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Az önkormányzat elkészítette a
kerület 2013-tól 2014-ig terjedő
időszakra szóló közterületi fej-
lesztési tervét, amely sokirányú
beruházást céloz meg. A kerület
vezetése a közparkok funkcióvál-
tását követve, a magasabb műsza-
ki színvonal igénye mellett tervezi
a zöldterületek, parkok fejleszté-
sét, felújítását. Idén és jövőre a
Kassai tér, a Csertő park (Civil
ház környéke), a Rákosszeg park
és Sárrét park területe, valamint
a Báthory István park növényze-
tének, burkolatainak és park-be-
rendezési tárgyainak felújítása va-

lósulhat meg 138 millió forintból.
A fejlesztések kapcsán külön ki
kell térni a Bosnyák tér felújítá-
sára, amelynek II. ütemére 147
millió forintot különítettek el. 

Alapvető stratégiai cél a meglevő
közterületi játszóterek további fej-
lesztése, így a kijelölt helyeken to-
vábbi modern, új típusú játszó-
szerek telepítését, valamint a csat-
lakozó zöldfelületek, parksétá-
nyok egyidejű felújítását, továbbá
– a gyermekek érdekében – a ját-
szóterek zárható bekerítését is
előírányozták. A tervben szerepel
a Mogyoródi u. 112. alatti és az

Újvidék téri játszótér felújítása,
valamint a Csáktornya parki ját-
szótér bővítése. Erre 72 millió fo-
rintot terveznek. A fejlesztés része
a játszótereken a kéregzúzalékos
ütéscsillapítók cseréje korsze-
rűbb padlózatra.

A fejlesztésekhez, az építési be-
ruházásokhoz és felújításokhoz
tervek kellenek, engedélyezési el-
járásokat kell lefolytatni. Az ön-
kormányzat jelentős összeget költ
idén tanulmány-, kiviteli-, engedé-
lyezési, valamint közbeszerzési
ajánlati tervdokumentációk elké-
szítésére. Ennek keretében kez-
dődhet el például az Óperenciás
óvoda bővítésének előkészítése.
El kell készíttetni a közelmúltban
megépített korlátozott sebességű
övezetek hatástanulmányait is.

A beruházásokhoz kapcsolódó
önkormányzati fapótlás 2013. évi
kötelezettségeinek teljesítésével
újabb több száz fa elültetésére ke-
rül sor ősszel összesen 25 millió
forintból.

Folytatás a 3. oldalon

Közterület-fejlesztési dömping Zuglóban

Doncsev András államtitkár
közreműködésével tartják meg
a Silver City elnevezésű, Zugló-
nak félmillió eurós támogatást
jelentő pályázati program pro-
jektindító konferenciáját. Pap-
csák Ferenc polgármester sze-
rint kiemelt fontosságú az idő-
sek társadalmi és gazdasági in-
tegrációja a kerület életében.

Május 9-én, reggel kilenc órától
a Benczúr Hotelből tartják a Sil-
ver City elnevezésű pályázati
program projektindító rendezvé-
nyét, melyen a tervek szerint fel-
szólal Doncsev András, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma
parlamenti államtitkára, aki a
magyarországi nyugdíjasok hely-
zetéről tart előadás. Papcsák Fe-
renc polgármester lapunknak
nyilatkozva leszögezte, az idősek
társadalmi és gazdasági integrá-
ciója a XIV. kerület életében kie-
melkedő fontosságú. Zuglóban
budapesti szinten az átlagosnál
több szépkorú található, az itt
élők negyven százaléka hatvané-
ves, vagy annál idősebb, míg a
nyugdíjas korúak aránya har-
minchét százalék – tudatta a pol-
gármester. Az önkormányzat
ezért összefogást kezdeményezett
a térség hét országának tizenhat
szervezetével, és velük közösen
nyújtotta be Silver City néven
nemzetközi pályázatot, a Dél-ke-
let Európai Területi Együttműkö-
dések (angolul: SEE) Program
keretében. „A pályázati program
az idősödő lakosság aktivitásá-

nak és életminőségének javításá-
ra irányul, többek között olyan
területeket érintve, mint az egész-
ségügy, a sport, a szabadidő, a
kultúra vagy a közbiztonság” –
mondta Papcsák Ferenc.

