő és
Killik Jenő, a helyi
SZDSZ egykori frakci-
óvezetője is.

A Központi Nyomozó
Főügyészség (KNYF)
szerint a szükségtelen,
jobbára nem is teljesí-
tett szerződések nyo-
mán havi három-négy-
százezer forint körüli
tanácsadói díjakat fizet-
tettek egymásnak egyes
vádlottak: Erzsébetvá-
ros három zuglói képvi-
selőnek, mint a zuglói
polgármester tanácsa-
dójának összesen min-
tegy húsz millió forintot,
Zugló pedig „fordítva”,
szintén három ember-
nek, összesen mintegy
huszonnyolc milliót
fizetett. Csakhogy a vád-
irat szerint érdemi taná-
csadás nem történt. S
KNYF ráadásul az eljá-
rás során arra is felhívta
a figyelmet, a polgármesterek
nyugodtan fordulhattak volna
tanácsért a külön díjazás nélkül
rendelkezésükre álló szakappa-
rátushoz.

A PKKB ezzel szemben úgy lát-
ta, sem bűncselekmény, sem
vagyoni hátrány nem állapítható

meg. Sőt indoklásában a bíró
kritizálta a vádat, és úgy minő-
sítette a KNYF munkáját, mint
amelyben téves hivatkozások,
értelmezések vannak. Azt is
mondta: bár a megbízási díjak
nem voltak alacsonyak, a „szo-
kásosnál magasabbnak sem

mondhatók”. Pár nappal koráb-
ban egyébként a Zuglónak az
említett időszakban szintén
tanácsokat adó, volt erzsébetvá-
rosi SZDSZ-es Gál Györgyre
nyolc és fél év, Hunvald Györgyre
másfél év szabadságvesztést rótt
ki a Szegedi Ítélőtába.          KD

Folytatódik Weinekék büntetőpere

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat
képviselő-testülete a 36/2013.
(IX.16.) önkormányzati rendele-
tével módosította a pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló
11/2010.(IV.23) önkormányzati
rendeletét. A változtatás szerint
a polgármester a tárgyévben a
62. életévüket betöltött, öreg-
ségi nyugdíjban részesülő, zug-
lói lakóhellyel rendelkező sze-
mélyeknek rendkívüli természet-
beni juttatást nyújt. Az eseti
támogatásra azok jogosultak,
akiknek személyi jövedelme nem
haladja meg a mindenkori legki-
sebb öregségi nyugdíj hétszeresét
azaz a 199 500 forintot. 

A rendkívüli természetbeni jut-
tatás összege 3 000 forint, amit
Erzsébet-utalvány formájában
kapnak meg a jogosultak.

Az utalvány átvételéhez
szükséges iratok:

kérelmező személyazonosító
igazolványa és lakcímkártyája,
kérelmező TAJ-kártyája,
amennyiben egyéb jövedelem-

mel (bevétellel) ren-
delkezik annak igazo-
lása 

– munkáltató vagy
– vállalkozásból szár-

mazó jövedelem esetén
a kérelem benyújtását
közvetlenül megelőző
év Nemzeti Adó és
Vámhivatal általi iga-
zolása,   amennyiben
meghatalmazott útján
veszi át az utalványt,
abban az esetben kér-
jük a képviseletre való
jogosultságot igazoló
okiratot (gondnok
kirendelő határozat,
vagy két tanú aláírásá-
val ellátott szabályos
meghatalmazás).

Kérünk mindenkit,
hogy a gyors és gördü-
lékeny ügyintézés érde-
kében a fent felsorolt
dokumentumok birto-
kában, az ügyfélfogadási
időben az irányítószám
szerinti helyszíneken
jelenjenek meg. 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Papcsák Ferencnek nincsenek tanácsadói szerződései!

A Hunvald–Weinek-perben az elsőfokú bíróság által hozott íté-
lettel kapcsolatban Zugló Önkormányzata az alábbiakban kí-
ván reagálni:
Az elsőfokú bíróság által hozott ítéletet, mely szerint Hunvald

György, Erzsébetváros MSZP-s és Weinek Leonárd, Zugló
SZDSZ-es polgármestere nem követett el bűncselekményt a ta-
nácsadói szerződéseknél Zugló Önkormányzata tudomásul veszi.

Az ítélet indoklásának azon pontját, melyben Raczky Katalin,
a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája arra utalt, hogy a jelenlegi
kormány körül is dolgoznak ilyen emberek, sőt Papcsák Ferenc-
nek, Zugló jelenlegi fideszes polgármesterének „állítólag” még
több tanácsadója akad, Zugló polgármestere határozottan vissza-
utasítja. Papcsák Ferenc a bírónő magyarázatában az állítólagos
még több tanácsadóra reagálva kijelentette: egyetlen tanácsadói
szerződése sincs.

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Sajtóosztály

1144-es irányítószám alatti jogosult személy részére
1148 és 1149 irányítószám alatti jogosult személy részére
1142 irányítószám alatti jogosult személy részére
1145 és 1147 irányítószám alatti jogosult személy részére
1143 és 1146 irányítószám alatti jogosult személy részére
1141-es irányítószám alatti jogosult személy részére

Budapest XIV. Csertő park 2. Nemzetiségek Háza (volt Ügyfélszolgálati Iroda)
Budapest XIV. TESCO Fogarasi úti áruház  
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ XIV. Erzsébet királyné útja 49. 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal Pétervárad u. 2.
Zuglói Egészségügyi Szolgálat Hermina úti szakrendelő II. emelet
Sugár Áruház I. emelet Őrs vezér tere 

Tisztelt Zuglói Polgárok!

A Zuglóban 2010-ben megválasztott jobboldali vezetésű önkormányzat a kezdetektől kiemelt figyelmet fordít
a kerület szépkorú lakosságára (Archív felvétel)

A jogosultak az utalványt 2013. november 4-től 2013. december 21-ig vehetik át hétfőtől csütörtökig 08.00–17.00 között 
(ebédidő 12-től 13 óráig) pénteken 08.00–13.00között az alábbi helyszíneken:

Fakszimilénken az egyik tanácsadó, Dudoglo Pavel 400.000 Ft-ot „érő” ja-
vaslatát olvashatják. Első fokon őt is felmentették
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója
alkalmából a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége októ-
ber 18-án a MOM Művelődési ház kupolatermében meg-
tartott ünnepségén Csaniga Andrea (középen), a Zuglói
Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője,  az 1956-
os Forradalmi Nemzeti Szövetség emlékérmet, Balogné
Kalina Zsuzsanna (jobbra), civilkapcsolatok referens és
Molnár Zsuzsanna (balra), civilkapcsolatok és pályázati
referens, a POFOSZ Hazáért Érdemkereszt kitüntetést
vehetett át. 

(Az október 23-i ünnepségekre lapzártánk után kerül sor, ezek-
ről beszámolókat, valamint a kitüntetettekkel készült írásainkat
a következő lapszámunkban olvashatják.)

Három kitüntetés 
október 23. alkalmából

A cikkhez kapcsolódó videó 
megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

A zuglói Turczi Ist-
ván költő, író, műfor-
dító, irodalomtudós
kapta az idei költé-
szeti Eminescu-díjat,
melyet szeptember
24-én a romániai Cra-
oiva-ban vett át.

Szeptember végén az
olténiai Craiova városá-
ban 14 ország költőinek
részvételével rendezték
meg a Mihai Eminescu
Nemzetközi Fesztivált. A
rendezvény szervezője
az Eminescu Akadémia
volt, amelyet olyan köl-
tőnagyságok alapítottak,
mint Jevgenyij Jevtu-
senko, vagy Eugéne
Guillevic. Minden évben
a fesztivál fő eseményének számít
az Eminescu-díjak átadása. A
Költészeti Nagydíjat a nemzetközi
zsűri idén a zuglói illetékességű
Turczi István József Attila- és
Babérkoszorú-díjas magyar köl-
tőnek ítélte oda, aki a Magyar Író-
szövetség Költői szakosztályának
az elnöke és a Magyar PEN Club
főtitkára. A prózai díjat Theodoro
Elsacca chilei író, az életműdíjat
pedig az irodalmi Nobel-díjra
jelölt Justo Jorge Padrón spanyol
költő kapta. 

A zuglói költő szeptember 24-
én személyesen vette át az elis-
merést Craiovában. Hazatérése
után lapunknak elmondta: hatal-
mas megtiszteltetésnek érzi a
kitüntetést, amelyet előtte olyan
világhírességek kaptak már meg,

mint Jevgenyij Jevtusenko, Jac-
ques Derrida, Mateja Matevszki,
vagy éppen Edoardo Sanguineti.

– Az én meghívásom és díjazá-
som egy folyamatot elindítója is
lehet – húzta alá Tutczi István. –
Craiova polgármester asszonya
ugyanis kijelentette, szívesen fel-
venné a kapcsolatot Zuglóval, sőt
akár testvérvárosi együttműkö-
dést is kötne a kerülettel. Mint
elmondta sokat hallott már a
kerületről. Városa 2021-ben sze-
retne indulni az Európa Kulturá-
lis Fővárosa címért. A sikeres
pályázathoz nagy segítséget jelent-
het a fontos és neves támogatók
ajánlása. A román politikus ezt a
szándékát egy tévéinterjúban is
bejelentette.

Riersch Tamás

Turczi István
Eminescu-díjat kapott (Folytatás az 1. oldalról.)