Ahogy arról korábban beszá-
moltunk, az önkormányzat nem
elkülönülten kezeli az idős em-
berek problémáit, hanem ponto-
san azért, hogy meg tudjon felelni
a korunk által támasztott demog-
ráfiai trendből adódó szocio-kul-
turális kihívásoknak, az integrált
városfejlesztési stratégia része-
ként. Az Európai Unió anyagi esz-
közökkel is támogatja az összeu-
rópai, így az időügyi problémákra
választ kereső törekvéseket. Az
elöregedő társadalommal kap-
csolatos problémák a dél-kelet-
európai térségre eddig kevésbé

voltak jellemzőek, azonban az
utóbbi két évtized globalizációs
hatásai itt is érezhetővé váltak.

A zuglói hivatal pályázati cso-
portjának, valamint a Grants Eu-
rope Consulting Kft. munkájának
és szakértelmének eredménye-
ként a projekt összesen 1 733 272
euro, azaz 519 981 600 forintos
támogatást nyert el, melyből a
Zuglóra eső rész közel félmillió
euro – tudatta korábban az ön-
kormányzat. A projekt várható
hatása, hogy a különböző orszá-
gok együttműködő szervezetei az
idősek társadalmi és gazdasági in-
tegrációjának területén széles kör-
ben hasznosítható, előremutató és
innovatív megoldásokat felmutató
tapasztalatokat szereznek. KD

Mindent megteszünk azért, hogy az itt lakók egy
még élhetőbb Zuglót kapjanak – jelentette ki la-
punknak Papcsák Ferenc polgármester az idei köz-
terület-fejlesztési terv kapcsán, amely a parkfelújí-
tásoktól kezdve, a faültetéseken és új kutyafutta-
tók létesítésén keresztül a játszóterek fejlesztéséig
számos területet felölel. Természetesen az egyik ki-
emelt projekt, a Bosnyák tér felújításának folytatá-
sa, amelyre 147 millió forintot irányzott elő az ön-
kormányzat. 

Középpontban a zuglói idősek

A kerület nyugdíjasairól 
továbbiak az 5. oldalon...

Egykori kollégái is eljöttek, hogy 100. születésnapja alkalmából felköszöntsék
kerületünk szépkorú polgárát, Mária nénit. Papcsák Ferenc polgármester vi-
rágcsokorral és ajándékkosárral kedveskedett az ünnepeltnek. 

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

Köszönöm, Istenem
az édesanyámat!
Amíg ő véd engem,
nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó
áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal
dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke
csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem
az édesanyámat!

Zugló polgármestereként sok szeretettel
és tisztelettel köszöntöm Önöket
Anyák napja alkalmából!
Kívánok mindannyiuknak hosszú,
egészséges, boldog életet
és sok örömet gyermekeikben!

Kedves Édesanyák!

Dsida Jenő

Dr. Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen 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 872-9190-es

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Május 30. 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.

Május 6. 17.00-19.00 óra között. 
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Május 6. 17.00-19.00 óra között
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Május 13. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Május 8. 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 történõ egyeztetés alapján.
Tel.: 06 (20) 930-8987;

e-mail: 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

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester 2013.
május 22-én (szerda) 14:00 órától tar-
tandó fogadóórájára bejelentkezés 2013.
május 16. (csütörtök) 16:00 óráig a 872-
9488-as telefonszámon, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál sze-
mélyesen leadható formanyomtatványon. 

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester alpol-
gármester fogadóórájára bejelentkezés a
872-9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
alpolgármester fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. május 9. 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
május 9. 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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Idén is megrendezésre kerül a 
Zuglói Bölcs dék Egészségnapja! 

 
 
 

Helyszín: 
Tipeg  kert Bölcs de, 

1144 Bp, Tipeg  u.3-5. 
Telefon: +36 1 384 0117 

 
 

Id pont: 2013. május 25, szombat 
10.00-13.00-ig 

 
Programok:  - ételkóstoló,  

- BBGO – manó torna, 
- Dr. LEO SUPYNALT sarkú gyermekcip k 

vására, 
- ortopéd lábvizsgálat, 
- arcfestés, 
- kézm ves foglalkozás, 
- Mini-Manó játszóház, 
- zene, tánc, mulatság! 

További érdekes programokkal várunk szeretettel 
minden kedves érdekl d t! 