A képviselő-testület a közrend, a
közbiztonság és a helyi kulturális
értékek védelme érdekében kije-
lölte azon Zuglói tulajdonú köz-
területeket, amelyeken meg
kívánja tiltani az életvitelszerű tar-
tózkodást, illetve az illegális áru-
sítást. A közelmúltba módosított
szabálysértési törvénnyel össz-
hangban megbízta a polgármes-
tert, hogy a javaslatot jutassa el a
Fővárosi Önkormányzathoz.

Papcsák Ferenc (Fidesz–KDNP)
országgyűlési képviselőként a sza-
bálysértési törvény módosítása
során több kerületi polgármes-
terrel közösen kezdeményezte,
hogy Budapesten a Fővárosi
Önkormányzat mellett a kerüle-
tek is kapjanak területkijelölési
jogot. Ezt azonban a képviselők
elvetették, így ezt a Fővárosnál
kell kezdeményezni. Képviselői
kérdésekre reagálva Rozgonyi
Zoltán alpolgármester (Fidesz–
KDNP) elmondta: jelenleg Zugló-
ban mintegy 110–120 hajléktalan
van, akiknek elhelyezése ugyan a
főváros feladata, de az önkor-
mányzat erre több ilyen irányú
tevékenységet végző karitatív szer-
vezettel is szerződést kötött. Pap-
csák Ferenc az ülésen minden
zuglóit meghívott a kerület októ-
ber 23-i rendezvényeire. A Zuglói
Médiának elmondta: az ünnep-
napot Asztanában tölti, ahová a
házelnök kíséretében utazik. A
városvezető megtisztelőnek ne-
vezte, hogy az ünnep alkalmából
az ’56-os szervezetek három az
önkormányzatnál, illetve annak
cégénél dolgozó személyt is kitün-
tettek. P.D.

Testületi döntések 



Erdő Péter bíboros mutatott be
szentmisét a Zoborhegy téri
Regnum Marianum templom
búcsúján, a Magyarok Nagyasz-
szonya ünnepe kapcsán októ-
ber tizenharmadikán. A szer-
tartáson közreműködtek a
kilencszáz éves, zoboraljai
Kolon község hagyományőrzői.
Az eseményen megjelent Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester és
Balkó Róbert a felvidéki tele-
pülés polgármestere is.

Az összetartozás fontosságáról
beszélt az ünnepi szentmise kez-
detén Hajnal György atya. A
Zoborhegy téri Regnum Maria-
num templom plébánosa idézte
a bíboros jelmondatát: „Kezdet-
ben nem volt más, csak a kegye-
lem.” Mint fogalmazott, ezt a
gondolatot szeretnék maradan-
dóvá tenni ezen az ünnepen.
Szólt arról is, fontos az ünnep
az ember életében, ugyanis erő-
síti a közösséget.

Szentbeszédében Erdő Péter
bíboros, esztergom-budapesti
érsek hangsúlyozta, Szűz Mári-
át, Jézus Krisztus anyját régóta

hazánk pártfogójának mondják,
és sokan meg vannak győződve:
közbenjárása végig kíséri
Magyarország történelmét. A
bíboros felidézte Pázmány Péter
püspök gondolatait, aki Szűz
Máriát kérte arra, „vezesse be az
igaz hitre” a magyar nemzetet,
továbbá megemlítette, leginkább
a török uralom alól való felsza-
badulás után vált erőteljessé az
Istenanya gondoskodásába
vetett hit.

Az érsek úgy folytatta, gazdag
kulturális örökségünk is utal a
Mária-tiszteletre. A keresztény-
ség ugyanakkor nem pusztán
kulturális hagyomány, sokkal
inkább személyes meggyőződés
– jegyezte meg. „Az Úr volt vele,
kiválasztotta, elárasztotta teljes

kegyelmével, és nagy tervet való-
sított meg vele. Benne megmu-
tatkozott: a valódi boldogság
Isten közelségével lehetséges” –
mondta a főpásztor, aki szerint
Szűz Mária példája ma is arra
tanít bennünket, bátran valljuk
meg az emberek előtt a népek
világosságát, vagyis Krisztust.

A bíboros szerint nem tudunk
egészséges nemzet lenni, ha
elutasítjuk a vallási meggyőző-
dést. Megjegyezte, a köztudatban
ma is erőteljesen jelen van a
katolikus örökség. Ezért a jövő-
be vetett bizalmat is jelenti, ha
értékeinket, nemzeti önazonos-
ságunkat elfogadjuk – emellett
meghajtjuk szívünket más népek
felé is – hangsúlyozta.

A szertartás keretében kórus-
műveket adtak elő a határon
túli, felvidéki magyarokból álló,
a zoboraljai Kolon községből
érkező hagyományőrző kör tag-
jai, illetve a település polgármes-
tere is eleget tett a zuglói hívek

meghívásának. A két közösség
között egyébként igen szoros a
kapcsolat, rendszeresen részt
vesznek egymás hitéleti, kultu-
rális programjain. Balkó Róbert
településvezető szerint egy „ked-
ves kis szókapcsolatból valódi,
élő viszony alakult ki”. A szent-
misét követően agapéval folyta-
tódott az ünneplés.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter elmondása szerint örömmel
vett részt a búcsún. A Zuglói
Médiának elmondta, fontos az
összefogás, hiszen a közös célo-
kért csak közösségben lehet
eredményesen tevékenykedni.

A Magyarok Nagyasszonya
ünnepét még 1896-ban Vaszary
Kolos hercegprímás kérésére
engedélyezte az akkori pápa,
amikor hazánk megérhette fenn-
állásának millenniumát.

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

Közösségépítő búcsú a Regnum Marianum templomban

A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be

A szentmisén jelen volt Rozgonyi Zoltán alpolgármester és Rátonyi
Gábor Zugló korábbi polgármestereA templom szokás szerint a zsúfolásig megtelt a búcsú alkalmával

„E mai napon, szeretteim, mind vala-
mennyi szenteknek emlékezetét egy
közös ünneplésnek vígságával üljük.
Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt
a szenvedésben, annál ragyogóbb most
a tisztességben. Lépjünk mi is erre az
útra, siessünk a mennyei hazába, mely-
nek polgárai közé felvétettünk!” – írta a
hetedik-nyolcadik században élt angliai
szerzetes, Beda Venerabilis Mindenszen-
tek napjáról. A latinul Festum Omnium
Sanctorum-nak nevezett egyházi ünnep
hivatalosan az üdvözült lelkek emlék-
napja, melyet a katolikus keresztény
világ minden évben november 1-jén
ünnepel.

Ezzel együtt ez a nap a megdicsőült egy-
ház ünnepe is, amely még 741-ben, III.
Gergely pápa idején jelent meg először a
„megemlékezés napjaként.” Jámbor Lajos
frank császár 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével már hivatalosan is elismerte
az új ünnepet, egyetemessé azonban csak

IV. Gergely pápa tette 844-ben. Eredete
egyébiránt az ősi kelta Samhain pogány
ünnephez kötődik, amelyet már az ókor-
ban keresztény tartalommal töltöttek fel.
A pogány ünnep az újév, valamint a tél és
a sötétség kezdetét jelentette. Napjaink-
ban a katolikus és az ortodox keresztény
egyházak ünnepe Magyarországon és
2000-től újra munkaszüneti nap.

Egy nappal később, november máso-
dikán van halottak napja, egyháztanilag
a szenvedő egyház ünnepe, melyet 998
óta tart meg az egyház. Ekkor az
elhunyt, de az üdvösséget még el nem
nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért
imádkoznak az élők. Szent Odiló clunyi
bencés apát 998-ban vezette be emlék-
napként, később a renden kívül is
ünnepnappá vált és a XIV. század elejétől
a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét
a halottak estéjének vagy halottak vigíli-
ájának is nevezik. Szokás, hogy ilyenkor
hosszan, akár több órán át szólnak a
harangok a halottak emlékezetére. KD

Halottainkra 
emlékezünk1144 Budapest, Vezér u. 28/b

T: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu

MAGYAR TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
– APRÓK TÁNCA

10.00 órától kézműves foglalkozás
11.00 órától táncház
Közreműködik a Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna néptánc oktató
Belépő: 450 Ft / fő

MAZSOLA – zenés bábjáték
A FABULA BÁBSZÍNHÁZ előadásában

Belépő: 800 Ft / fő. Jegyek elővételben is
vásárolhatók a Cserepesházban.

DANIEL KEYES:  VIRÁGOT

ALGERNONNAK – monodráma

Charlie Gordon: Kulcsár- Székely Attila
színművész. Színpadra alkalmazta: Nagy
István, Kulcsár-Székely Attila

Rendező: Nagy István

JAMES JOYCE: A BOHÓC –

monodráma. Színpadra alkalmazta és
előadja: Váry Károly színművész
Belépő: 1.000 Ft / fő. Jegyek elővételben is
vásárolhatók a Cserepesházban.

SZÜRET UTCZA. Belépő: 1.000 Ft / fő
19.00 óra - „Filcvarázs” címen Gy.

Erdei Júlia  egyedi technikával készült
filcmozaik kiállítása a Cserepesház
Kávézójában. A kiállítást megnyitja Koltainé
Zolder Klára művészeti író. Belépés díjtalan!

MESÉLŐ BÁBOK - Bábkészítés
A belépés díjtalan!

Október 27., november 10. (vasárnap)

BÁBSZÍNHÁZ GYEREKEKNEK

November 3. (vasárnap) 10.00 óra

SZÍNHÁZ – FELNŐTTEKNEK

Október 26. (szombat) 17.00 óra

November 23. (szombat) 17.00 óra

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB

Október 25. (péntek) 19.30 óra

ŐSZI SZÜNET

Október 28. (hétfő) 10.00-12.00 óráig

CSALÁDI VASÁRNAPOK

Október 27-én (vasárnap)

10.00 órától:

November 3-án (vasárnap)

10.00 órától:

November 10-én (vasárnap)

10.00 órától:

Az előadásokat kézműves játszóház követi.
Belépő: 800 Ft / fő.
Családi kedvezmény: 2.400 Ft / 4 fő
Jegyek az előadás előtt, a helyszínen
válthatók.

Óz, a nagy varázsló – zenés

mesejáték. Az Angyalföldi Zenés Diákszínpad
és Tanoda előadása.

Népzenei gyermekkoncert a
zenekastélyban
Gyermekkoncert és játszóház
Szedlacsek Katalin vezetésével

Bolondos világ- bábjáték
Az Aleka Kulturális Egyesület

előadása

ŐSZI SZÜNET

Október 29- én (kedden)

10.00-12.00 óráig

Kézműves játszóház.

A belépés díjtalan!

10.00-12.00 óráig:

Közös őszi óriáskép
készítés tea és sütemény mellett

A foglalkozáson a részvétel ingyenes.

Október 30. (szerda):

Őszi szünet a ZIC-ben

1145 Budapest Uzsoki u. 57.
T: 251-19-10 • www.zic.hu

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



Hatmillió forintért vásárolt
udvari játszóeszközöket az
önkormányzat a kerületi böl-
csődék számára. Az ajándékot
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter jelképesen a Patakparti böl-
csőde udvarán adta át Kissné
Kaló Györgyinek, az Egyesített
Bölcsődék vezetőjének.

A zuglói bölcsődék – összesen
11 intézmény – minden évben
megfogalmazzák szakmai prog-
ramjukat. Ebben azt az eszköz-
igényt is feltüntetik, amellyel a
szakmai munkát hatékonyabbá
tudják tenni. Az önkormányzat
ezeknek az eszközöknek a beszer-
zésére céltartalékot képez, amely-
ből a bölcsődék instrukcióit figye-
lembe véve a legjobb és legcélsze-
rűbb eszközöket vásárolják meg. 

Tavaly a kerületi bölcsődék
szobai játékokra, az idén kültéri
eszközök cseréjére és bővítésére
helyezték a hangsúlyt, Az önkor-
mányzat hatmillió forintért vásá-
rolt kismotorokat, futókerékpá-
rokat, talicskákat, labdákat, tor-
napadokat, csúszdákat a gyer-
mekintézmények számára. A
játékok jelképes átadása októ-
ber 17-én a Patakparti bölcső-
dében történt.

– Az önkormányzatnak, mint
fenntartónak nemcsak a bérek
és a rezsi kifizetésére, hanem
intézményei karbantartásra, az
elhasználódott eszközök cseré-
jére is figyelni kell – mondta Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester. –
Ezúttal a bölcsődéknek udvari
játszóeszközökre volt szüksé-
gük, amelyek fontos szerepet töl-

tenek be a gyerekek mozgásfej-
lesztésében. A mindennapos
testnevelés bevezetése új feladat
elé állít mindenkit. Ahhoz hogy
ez jól működjön, már a bölcső-
dékben és az óvodákban meg
kell kezdeni a gyerekek mozgás-
hoz szoktatását, aminek fontos
kellékei a most átadott játékok.

Kissné Kaló Györgyi, a zuglói
Egyesített Bölcsődék vezetője
kiemelte: a 11 bölcsődéből álló
intézményhálózat számára rend-
kívül sokat jelent az önkormány-
zat segítsége. Egy jó minőségű
kis játékmotorral, vagy csúszdá-
val jó idő esetén egész délelőtt
eljátszanak a gyerekek. A kerület
által vásárolt eszközöket az elkö-
vetkezendő napokban osztják
szét az intézmények között.

R.T.

Rozgonyi Zoltán adta át a játékokat a gyerekeknek

Ajándékot kaptak a bölcsisek

A városvezetés szeretné a jelen-
leginél jobban bevonni Zugló
életébe az ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnáziumot derült
ki október 17-én, miután Pap-
csák Ferenc polgármester láto-
gatást tett a Cházár András
utcai tanintézetben. 

A polgármester szakítani sze-
retne azzal a hagyománnyal, mely
szerint eddig csak azokat az
intézményeket tekintették zuglói
iskoláknak, amelyeket korábban
az önkormányzat működtetett. 

– A Radnóti, a Neumann, a Pet-
rik, vagy a Varga szakközépiskola
ugyanúgy a zuglói oktatási paletta
részét képezik, mint a többi kerü-
leti intézmény – húzta alá Pap-
csák Ferenc polgármester –. Ezek
nem csak földrajzilag tartoznak
a kerülethez, hanem nagyon sok
zuglói pedagógus dolgozik, és
nagyon sok zuglói gyerek tanul
ezekben. Az önkormányzatnak
fontos feladata, hogy minden
olyan intézményt támogasson,
segítsen, amelyik a zuglóiakat
szolgálja.

A polgármester szavait támasz-

totta alá Molnár Katalin, a gim-
názium igazgatója, aki elmondta:
sok zuglói kollégája van és a közel
ezer diák egyharmada zuglói. 

– Mi is szeretnénk erősíteni a
kapcsolatunkat Zuglóval – mond-
ta az intézményvezető. Úgy vélem,
a profilunknak megfelelően sze-
repet tudnánk vállalni például a
kerületi pedagógus továbbképzés-
ben és a tehetséggondozásban is. 

A látogatás alkalmával Papcsák
Ferenc  egy 10 ezer forintos tégla-
jegyet vásárolt, amelyet az iskola
felújítását segítő alapítvány bocsá-
tott ki.               Riersch Tamás

A Zuglói Benedek Elek EGYMI
hosszú évek óta az egyik legsi-
keresebben pályázó intézmény
a XIV. kerületben. Az iskola
októberben már a tizedik Euró-
pai uniós projektjét zárta le
sikerrel.

Október 21-én rendezték a Zug-
lói Benedek Elek EGYMI aulájá-
ban a Táguló világ címet viselő
TÁMOP 3.1.6-os projekt záró
konferenciáját. Az egységes gyógy-
pedagógiai és módszertani intéz-
mények számára kiírt támogatás
a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek számára nyújtandó szolgál-
tatásaik fejlesztését, illetve a szol-
gáltatásokat segítő eszközök
beszerzését biztosította. A 2012.
május 1-jén induló és 2013. októ-
ber 31-én záruló programra a
zuglói iskola nem önállóan,
hanem egy konzorcium részeként
jelentkezett. A konzorcium veze-
tője a Benedek EGYMI volt, a

további tagjai pedig a XVII. kerü-
leti Gyurkovics Tibor Általános
Iskola Készségfejlesztő Speciális
Szakiskolai Előkészítő és EGYMI,
a VIII. kerületi Autizmus Alapít-
vány és a Kőbányai Korai Fejlesz-
tő Központ voltak. 

Az Európai unió a projektet
29,7 millió forinttal támogatta –
ebből a legtöbbet, 15,8 millió
forintot, a Benedek kapta –,
melyet a résztvevők eszközköl-
csönzésekre, új eszközök vásár-
lására, műhelymunkákra, az
ambuláns ellátás kialakítására,
szülő klubok szervezésére és terá-
piás szobák kialakítására, képzé-
sekre és infokommunikációs aka-
dálymentesítésre fordíthatták. A
Táguló világ című program már
a tizedik olyan projekt volt az
iskola életében, melyet az unió is
támogatott. Ezzel a Benedek a leg-
sikeresebben pályázó zuglói intéz-
mény címét is kiérdemli.                          

r-t-

XXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 25.OKTATÁS10

Zugló és a Radnóti szeretné kapcsolatait erősíteni

Bővül a zuglói iskolák köre

A Magyar Honvédség Különle-
ges Díszelgő csoportja tartott
látványos bemutatót október
10-én a Meseház óvodában. A
katonák előbb az udvaron pará-
dés fegyverforgatási tudásukat
mutatták meg, majd a csoport-
szobákban beszélgettek az óvo-
dásokkal.

A Meseház óvodát felkereső
Magyar Honvédség vitéz Szur-
may Sándor Budapesti Helyőr-
ség Dandár 32. Nemzeti Honvéd
Díszegység Különleges Díszelgő
Csoportja a határon kívül is
rendszeresen tart bemutatókat.
A gyerekközösség sem idegen
számukra, hiszen velük sokat
találkozhatnak a Petőfi Lakta-
nyában, azonban óvodában

eddig még sosem tartottak
bemutatót, ezért ők is izgalom-
mal várták az apróságokkal való
találkozást. 

A gyerekek nagyon élvezték a
katonák látványos bemutatóját,
különösképpen a fegyverforgatási
gyakorlatok tetszettek nekik.  A
kicsik számára nagy élményt
jelentett, hogy a díszelgőkkel foly-
tatott beszélgetés során felvehet-
ték a katonasapkát, megérinthet-
ték a fegyvereket.