Tisza István mártír sorsú mi-
niszterelnökre emlékeztek áp-
rilis 22-én, születésének 152.
évfordulóján, a róla elnevezett
téren álló szobránál. A kerület
nevében Papcsák Ferenc pol-
gármester és Rozgonyi Zoltán
alpolgármester koszorúzta meg
az alkotást.

Tisza István ma is üzen szá-
munkra – hangsúlyozta ünnepi
beszédében Balog Zoltán, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumá-
nak vezetője. Kifejtette, az egykori
kormányfő példája azt jelenti, ha
mélyen hiszünk elveinkben, ak-
kor tartsunk ki minden körülmé-
nyek között mellette és azt is üze-
ni, „a közélet nem szeretetközös-
ség, de a haza igen”. Mint fogal-
mazott, a nemzet érdeke fonto-
sabb a politika és a gazdasági
csoportok érdekeinél, s ezt a hitet
akkor is meg kell őriznünk, ha
netán az ellenkezőjét látjuk, s
még akkor is, ha néha egyedül ál-
lunk a világ egyéb lobbi-erejével
szemben. Balog szerint előfordul
- és Tisza életműve is ettől tragi-
kus -, hogy az egyik meggyőződés
szembekerül a másikkal, s ilyen-
kor az igazi államférfinak bizony
döntenie kell. A mártír kormány-
fő pedig vállalta a felelősséget,
kész volt az életét is áldozni –
húzta alá a miniszter, aki szólt ar-
ról is, halála előrevetítette a bal-
oldali terrorizmust.

Ágh Péter, a Fidesz országgyű-
lési képviselője, a Fidelitas elnöke
arról beszélt, hogy Tisza István
előtt azért is fejet kell hajtanunk,

mert már ifjú korától kezdve,
egész életében méltó volt ahhoz a
mondatához, miszerint: válságos
pillanatban hitvány gyávaság ki-
térni a kötelesség teljesítése elől.
Megalkuvás nélkül annak rendel-
te alá egész személyiségét, hogy
jót és maradandót alkosson,
ezért tanult keményen és emelte
a munkát első helyre – véleke-
dett Ágh, hozzátéve, felelősség-
teljes élete ma is példát mutat a
fiataloknak. Szólt arról is, ma is
alkothatunk hatalmasat együtt,
építhetünk olyan országot,
amely újra felemeli a fejét, eköz-
ben önmagát és másokat is meg-
becsül. Ehhez olyan eltökéltség
kell, amely Tiszában megvolt –
fűzte hozzá.

Az ünnepséget levezető Borbély
Ádám, a helyi Fidelitas elnöke,
önkormányzati képviselő arra
mutatott rá, a 2010-es változá-
sok tették lehetővé, hogy szobrot
emeljenek a mártír miniszterel-
nöknek. Emlékeztetett, míg az el-
múlt években Tisza halálának
októberi évfordulóján emlékez-
tek meg  a politikusról, a tragé-
dia helyszínénél, a Hermina úti 

Róheim- villánál, addig mos-
tantól ezt a születésnapján teszik,
a róla elnevezett zuglói téren.

Az ünnepségen Záborszky Kál-
mán vezényletével közreműkö-
dött a Zuglói Filharmónia, mely-
nek Balog Zoltán külön köszö-
netet mondott beszédében. A
rendezvény végén a résztvevők
elhelyeztél a megemlékezés vi-
rágait, koszorúit a szobornál, a
zuglói önkormányzat nevében
Papcsák Ferenc polgármester és
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
rótta le kegyeletét. Koszorúztak
még többek között a pártok he-
lyi képviselői, a Fidelitas és a
Rákóczi Szövetség is. KD

XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. MÁJUS 3. FÓKUSZBAN 3

Zugló képviselő-testülete ápri-
lis 25-én tartotta soros ülését.
A városatyák számos egyéb
mellett tárgyaltak a kerület első
közösségi kertjének a kialakítá-
sáról, az Egyesített Bölcsődék
nyári nyitva tartásáról, és hoz-
zájárulásukat adták emlékhe-
lyek létesítéséhez.

Az ülés megkezdése előtt a vá-
rosvezetés a Hónap rendőre elis-
merő címben részesítette Piláth
Zoltán rendőr főtörzsőrmestert,
Zsufos Anita rendőr főtörzszász-
lóst. A Hónap Tűzoltója elismerést
adományozta Tóth Balázs Zoltán
tűzoltó törzszászlósnak, Lévai Gá-
bor tűzoltó főtörzsőrmesternek.