A Meseház óvoda Egressy úti
tagintézménye a jövő tavasszal
ünnepli majd fennállásának 70.
évfordulóját, az Őrnagy utcai
épület 2015-ben 30 éves lesz. A
két jeles esemény megünneplé-
sében számítanak a honvédek
részvételére is.               riersch

Katonák az óvodában

A Benedek előtt
kinyílt a világ

A kicsik nagy érdeklődést tanúsítottak a katonák iránt

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

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

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



Zöldsarok
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Októbertől egészen a tavasz be-
köszöntéig a legtöbb kiskert szín-
telen és kopár, ám az előrelátó
hobbikertészek épp ilyenkor ősz
derekán alapozhatják meg a tava-
szi virágözönt. A tavasszal virágzó
hagymásokat ősszel kell elültetni
és aki ezt nem mulasztja el, a jó
idő beköszöntével automatiku-
san színes, vidám kertet kap ju-
talmul.

A tavasz legnépszerűbb virága-
it a tulipánt, a nárciszt, a jácintot,
a krókuszt, vagy éppen a császár-
koronát, ezekben a hetekben kell
elültetni. Érdemes jó minőségű
hagymákat vásárolni, hogy a maj-
dani látvány hibátlan legyen. Fon-
tos a beszerzett hagymákat ala-
posan átnézni, a sérült, hibás,
puha példányokat ne használjuk
fel! A hagymákat a földbe kerülé-
sig száraz helyen tároljuk. Ültetés
előtt jelöljük ki az ágyások helyét,
a legjobb, ha napos, könnyen fel-
melegedő területet választunk.
Lényeges, hogy ne feledkezzünk
meg az előkészületekről, vagyis
az alapos gyomtalanításról, és a
mély, átforgató ásásról. A túl ned-
ves, agyagos, nyirkos földet ho-
mokkal keverjük, és egy kevés
komposztot is kihelyezhetünk. 

Mikor minden készen áll, jöhet
az ültetés. Az ültetési mélység jel-
lemzően megegyezik a hagymák
körméretével. A nárciszt és a csá-
szárkoronát bő arasznyira tegyük
le, a tulipánoknak és jácintoknak
10-15 centiméter is elég, a kró-

kusznak, és a kisebb méretű
hagymáknak pedig félarasznyi
mélység az ideális. A mélyebb ül-
tetéshez ásó kellhet, a kisebb
hagymákhoz egy szerszámnyél
(ültetőrúd) is elegendő. Az ültetés
után vékony komposztréteggel
gazdagíthatjuk a talajt, a legke-
ményebb téli napok előtt pedig
takarjuk be az ültetvényt, lehul-
lott lombbal, vagy mulccsal. A
hagymásokat tavaszig nem szük-
séges öntözni, és a hagymák há-
rom-négy évig is a földben ma-
radhatnak, újra és újra ki fognak
hajtani. A hagymásokat nem csak
kiskertbe tudom ajánlani, a ki-
sebb virágzatúak utcafrontokra,
előkertekbe is ideálisak. Ha most
elültetjük őket, tavaszig nem kell
gondoskodni róluk, és mivel hó-
napokig a föld alatt lesznek, igazi
meglepetésként ér majd bennün-
ket kihajtásuk.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Gyakran teszik fel a kutyatulaj-
donosok az állatorvosoknak a
kérdést, hogy ivartalanítsák-e
kedvencüket. A válaszom egyér-
telműen: igen. 

Sokan gondolják, hogy a nős-
tény kutyának életében legalább
egyszer kell vemhesülnie, és utó-
dokat hozni a világra, hogy „kie-
gyensúlyozott” legyen, s hogy a
kan kutyák a kasztráció után
„bánatosak” lesznek, mivel elve-
szítették e nemes testrészüket.
Ezek nem igazak. Az állatok
nem csinálnak hiúsági kérdést
abból, hogy éppen ivarosak, vagy
ivartalanítottak-e. Igazából az
egész vegytiszta biológia. A nemi
hormonoknak áldásos hatásuk
van ugyan a másodlagos nemi
jellegek kialakulására, ugyanak-
kor nagyon sok kellemetlenséget
is okozhatnak. A legsúlyosabb
következmények szukákban ala-
kulhatnak ki. Tüzelés után gyak-
ran lehet az állat álvemhes.
Ilyenkor nincsenek kölykök, de
a kutya mégis úgy viselkedik:
emlőiből tej csöpöghet, játékait
babusgatja, anyáskodik felettük.
Az álvemhességgel gyakran
összefügg az emlődaganatok
kialakulásával, amelyek gyakran
rosszindulatúak. Időbeni sebészi
beavatkozás nélkül ezek köny-
nyen áttéteket képezhetnek. A
legsúlyosabb, nemi hormonok
hatására kialakuló betegség,
amely az állatot gyorsan elviheti,
a gennyes méhgyulladás. A kutya
ilyenkor levert, étvágytalan, és a

veséket is károsító méreganya-
gok miatt pedig sokat iszik és
vizel. 

Kan kutyáknál az ivartalaní-
tással prosztata megnagyobbo-
dás előzhető meg, illetve gyógyít-
ható a herék eltávolításával.
Ezen kívül várhatóan az állat
nyugodtabb, kiegyensúlyozot-
tabb lesz, csökken a fajtársakkal
szembeni agressziója. Sokan
érvelnek azzal, hogy azért nem
ivartalanítják kutyájukat, mert
utána lusták és kövérek lesznek.
Kis odafigyeléssel, megfelelő
minőségű és mennyiségű táplá-

lékkal, elég mozgással ez meg-
előzhető.  

Tény, hogy minden műtéti
altatás rizikóval jár. Ezek azon-
ban megfelelő diagnosztikai esz-
közökkel, kíméletes altató és
fájdalomcsillapító szerekkel
minimálisra csökkenthetők.
Záró gondolatként azt tanácso-
lom a kedves gazdiknak, hogy
gondolkozzanak el az ivartala-
nításon, és ne tegyék ki kedvenc
négylábújukat elkerülhető ve-
szélyeknek!

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – A munka területén
várhatóak sikerek, bár a
türelmetlenségükkel aka-

dályozhatják céljaik elérését vagy
a főnökükkel összetűzésbe kerül-
hetnek. Társuk  messze, tengeren
túlra vágyhat, ami hatására meg-
szervezhetnek egy külföldi uta-
zást, mely jól sikerülhet.

Bika – Előző életből jövő
nehézségek, elszámolá-
sok nehezíthetik életüket,

de ha ezt alázatosan fogadják,
nem megy el az energiájuk a til-
takozással, bosszankodással. A
munkában komoly sikereket
érhetnek el. Otthonukat belső
fényükkel be tudják ragyogni.

Ikrek – Hiába érkezik
stabilan a pénz, váratlan
vágyaik kiadásokként

nehezíthetik életüket. Próbálja-
nak ezen a területen józanok
maradni, hirtelen fellángolá-
sukban nem mindent megven-
ni! Mostani komolyságuk ebben
segítségükre lehet. Társukkal
jót beszélgethetnek

Rák – Amennyire jól van-
nak, hiszen  hitük, sze-
retetük van, annyira

lehetnek most türelmetlenek
is, minden kényszer ellen láza-
dók. Szerelmük, gyerekeik tölt-
hetik ki minden idejüket, mély-
séget kaphat velük kapcsola-
tuk, ezért a nehézségeket meg
tudják oldani. Céljaik átalakul-
hatnak.

Oroszlán – Meg kell dol-
gozni a pénzért, ám bizton-
ságban érezhetik magukat

az anyagi síkon.  A szerelem fel-
lángolhat, ami lelkesedést, erőt
és energiát adhat nekik minden-
hez. Munkatársaikkal ne legye-
nek türelmetlenek, társukat, a
nagyvilágot ne akarják uralni! 

Szűz – Nagyon szépen,
bölcsen és szeretettel tud-
ják magukat kifejezni, s

valahogy most érezhetik, hogy
minden gondolatuknak mélysé-
ge van. Egy újjászületési folya-
matban vannak benne, ahol az
elengedés tanulása nagyon fon-
tossá válik. Legyenek éberek,
becsaphatóak!

Mérleg – Barátaik lehet-
nek most a középpont-
ban, akik egymást segí-

tik. Pénzügyi vonalon bizton-
ságban érezhetik magukat, még
ha nincs is annyi, amennyit sze-
retnének. Sok kisebb útra szá-
míthatnak a következő időszak-
ban. Társukkal való kapcsola-
tuk rendezés alatt van.

Skorpió – Gyorsak, len-
dületesek, de nagyon
türelmetlenek is lehet-

nek. Ha van céljuk, higgadtan,
nyugodtan haladnak az általuk
kijelölt úton, mely erőt adhat
nekik a tanulásban, külföldiek-
kel, külfölddel való kapcsola-
tukban is. Pénzügyi vonalon
bőségre számíthatnak. 

Nyilas – Kedvesek, szépek,
mosolygósak, nagyon jól
vannak. A család, az otthon

még mindig előtérben lehet, böl-
csességükkel segítik a körülöttük
levőket. Váratlan kiadások érkez-
hetnek, de bármikor meg tudják
teremteni, ami hiányzik. Ottho-
nukban az angyalok ott vannak. 

Bak – Érzékenyek lehet-
nek, ami egyébként erre
a jegyre egyáltalán nem

jellemző. Fontossá válhat az ott-
hon, a család, a barátok, ami
szintén nem megszokott náluk!
Társukkal hatalmi harcba
keveredhetnek, de a szeretet és
bölcsesség is ott lehet, mely
által megoldást találnak.

Vízöntő – Még mindig
préselheti őket az „Élet”,
a Sors. Nehéz helyzetbe

kerülhetnek. Engedjék el végre
az akaratukat, türelmetlenségü-
ket! Leginkább a közlekedés-
ben kell kiállni a próbákat,
türelmet kell tanulni, a vitatko-
zást, durvább szóváltást nehéz
lehet most elkerülni.

Halak – A szerelemi ügyek
hozhatnak számukra örö-
met vagy bosszankodást,

mindenesetre, aminek már nincs
helye, az kiselejteződik. A tanulás
most fontos része lehet életüknek,
de egy tengerentúli utazás sincs
kizárva, ami számukra álmaik
csúcspontja.   Kováts Krisztina

Termék megnevezése

Mélyalmos tartású „M”méretű tojás

Akácméz

Alma

Burgonya

Sütőtök

Dióbél

Hagyma

Savanyú káposzta

Bébi cékla savanyú

Zsemle

Nagyi kenyere

Mértékegység

db

1/2 kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

db

1/2 kg

Ár (Ft)

29

1000

140-200

160-250

120-180

2400-2600

150-200

440

650

15

100

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
október 25-től november 6-ig

Kétheti horoszkóp
október 25-től

www.asztrocsillag.hu

A kutyák ivartalanítása
Hagymások szezonja 
– Befektetés a jövő tavaszra



A Zuglói Cserepes Non-profit
Kft. jogelődje 1986-ban nyitotta
meg kapuit. Idén, október 4-én
névadó ünnepséget tartottak az
intézményben, amelyet egy
kiállítás megnyitóval, és a Zug-
lói Smooth Jazz klub koncert-
jével kötöttek egybe.

Lajta Béla építészről, Kós
Károly építész, író, grafikusról,
Zsellér Imre üvegfestő, mozaik-
művészről, Zala György szob-
rászról, Ligeti Miklós szobrász-
ról, Hamvas Béla filozófusról,
Asboth Oszkár repülőmérnök-
ről, Harsányi János magyar
származású Nobel-díjas közgaz-
dászról, Zsolnay Miklósról - aki
Pécs mellett és Zuglóban is
működtetett porcelángyárat,
illetve Lipták Pál mérnök, tanár,
államtitkárról neveztek el terme-
ket a Cserepesházban, valamint
a Lipták Villában. A Cserepesház

kávézójában tablón szemléltették
néhány alkotók munkásságát. A
tárlat október 22-ig látható.

A „Nagyjaink” című kiállításra
egyébként Sebestyén László
készítette a tablókat, amelyeknek
szövegét Millisits Máté művészet-

történész, művelődéstörténész
állította össze. A tárlatot Rozgo-
nyi Zoltán alpolgármester nyitot-
ta meg, majd a közönség a Smo-
oth Jazz klub keretében Zolbert
koncertjét hallgathatta meg.     

VR-fk

A Magyar Festészet napja alkal-
mából képzőművészeti kiállítás
látható a Lipták Villában. A tár-
laton zuglói tanárok alkotásait
mutatják be.  

A kiállítást – a zuglói önkor-
mányzat támogatása mellett - az
Itthon Európában a Művészetért
Alapítvány szervezte. 

- Célunk egyrészt a fiatal művé-
szek támogatása, másrészt olyan
idősebb művészek lehetőséghez

juttatása, akik az ifjúsággal fog-
lalkoznak. Ennek jegyében szü-
letett meg ennek a kiállításnak is
a gondolata – tudtuk meg Tasnádi
Gábortól, az Itthon Európában a
Művészetért Alapítvány elnökétől. 

A zsűrinek igazán könnyű dolga
volt, hiszen a beérkezett pálya-
művek mind alkalmasak voltak
arra, hogy kiállítsák. A zuglói
tanárok műveiből létrehozott tár-
lat október 29-ig látható a Lipták
Villában.  bb-fk

Tárlaton a zuglói 
tanárok alkotásai 
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Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

A Hunyadi János Általános
Iskola Mesejátszók bábegyütte-
se, illetve a Cserepes Kulturális
Nonprofit Kft. október 12-én a
Lipták Villában tizedik alkalom-
mal rendezte meg a Zuglói Báb-
fesztivált. Az esemény az
elmúlt tíz esztendőben közel
ezer érdeklődőt vonzott.

Molnárné Pataki Márta tanító-
nő, a Mesejátszók bábegyüttes
alapítója szerint az idei rendez-
vény amolyan hűségfesztivál volt,
mivel mind a helyszín, mind
pedig a szervezők, és a résztvevők
az elmúlt tíz esztendőben állan-
dók maradtak.

– Azok a gyerekek, akik az első
fesztiválon léptek fel, ma már fel-
nőttek, de a fellépő bábcsoportok
visszatérő vendégeknek számíta-
nak –  mondta Molnárné.

Az elmúlt tíz évben hagyomá-
nyossá vált, hogy a fellépők által
készített bábokból kiállítást ren-
deznek. Idén a bábkészítés témája
a Weöres Sándor év miatt a Bóbita
megformálása volt. 

A Zuglói Bábfesztivál sosem szá-
mított versenynek, mindig a játé-
kon és az előadáson volt a hang-
súly. Az idei fesztiválon fellépő
Meseház és a Babaház óvoda ifjú
bábosai, a Széchenyi- és a Hunya-
di János Általános Iskola „profi-
jai” (a két iskolában több mint egy
évtizedes hagyománya van a bábo-
zásnak), illetve a veszprémi Nap-
sugár- és a nyergesújfalui Pinoc-
chio bábcsoport tagjai ismert
meséket adtak elő egyéni stílus-
ban. A Lipták Villa nézőterét zsú-
folásig megtöltő közönség pedig
nagyon hálás volt minden bábos
történetért. riersch

A Napraforgó zenekar interaktív műsort adott Zolbert (Albert Zoltán) szaxofonos

A Cserepesházi névadó ünnepség résztvevői

Bábos hűségfesztivál
a Liptákban

Negyven évvel ezelőtt, 1973
novemberében indult útjára a
zuglói Kassák Lajos Művelődé-
si Házban a Sebő Klub, amely
a hazai táncház-mozgalom
kezdetét jelenti. Október 18-
án az egykori sikerek helyszí-
nén Sebő Ferenc és barátai
jubileumi koncertet adtak.

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter kezdeményezésére a negyven
évvel ezelőtti színhelyen, a volt
Kassák Klubban – ami ma Zug-
lói Ifjúsági Centrum néven
működik – Nádihegedűvel címen
a Kossuth- és Príma-díjas Sebő
Ferenc és együttese jubileumi
koncertet adott. A repertoárban
többek között szerepelt a Bóbita
és az Őszi éjjel izzik a galagonya

is. Az előadáson a közönség egy
a Sebő Klubról 1975-ben készí-
tett dokumentumfilmet is meg-
tekinthetett.  

Sebő Ferenc a koncertet köve-
tően lapunknak elmondta: neki
is fejtörést okoz, hogy a klub
1973 októberében vagy novem-
berében kezdődött-e. Az első
klubest ugyanis nélkülük zajlott,
mert Japánban turnéztak. Kol-
tay Gábornak viszont nem volt
türelme kivárni, míg hazatérnek,
megrendezte az első estet,
amelynek Bródy János volt a
vendége. 

A Zuglóba a Sebő együttest
művelődési ház akkori igazgató-
ja, Nógrádi Gábor hívta meg. A
klub ötletét a kerületi tanács is
támogatta. Erre szükség is volt,

hisz a hatalom akkoriban nem
nézte jó szemmel a tömegren-
dezvényeket. A Kassákban pedig
egy-egy ilyen alkalommal 80–
100 ember ropta a táncot. Ez
sokaknak szúrta a szemét. Egy-
szer még Aczél György is elláto-
gatott az egyik klubestre. Ezután
nyugodtabbá vált a klub élete. 

– Napjainkra nem táncház-
mozgalom szűnt meg, hanem az
annak otthont adó helyek zártak
be – húzta alá Sebő Ferenc. Hoz-
zátette: a negyven évvel ezelőtti
történet azt bizonyítja, a klub-
nak fontos tudatformáló szerepe
volt. Akkor egy mozgalom nőtt
ki belőle, mai értékvesztett világ-
ban ismét szükség volna az ilyen
klubokra.

Riersch Tamás

Jubileumi időutazás

Sebő Ferenc és barátai jubileumi koncertet adtak

Híres zuglóiakról neveztek el
termeket a Cserepesházban



Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Zugló Önkormányzata a kertes házzal ren-
delkező kerületi polgárok részére az idén is
biztosít zöldhulladék gyűjtő zsákokat, ame-
lyek a Zuglói Polgárőrség központjában, a
Laky Adolf utca 36. (telefon: 06-1/251-53-
66) szám alatt, hétfőtől csütörtökig naponta 10.00 –
15.00 óra között, péntek 10.00–14.00 óra között vehe-
tők át

A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre! Társasházi lakóközösségek, illetve a
családi háztulajdonosok ingatlanonként maximum 10 da-
rab zsákot kaphatnak. Az átvételéhez kérjük, hozzák ma-
gukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat. Inter-
neten keresztül zsák megrendelést nem tudunk elfogadni. 