Beiskolázás
Az iskolai beiratkozás új rend-

jéről Szatmári Edit tankerületi
igazgató tájékoztatta a grémiumot.
Mint elmondta, a köznevelési tör-
vény szerint szeptemberben min-
den olyan gyereknek meg kell kez-
deni az általános iskolát, aki au-
gusztus 31-ig betölti a hatodik
életévét. A beiratkozással kapcso-
latos jogszabályváltozásokról és
az ahhoz kötődő feladatokról ide-
jében tájékoztatták az iskolák ve-
zetését. A Kormányhivataltól ka-
pott lista szerint Zuglóban az idén
mintegy 1600 tanköteles gyerek
van. A gyereklétszám emelkedése
miatt a Széchenyiben két, a Jóka-
iban, a Heltaiban és a Mórában –
ráfordítás nélkül – egy-egy plusz
osztályt indítanak.

Képviselői kérdésekre válaszol-
va Szatmári Edit kijelentette: az il-
letékesek az osztályok létszámát
32 főben maximálták.

Körzethatárok módosítása
A grémium módosította az óvo-

dai felvételi körzethatárokat. A
vita során Molnárné Bánki Edit,
a Zuglói Óvodák Szakmai Közös-
ségének vezetője aláhúzta: évek
óta kérik a körzethatárok módo-
sítását, ugyanis míg a Zugló belső
részén működő óvodákban nagy
a túljelentkezés, addig a peremte-
rületek egyes intézményeiben 30
százalék körül mozog a körzetes
gyerekek aránya. A körzethatár
módosításáról szóló döntés kicsit
későn született meg, ugyanis
másfél hét múlva megkezdődik a
beiratkozás, de a feladatot az
óvodák meg tudják oldani,
ugyanis mindenki érdeke, hogy
végre rendeződjön a körzethatá-
rok problémája.

(Részletek az 5. oldalon)

Közösségi kert
A testület megtárgyalta az első

zuglói közösségi kert kialakításá-
ra és az együttműködési megálla-
podások megkötésére vonatkozó
beterjesztést. A grémium szakér-
tői vélemények figyelembevételé-

vel a kert helyét a Zsálya utca sar-
kán lévő közparkban jelölte ki,
ahol 2x5 méteres parcellák kerül-
nek kialakításra. A testület a meg-
valósításhoz az idei költségvetés
terhére 11,1 millió forintot biztosít.  

(Továbbiak a 8. oldalon)

Bölcsődék nyáron
A grémium döntött az Egyesí-

tett Bölcsődék nyári nyitva tartá-
sáról. A határozat szerint június
24–július 19. között a Csibe, a
Meseház, a Móka-kacagás, a Rin-
gató, a Tipegőkert és a Mályva
Kerületi Vezető Bölcsőde, míg jú-
lius 22–augusztus 16. között az
Aprótalpak, a Mazsola, a Mici-
mackó, a Patakparti és a Vadvirág
Bölcsőde várja a gyerekeket.  

Továbbra is alpolgármester
maradhat Fredinandy István an-
nak ellenére, hogy a megbízatása
visszavonására irányuló indít-
ványt a szavazásban részt vevő
képviselők többsége támogatta,
de a voksok száma kevés volt az
érvényes döntéshez.               P.D.

Tisza Istvánra emlékeztek születésnapján 

Balog Zoltán miniszter

A megjelentek közösen énekel-
ték a Himnuszt

Megváltoztak az óvodák körzethatárai

Zuglóiak kapják 
a peren nyert pénzt

Zugló első közösségi kertjére 11,1 millió forintot szavaztak meg

Folytatás az 1. oldalról...

A célok között szerepel a meg-
lévő úthálózat minőségi javítása,
amely a teljes közművesítéssel el-
látott utcákban a szilárd burkola-
tú utak kiépítésével valósulhat
meg. Ennek keretében több tíz-
millió forintból átépül a Bazsaró-
zsa utca a Vezér utca és a Fis-
cher István utca között, valamint
a Vezér utca a Tihamér utca és a
Tihany tér között. 