A Főváros Közterület Fenntartó kizárólag az FKF Zrt.
logójával ellátott zsákokat szállítja el, melyeket a ház elé
kell kitenni.

A zsákokba kizárólag lomb, nyírt fű, gyom, illetve
szükséges méretre aprított fa és bokornyesedék tehető. 

Tájékoztatás hulladékgyűjtő
sziget megszűnéséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Zuglói Lakosokat, hogy
a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt előzetes egyeztetés
alapján a Kacsóh Pongrác út 138. szám alatti engedé-
lyezett szigethelyről 2013. október 7-én a hulladékgyűjtő
szigetet bevonta. A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt a
megszűnés dátumát követő 30 napban heti egy alkalom-
mal a szigethelyet összetakarítja és a lakosság által le-
rakott illegális szemetet elszállítja. Ez időpont után a
sziget helyén külön takarítást nem végeznek.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
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Nincs fűtési szezon szén-
monoxidmérgezés okozta tra-
gédiák nélkül, pedig ezek
többsége odafigyeléssel, a fűtő-
berendezések szakemberrel
történő átvizsgáltatásával,
megfelelő jelzőkészülék hasz-
nálatával elkerülhetőek lenné-
nek. Zugló Önkormányzata
ezen a területen is a megelő-
zésre helyezi a hangsúlyt,
ezért is írt ki támogatási pályá-
zatot a kerületben élők számá-
ra az uniós szabványnak meg-
felelő szén-monoxidjelző
készülékek beszerzésére.  

A szén-monoxidmérgezés az
egyik leggyakoribb és legalatto-
mosabb háztartási baleset. Az
önkormányzat a tavalyi Bazsaró-
zsa utcai szén-monoxidmérgezé-
ses tragédiát követően kétszáz
darab jó minőségű – uniós szab-
ványnak is megfelelő – készüléket
osztott szét a lakosság körében.
Az eszköz értéke 13 ezer forint
volt, de ebből a pályázóknak csak
ötezer forintot kellett kifizetniük.
Az akciónak hatalmas sikere volt,
a kétszáz készülék néhány hét
alatt elfogyott, sőt már az idei esz-
tendőre is közel százan előjegyez-
tették magukat. Az önkormány-
zatnak ugyanis feltett szándéka,
hogy a jelzőkészülék-akciót ebben
az esztendőben is folytassa.
Amennyiben a testület is rábólint,
úgy várhatóan az év végéig a Zug-
lói Közbiztonsági Nonprofit Kft.
segítségével újabb kétszáz készü-
léket osztanak majd szét a zuglói
lakosok között.

A fűtési szezon beköszöntté-
vel a Katasztrófavédelem is
figyelemfelkeltő kampányba
kezdett. A Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság adatai
szerint szeptember 20-ig már
több mint 122 esetben kellett
kivonulni szén-monoxidveszély
miatt és 48 alkalommal történt
mérgezés. Sajnos három felnőt-
tön, illetve egy gyereken már
nem lehetett segíteni. 

Hosszú évek tapasztalata, hogy
a bajt legtöbbször a nem megfe-
lelő műszaki állapotú, vagy hely-
telenül használt tüzelőberende-
zés, kémény, kályha, kandalló,
gázsütő. gázszárító, gázkazán,
vízmelegítő vagy vegyes tüzelésű

kazán okozhatja. Az említett esz-
közök helytelen használata vagy
rossz műszaki állapota miatt a
lakótérbe kerülő színtelen, szag-
talan gáz könnyen tragédiához
vezethet. A Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság most is
azt kéri, hogy a hideg idő beállta
előtt mindenki végeztesse el a
gázkészülékei ellenőrzését, kar-
bantartását. A szakhatóság azt
javasolja, hogy azokban a ház-
tartásokban, ahol gázkészülék
üzemel, ott legyen szén-mono-
xidérzékelő berendezés is felsze-
relve. Ez a néhány ezer forintos
eszköz ugyanis már több alka-
lommal is életet mentett.

Riersch Tamás

Bûn cse lek mény, köz le ke dé si bal eset 
vagy egyéb la kos sá gi pa na szok ese tén hív ha tó te le fon számok:

• 107 vagy 112 köz pon ti se gély hí vók
• 06-80-555-111 in gye nesen hív ha tó te le fon tanú
• 461-8150 BRFK XIV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság
• 251-5366 Zug lói Pol gárõr ség és Ke rü let õr ség (Laky Adolf u. 36.)

Várnai László (LMP) önkormányzati
képviselő vezette azt a gépkocsit, amely
október 8-án este felborult a Róna utcá-
nál. Zugló Önkormányzatának sajtóköz-
leményéből kiderült, Papcsák Ferenc
polgármester azonnal segítségét ajánlott
fel a balesetet szenvedett képviselőnek.

Senki sem sérült meg abban a kedd esti
balesetben, amelyben felborult egy Toyota
terepjáró, és olyan szerencsétlenül fordult
rá az út menti fémkarókra, hogy a tűzol-
tóknak kellett kiszabadítaniuk. A terepjá-
rót az LMP-s Várnai László vezette, aki a
hvg.hu-nak elmondta, ő volt az, aki nem
adta meg az elsőbbséget a Róna utcára
kanyarodva az ott közlekedő járműnek,

ám szerencsére sem ő, sem a másik kocsit
vezető személy nem sérült meg.

– Fáradt voltam, a hibámat elismertem
– tette hozzá Várnai. 

A városvezetés azonnal reagált a baleset-
re, amellyel kapcsolatban sajtóközleményt
adott ki. „Zugló Önkormányzata sajnálattal
értesült róla, hogy Várnai László, LMP-s
önkormányzati képviselő személygépko-
csijával balesetet szenvedett. Papcsák
Ferenc polgármester aggodalmát fejezte ki
a történtek miatt, és azonnal segítségét
ajánlott fel Várnainak.”

Várnai László erre a 14. kerületi Hírha-
tárnak úgy nyilatkozott: bajban ismerszik
meg az igaz barát, és magánemberként
minden segítséget elfogad.                    ZL

Szerencsére személyi sérülés nem történt (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Papcsák Ferenc segítséget ajánlott fel 
a balesetet szenvedett Várnai Lászlónak 

Készüljünk fel a télre!

BŰNÜGYI KRÓNIKA
Tomboló utas 

A Nemzeti Gyásznaphoz méltatlan patá-
lia lett október 6-án egy a 7E buszon tör-
ténő jegy- és bérletellenőrzésből. Egy 28
éves női utas ugyanis megtagadta az uta-
zásra jogosító dokumentumok felmuta-
tását és az ellenőröket kísérő közterület-
felügyelőknek sem volt hajlandó igazolni
magát. Az ellenőrök és a felügyelők leszál-
lásra szólították fel, de a nő ezt megta-
gadta, hangosan szidalmazni kezdte a
közfeladatot ellátó személyeket. Végül a
zuglói vasútállomásnál sikerült őt leszál-
lítani a buszról, amit a nő tombolva foga-
dott. A megállóban megpróbált elszalad-
ni, ám az egyik ellenőr visszatartotta.
Ekkor a nő az őt körbevevő ellenőröknek
és közterület-felügyelőknek esett, akit ért,
azt rúgott, ütött és karmolt. A tombolását
végül csak a kiérkező rendőröknek sike-
rült lecsillapítani, pontosabban nekik
sem, de ők legalább autóba tudták kény-
szeríteni és elő tudták állítani a kerületi
kapitányságon. A nő nem mellesleg az
egyik sérült ellenőrhöz kihívott mentősö-
ket sem kímélte, ami szintén bekerült a
vizsgálati jegyzőkönyvbe. A nő ellen köz-
feladatot ellátó személyek elleni erőszak
vétségében indítottak vizsgálatot.

Hamisnak hitték a bérletét

Október 4-én egy 61 éves rokkant
nyugdíjas hölgyet állítottak elő a Stefá-
nia úti kapitányságon. Az idős hölgy vét-
ke az volt, hogy az egyébként érvényes
bérletigazolványán elmosódott a pecsét,
amit az ellenőr hamisnak vélt. A hölgy
Kőbányáról szeretett volna a Bosnyák
téri piacra eljutni, és ehhez a 62A jelzé-
sű villamost vette igénybe. Már zuglói
területen járt, amikor a közlekedési
ellenőrök és a közterület-felügyelők fel-
szálltak a járműre. A 61 esztendős
hölgytől is elkérték a bérletét, amit
aztán a tokból is kivetettek, majd ezt
követően közölték a hölggyel, hogy
hamis a pecsét a fotóján. A BKV ellen-
őröknek kötelességük jelenteni, ha
hamis dokumentummal találkoznak,
ezért az idős hölgyet előbb leszállították
a villamosról, majd, miután csak a
nyugdíjas igazolványával tudta magát
igazolni, értesítették a rendőröket, akik
előállították a kerületi kapitányságon. 

Az idős hölgynek az igazságügyi szak-
értő kiérkezéséig a rendőrségen kellett
maradnia. Miután a szakértő megálla-
pította, hogy nem történt hamisítás sza-
badon engedték. R.T.