Az önkormányzat nem feledke-
zik meg a gyalogosokról sem.
Majdnem kilencven millió forintot
költenek járda és parksétány épí-
tésére az Egressy út 48–50.sz.,
52–54.sz. és 56–58. szám és
Handzsár utca között, az Emília
utca (Törökőr utca–Újvidék utca
között), valamint a Pillangó park-
ban és környékén. Emellett meg-
újulnak a Füredi lakótelep jár-
dái, sétányai és a tavalyról áthú-
zódó járdaépítések is befejeződnek.

Állandó problémát okoz a par-
kolási lehetőségek szűkössége a
lakótelepeken, ezért a terv ennek
enyhítését is célozza. A Füredi úti
lakótelepen az Ond vezér 37.
számú ház előtt 227 négyzetmé-
ter, a Kerepesi út 132–134, 136–
138. számú házak között pedig
470 négyzetméter területen épül-
nek ebben az évben parkolók,
ahogy a Rózsavölgyi utcában is.
Térkő burkolatú parkolót kap a
Nagy Lajos király útján a kerüle-
ti központi Posta előtti terület, de
a Rózsavölgyi utcában is építe-
nek további parkolókat. Erre 64
millió forintot irányoztak elő.

A lakosság – és elsősorban a
gyermekek – biztonságos közle-
kedése érdekében megépítik az
Ungvár utca–Csáktornya parki
részén a régóta várt gyalogos át-
kelőhelyet, amelyhez megerősítik
a közvilágítást és akadálymente-
sítik a járdacsatlakozásokat. Köz-
és díszkivilágítást kap a Tisza Ist-
ván tér, de a lakossági igényekre
reagálva játszóterek, közterek,
közkertek jobb megvilágítására is
készülnek tervek.

2013-ban a lakosság kérésének
eleget téve folytatódik a kulturált
ebtartást elősegítő program,
amelynek keretében új, kerítéssel
ellátott kutyafuttatókat alakíta-
nak ki, és a régebbieket is átala-
kítják. Új kutyaürülék-gyűjtőládá-
kat is elhelyeznek majd. A prob-
lémás területek vízelvezetésére
víznyelők épülnek. 

„Köztisztaság, közbiztonság,

rendezett lakókörnyezet. Szá-
momra ezek a legfontosabb célki-
tűzések” – mondta lapunknak a
tervek kapcsán Papcsák Ferenc
polgármester. Kifejtette: folytatva
az elmúlt évek munkáját, az idén
is több olyan projektet indítottak
útjára, ami a kerületben élők
komfortérzetét nagymértékben
javítja. Legyen szó közlekedésről,
játszóterek létrehozásáról, vagy
akár a kerület zöldfelületeinek to-
vábbi növeléséről. Mindent meg-
tesznek, hogy az itt lakók egy még
élhetőbb Zuglót kapjanak. Példa-
ként említette a Bosnyák tér meg-
újítását, létrehozva ezzel Zugló fő-
terét. - Parkokat újítunk fel, fákat
ültetünk, és folytatjuk a nagy si-
kerű Virágzó Zugló programun-
kat. A közelmúltban adtuk át a
Cinkotai út–Negyed utca találko-
zásánál létrehozott játszósarkot,
emellett több játszóteret is meg-
újítunk – sorolta a polgármester,
hozzáfűzve, hogy a kerület közle-
kedésén is javítanak.  

Szili Adrián, a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. ve-
zérigazgatójától megtudtuk, hogy
az idén a tavalyinál több jut a köz-
területi felhalmozási jellegű fel-
adatokra és beruházásokra. A
közparkok átalakításának, fej-
lesztésének prioritásként kezelése
kapcsán arra hívta fel a figyelmet,
hogy a közterületek, közparkok
rendkívüli mértékben elöregedet-
tek, a zöldfelületek tápanyaghiá-
nyosak, a parki öntözőhálózat 30-
40 éves. A parkberendezési tár-
gyak, játszóterek állagmegóvása,
közterületi hulladék, kutyaürülék
elszállítása pedig évente óriási
összegeket emészt fel. Szili szerint
elsősorban a kerületi úthálózat, a
közvilágítás fejlesztésére, és a la-
kótelepi övezetek tömbrehabili-
tációjára lenne szükség még
több forrásra. BR

A Fővárosi Ítélőtábla a múlt héten
helyben hagyta az elsőfokú bíró-
ság korábbi ítéletét, miszerint Var-
ju László korábbi MSZP-s, most
DK-s képviselő megsértette Pap-
csák Ferenc (Fidesz) jó hírnevét,
amikor 2010-ben "Politikai üldö-
zés kezdődik" címmel jelentetett
meg közleményt - tudta meg az
MTI. A személyiségi jogi perben
Varju Lászlót 650 ezer forint és
kamatainak megfizetésére köte-
lezte a bíróság, továbbá egy bocsá-
natkérő közleményt kell közzéten-
nie. Az ítélet szerint a DK politiku-
sa állításaival megsértette Papcsák
Ferenc jó hírnevét állításaival.