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

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

TÖRÖKŐRÖN TÉGLAÉPÍTÉSŰ
KERTES társasházban tulajdonos-
tól cirkófűtéses lakás eladó. 52 nm,
2 szoba, erkély, ablakos konyha. Tel:
06-30-724-6092

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol
antik és modern festményeket,
bútorokat (figurálisak előnyben)
ezüsttárgyakat, aranyakat, ele-
fántcsontokat, kardokat, asztali
álló, fali - és karórákat, porcelá-
nokat (Herendi, Zsolnay) Kovács
Margit, Gorka Géza, Kissróz Ilo-
na, kerámiákat, szőnyegeket,
bronz szobrokat, kitüntetéseket,
teljes hagyatékot, értékbecslés,
kiszállás díjtalan. Üzletünk:
II.ker. Fő u.67. Tel:364-7534, 06-
30-382-7020

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

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

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

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP

KÖNYV

RÉGISÉG

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁRO-
LUNK! Aranyat, ezüstöt, brili-
áns ékszereket, festményeket,
hagyatékot. Arany:7200-12000
Ft, Ezüst: 180-360 Ft. XIII.
Hollán E.u.4. Tel: 350-4308,
Tekintse meg az interneten a
www.zsazsagaleria.hu

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel,
garanciával, referenciával. Tel:06-
30-942-47-35 vagy 360-23-45 Pap
Gábor kisiparos, www.festes-tape-
tazas.hu

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

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD
SZOBAFESTÉST, tapétázást,
kőművesmunkát, hideg-melegbur-
kolást, nagytakarítást vállal garan-
ciával. Teljes körű lakásfelújítás.
Tel: 06-20-998-2369 delabt@vip-
mail.hu

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

Gázkészülékek javítása-karbantartása!
Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje
Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csõrepedés, duguláselhárítás azonnal!

Tel.: 3633-272
Mobil.: 06-30-9517-849

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

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

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, kerí-
tésépítés kicsitől a teljes lakásfelújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény. Tel: 405-5769, 06-30-734-
0411

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

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

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGŐK,
GÁZKONVEKTOROK, tűzhelyek,
FÉG vízmelegítők javítása, karban-
tartása. Tel: 220-9765, 06-20-432-
5598 Bán László

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

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

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - köz-
ponti fűtés, szerelési, javítási,
karbantartási, felújítási mun-
kák és dugulás elhárítás, ga-
ranciával! Hétvégén is hívha-
tó! Tel: 06-70-558-1916, 220-
51-85

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK!
Kerítések, nagykapuk, toló-kapuk,
lépcsőházkorlátok, erkélykorlátok,
vasajtók, ablak-, ajtórácsok, akna-
fedelek, előtetők készítése. Tel: 06-
30-984-7684

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

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- abla-
killesztést, zárszerelést, küszöbké-
szítést, szigetelést, pántok, zsané-
rok cseréjét és egyéb javítási mun-
kákat. Tel: 251-9483, 06-20-381-
6703

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

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

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

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

PALATETŐK FELÚJÍTÁSA BON-
TÁS NÉLKÜL, Villas Color bitume-
nes lemezekkel, garanciával. Tel:
273-1757, 06-20-471-1870

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS
KAPUTELEFON-TELEPÍTÉS,
elektromos hálózatkiépítés és –fel-
újítás. HAJDÚ VILLANYBOJLER
javítás, vízkőtelenítés garanciával.
Érintésvédelmi felülvizsgálat, nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel:
06-30-440-1586, 252-0813

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

REDŐNY, RELUXA

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KED-
VEZŐ áron vállalunk: víz-, fű-
tésszerelést, szobafestést, má-
zolást, tapétázást, kőműves
burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDELŐK-
NEK KEDVEZMÉNY! Tel: 405-
3305, 06-30-9524-725

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

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni
csere, rövid határidővel! Redőny,
reluxa, harmonika ajtó, szúnyog-
háló, szalagfüggöny-készítés, javí-
tás. Tel: 410-7924, 06-20-934-57-
28

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS
általános és középiskolások készé-
re, nagy hatékonysággal szaktanár-
tól. Házhoz megyek! Tel: 06-20-
9590-134

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

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, keze-
lése. Házhoz megyek! Manikűr,
talpmasszázs. Hétvégén is! Ajándé-
kutalvány is! Barbi- Pedi. Tel: 06-
30-319-1178 

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

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

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

INGATLAN

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

OKJ DAJKA, 
PEDAGÓGIAI, 

GYÓGYPEDAGÓGIAI 
ASSZISZTENS KÉPZÉS.

/Ny.sz.01-0064-04/
KASZA SZAKKÉPZÉS

Telefon: 06 30 269 1061
www.kaszaszakképzés.hu

OKTATÁS

Közel 20 éve működő családi in-

gatlan iroda keres eladó, kiadó

lakásokat, házakat, telkeket Zug-

lóban, meglévő ügyfelei részére!

Budapest, 1141 Bonyhádi u. 50/b

Vezér sarok

Tel: 383-1556 06-30-9863-161

www.pozsgaiingatlan.hu

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

zugloimedia@gmail.com, hirdetes@zugloimedia.hu.  A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2013. október 30.    Megjelenés: november 7.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.

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

Ősszel is vár a Cserf-S Családi 
Erőforrás Segítő Központ!

Díjmentes kreatív és elsősegélynyújtó
képzések, 

XIII. XIV. kerületi lakosok részére!

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

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



Ismét sokan bizonyultak segí-
tőkésznek és adakozónak
Zuglóban. A Mini Garros
teniszcentrumban október
12-én megrendezett jótékony-
sági teniszversenyre minden
eddiginél többen neveztek. A
győzelemért 31 vegyes páros
küzdött.

A jótékonysági teniszverseny-
ről, annak egyik ötletgazdája,
Virág Krisztina önkormányzati
képviselő lapunknak elmondta:
a szervezők – a zuglói Nőszirom
és a Mentor Egyesület, illetve a
Mini Garros Teniszcentrum – a
nevezési díjakból, illetve az eset-
leges többletadományokból
befolyt összeget minden évben
karitatív célra használta. Teni-
szeztek már hátrányos helyzetű
gyerekek nyaraltatásáért, a kerü-
leti óvodák és bölcsődék támo-
gatásáért. Az idén a zuglói álta-
lános iskolák a kedvezményeze-
tek. A júniusi tornán 275 ezer,
míg az októberin több mint 300
ezer forint gyűlt össze. 

Tószegi Attila, a kerületi isko-
laigazgatók munkaközösségének
vezetőjétől megtudtuk, hogy a

támogatást a tanintézetek sport-
életének fejlesztésére fogják for-
dítani. Az októberi torna fővéd-
nöke ismét Szűcs Lajos ország-
gyűlési képviselő, a Magyar
Tenisz Szövetség elnöke, a dísz-
vendége pedig Gulyás Gergely
országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés Alkotmányügyi
Bizottságának elnöke volt, aki
úgy vélte: „sok jó ember, még egy
ilyen kis teniszcentrumban is
kényelmesen elfér. Erre a kicsi,
de segítőkész közösségre Zugló
igazán büszke lehet.”           R.T.
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Azt követően, hogy a Széche-
nyi István Általános Iskola
diákjai szeptember 20-án
ünnepélyesen birtokba vet-
ték az önkormányzat által
épített kisméretű műfüves
sportpályát, október 16-án a
létesítmény névadóját is
megtartották.

A Telepes utcai iskola műfüves
sportudvarának felavatása és a
létesítmény névadó ünnepsége
között alig négy hét telt el. Fel-
merül a kérdés, hogy akkor miért
nem egy időben rendezték a két
eseményt. A pálya építtetője, az
önkormányzat szerette volna
minél előbb átadni a diákoknak
a létesítményt, hisz az oktatási
intézményekben a mindennapos
testnevelés bevezetése miatt min-
den sportolási lehetőségre szük-
ség van. Természetesen a pálya
keresztelőjét is szeptember 20-
ra tervezték, ám a névadó, Pölös-
kei Gábor egykori válogatott lab-
darúgó néhány nappal a rendez-
vény előtt kórházba került. Az
önkormányzat a sportember
iránti tiszteletből a felépülését
követően egy külön névadó
ünnepséget szervezett. Október
16-án tehát Pölöskei Gábor is
találkozhatott végre a róla elne-
vezett sportpályával. Pechére a
rossz időjárás a tornaterembe
kényszerítette az ünneplőket, ám
ő ennek ellenére is meghatódva
fogadta a ritka ajándékot. 

– Nagy öröm és megtiszteltetés a
számomra, hogy rólam nevezték el
ezt a sportlétesítményt – jelentette
ki Pölöskei Gábor. – Utánpótlásed-
zőként és szülőként is megtapasz-
taltam, hogy milyen fontos, ha már

kiskorukban is jó minőségű sport-
létesítményekben készülhetnek a
gyerekek. A Remélem, hogy ez a
létesítmény sok ígéretes karriernek
lesz majd a kezdete.

Az önkormányzat részéről Pap-
csák Ferenc polgármester köszön-
tötte a pálya névadóját. A városve-
zető nem titkolta, mindig nagy
rajongója volt a Pölöskei nevével
fémjelzett csapatoknak a Rába
ETO-nak, az FTC-nek és az MTK-
nak. Beszédében szót ejtett a hazai
labdarúgás jelenlegi helyzetéről is. 

– Az elmúlt napok történései (A
VB selejtezők eredményei – a
szerk.) bebizonyították, hogy a
nagyobb sportteljesítmények, a
jövő eredményes sportemberei-
nek nevelése érdekében szükség
van új sportpályák és stadionok
építésére. Erre mi -  kerületi szin-
ten - nagy hangsúlyt fektetünk.
Legújabb projektünk nyomán a

Mogyoródi úton hamarosan meg-
újulhat volt telefongyári pálya.

A polgármester úgy vélte az új
pályák ismert labdarúgókról
való elnevezése is hozzátartozik
az ifjú nemzedék neveléséhez.
Pölöskei Gábor kimondottan jó
választás volt, ugyanis sportoló-
ként, edzőként és édesapaként
(két fia NB I-es labdarúgó – a
szerk.) egyaránt sokat tett a lab-
darúgás népszerűsítéséért. 

Az október 16-i ünnepség
záróakkordjaként a névadó talp-
lenyomatát és aláírását is meg-
örökítették, és az ezt őrző táblát
a sportpálya melletti falon
helyezték el. Az ünnepséget
követően a Polgármesteri Hivatal
csapata az MTK öregfiúkkal ját-
szott bemutató mérkőzést. A
kezdőrúgást természetesen
Pölöskei Gábor végezte el.  

Riersch Tamás

Tisztelgés egy sportember előtt

Sok jó ember 
kis helyen is elfér

A jótékonysági versenyen 31
páros indult

F, mint felnőttek. A BVSC-Zugló
Labdarúgó Szakosztálya az
ezredforduló óta kizárólag után-
pótlásképzéssel foglalkozott. Egy
éve Papcsák Ferenc polgármester
javaslatára ismét megszervezték
a felnőtt csapatot, hogy játéklehe-
tőséget biztosítsanak az utánpót-
lásból kiöregedő fiataloknak. A
csapatot kizárólag BVSC-s múlt-
tal rendelkező labdarúgók – első-
sorban az ifi csapat legjobbjai –
alkották. Az együttes indult a
Budapest-bajnokság IV. osztály-
ában. A hazai bajnoki rendszer
legalacsonyabb osztályát meg-
nyerve az idén a BLASZ III-ban
küzdenek a feljebbjutásért. Az
idény első három mérkőzését
megnyerték. 

N, mint női foci. Az MLSZ
egyik célja a női labdarúgás fel-
zárkóztatása. Ennek érdekében
egy támogatási rendszert dolgoz-
tak ki, ami egybe vágott Hernády
András szakosztályvezető szándé-
kával, aki már régóta szeretett
volna egy női csapatot kialakítani.
A toborzót követően májusra
összejött egy csapatra való lány.
Barton Ádám utánpótlásedző
rövid idő alatt csapatot formált a
jelentkezőkből és benevezték a
Budapesti Labdarúgó Szövetség
női bajnokságába. Az eredmények

alapján a lányoknak még van mit
tanulniuk, de  javuló játékuk azt
bizonyítja, hogy jó úton járnak.

U, mint utánpótlás. A BVSC-
Zugló továbbra is fontos szerep-
lője a Bozsik-programnak. A spe-
ciális tehetséggondozó rendszer-
ben a Szőnyi út a Goldball ’94
FC, az ASI, az MLTC és a Dalnoki
Akadémia számára körzetköz-
pontként működik, ugyanakkor
az őszi és tavasz három-három
tornán túl edzéseket is tartanak
majd a legjobbaknak a sportléte-
sítményben. 

T, mint tervek. Hernády And-
rás szakosztályvezető szerint
akár elégedettek is lehetnének,

hisz a legkisebbektől a legidőseb-
bekig összesen 20 csapatot
működtetnek, ami a hazai fut-
ballban szinte példa nélküli. Per-
sze, azért néhány dologban jó
lenne előrelépni. Például a felnőtt
csapat mellé szükség lenne egy
tartalék együttesre. A női foci
hosszú távú fennmaradásához
meg kell szervezni az utánpótlás-
képzését. Amennyiben a futsal (a
teremfoci) is megvethetné a lábát
a Szőnyi úton a zuglói klub a lab-
darúgás teljes szegmensét lefed-
né. Igény volna egy műfüves
pályára is, ami hatékonyabbá és
népszerűbbé tehetné a labdarú-
gást a kerületben.           riersch

BVSC-s futballábécé

Ülő sor balról jobbra: Uhrin Eszter, Meszlényi Sára, Csillag Nóra, Tary
Dóra, Barton Ádám, Kézi Fruzsina, Bücs Alexandra, Horváth Tímea, Ke-
reskedő Fanni.  Álló sor balról jobbra: Lőrik Réka, Kazó Réka, Gudics
Fruzsina, Balogh Dalma, Hortváth Kinga, Gál Babett

Pölöskei Gábor kéz- és lábnyomát is rögzítették a névadó alkalmából

Csermendyné Rapatyi Mária iskolaigazgató, Pölöskei Gábor volt
válogatott labdarúgó, Papcsák Ferenc polgármester és Szili Adrián a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. vezérigazgatója

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába írjon egy

számot 1-től 9-ig úgy, hogy soronként, oszloponként

és kockánként csak egyszer használ fel egy számot.
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Benzinkút    Shop    Kávézó

Krizantém
és évelőnövény

vásár!

Krizantém
és évelőnövény

vásár!

E85
Bio-Etanol

Diesel

LPG
autógáz

95

95 Gold

üzemanyag bruttó ár (Ft/liter)*

329.90

410.90

401.90

395.90

257.90

SUDOKU

A kerületben a legtöbben ezt olvassák!

MÛSZAKI BIZOMÁNYI 
Hûtõ, mosógép, TV, videó 

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

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

Tel.: 418-2676, 8–17-ig

Gasztroenterológiai
magánrendelés Zuglóban
– emésztõszervi betegségekkel

foglalkozó szakrendelés –
Kedves zuglói lakosok!

Nagy szeretettel várom a nyelõcsõ, gyomor,
máj, hasnyálmirigy és bélbetegségekkel

küszködõ-, vagy az ezen szervek kóros
mûködésének tüneteivel élõ betegeket.

Reflux? Gombócérzés?
Haspuffadás? Székrekedés?
Véres széklet? Hasmenés?

– Forduljon hozzánk bizalommal! –
Az endoszkópos vizsgálatokat (gyomortükrözés,

vastagbéltükrözés) korszerû-, új eszközökkel
fájdalommentesen végezzük.

A vastagbélrák szûrés így kíméletesen végezhetõ.
dr. Szõnyi Mihály

belgyógyász, gasztroenterológus
bejelentkezés, információ:

06-20-515-51-34

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

2013. NOVEMBER 6-ÁN
17

1
ÓRÁTÓL

Erzsébet-Katalin
Nyugdíjas bál

Mindenkit várunk szeretettel!

17.00 óra Megnyító
17.15-17.45 óra

Ladinek Judit a Madách
színház énekesnője, musical
énekes és a Budapest
Táncművészeti Stúdió
tánckarának műsora

18.00-19.00 óra vacsora
19.00-20.00 óra élőzene Voyager zenekar
20.00-20.30 óra Tombola
20.30 órától élőzene

Thököly
Étteremben:

1146 Budapest,

Thököly út 80.

További információ:

Macsári Istvánné 20/470 6120

Kertai Józsefné 70/242 3564

06- -

06- -

Belépő jegy ára vacsorával,

itallal, műsorral együtt:

Liget teremben 1.500 Ft,

Dürer teremben-Thököly teremben-

Stefánia teremben 2.500 Ft.

A Zuglói Filharmónia új hang-
versenysorozatot indít a felújított
Zeneakadémián, Gaudeamus,
azaz: Örvendjünk! címmel.
Hangversenyeinkre nagy szere-
tettel várunk minden érdeklő-
dőt,  különösen  a középiskolás
korosztályt. „Örvendjünk” a
tehetséges fiataloknak, a közö-
sen eltöltött értékes szombat
délutánoknak.

A sorozat szerkesztésekor fon-
tos szempont volt számunkra,
hogy hangversenyeink érintsék
a középiskolai tanulmányok
témáit, számos ponton kapcso-
lódjanak az irodalom, történe-
lem, művészettörténet érettségi
témaköreihez. Kiemelt célunk
volt, hogy gondolatébresztő, a
fiatalokat magukkal ragadó
darabokat mutassunk be. 

Első előadásunkon Mozart
művei csendülnek fel. 

A c-moll Adagio és Fúga azt a
Mozartot tárja elénk, aki J. S.
Bach tanításán nevelődött, és
kipróbálja magát a nagy barokk
előd legkedvesebb műfajában.
Az A-dúr zongoraverseny min-
den üteméből  könnyedség és
őszinteség, a személyes közvet-
lenség árad. A zongoraszólót
Kovalszki Mária játssza.

Végül a Requiem szólal meg,
amely a megrendülés és megtisz-
tulás világába repíti a hallgatót.
Mozart levet minden álarcot,
játékosságot, és az emberi élet
legnagyobb témáiról kendőzetlen
komolysággal szól. Közreműkö-
dik Geszthy Veronka, Schöck
Atala, Horváth István, Bretz
Gábor. 

A Zuglói Filharmóniát Zábor-
szky Kálmán vezényli. 

www.zugloifilharmonia.hu
www.facebook.com/

ZugloiFilharmonia.hu

A Zuglói 
Filharmónia 
új sorozata: 
„Gaudeamus”

Tisztelt Olvasónk!
Amennyiben a                              

-at

nem kapja meg, 
vagy a kézbesítéssel 

kapcsolatban 
észrevételeik van, 
kérem jelezze a 

zlterjesztes@gmail.com

e-mail címen.

Záborszky Kálmán 