A Papcsák Ferenc fideszes or-
szággyűlési képviselő, Zugló
polgármestere úgy reagált a Ma-
gyar Távirati Irodának: örül a
jogerős ítéletnek, egyrészt mert
megint kiderült, hogy Varju
László vádaskodása nem állja
meg a helyét, másrészt mert jó-
tékonyságra költheti a meg-
nyert összeget.

Papcsák Ferenc elmondta:
zuglói, halmozottan hátrá-
nyos körülmények között élő
családoknak ajánlja fel azt a
pénzt, amit Varju László köte-
les megfizetni az elvesztett
pert követően.                     ZL

Közterület-fejlesztési
dömping Zuglóban

Víz és fényjáték a Bosnyák téren

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

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



A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. értékesítésre meghir-
deti kizárólagos tulajdonát képező Budapest XIV. Fogarasi út 17/B.
alatti iroda-raktár, Erzsébet királyné útja 124., Gizella u. 14-16., va-
lamint a Róna u. 111. szám alatti üres telek ingatlanjait.
Az árverési Hirdetmény megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hir
detmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a Hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján
(XIV. Budapest, Pétervárad u. 11-17.).

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

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe vehető nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsi
beállók és területek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a
hirdetmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

A Zuglói Zrt. tulajdonában álló
ingatlanok értékesítése

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap ki-
töltésével lehet, melyet a www.zuglo-
izrt.hu oldalról letölthetnek vagy sze-
mélyesen a Vagyonkezelő Zrt. épületé-
ben (1145. Budapest Pétervárad u.11-
17.) található ügyfélpultnál átvehetnek.
A kitöltött bejelentkező űrlapot szemé-
lyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan
kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet
leadni. Az ügyintéző kollégáink az
egyeztetés pontos időpontjáról értesí-
tik a bejelentkező ügyfeleket. 

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

Május 13.

Június 10.

Május 9.

Június 6.

Május 31.

Június 28.

Május 10.

Június 07.

Név

Baranyai Zsolt

Dr. Csikós Tibor

Tóth Csaba 

Kiss János Csaba

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontok

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

Divízió

Városüzemeltetési Divízióvezető

Jogtanácsos

Ingatlangazdálkodási  Divízióvezető

Üzemeltetési, karbantartási és
felújítási Divízióvezető

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Okmányiroda 2013. január 1-
től a Polgármesteri Hivataltól Budapest Főváros Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatalához került át.  

Az ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása érdekében az ügyfélfogadási rend az
alábbiak szerint változik.

Ügyintézésre a járműigazgatási- és a személyi okmány szakterületen 
hétfőtől péntekig sorban állással 

és egyidejűleg időpontfoglalással is van lehetőség.
Időpont foglalható:

interneten a www.magyarorszag.hu oldalon, kedd, szerda és pénteki  napokra,
telefonon a 87-29-392 és a 87-29-271-es telefonszámokon, 

hétfő és csütörtöki napokra.

Ügyfélfogadás járműigazgatási ügyekben:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek:

6.15 – 13.30 14.00 – 21.15 óráig

Ügyfélfogadás személyi okmány ügyekben
(személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány adat-felvételezés,
vezetői engedély, útlevél, egyéni vállalkozók)

hétfő: 8.15 – 13:30  14:00 – 17:45
kedd: 8.15 – 13:30  14:00 – 15:45
szerda: 8.15 – 13:30  14:00 – 16:15
csütörtök: 8.15 – 13:30  14:00 – 15:45
péntek: 8.15 – 13:15 óráig.

Ügyelet személyi okmány területen:
Hétfőtől-péntekig 6.15 – 8.15-ig és ügyfélfogadási idő után 21.15-ig.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézésre a hét minden napján előre egyeztetett időpontban van lehetőség.
Időpont kérhető a 87-29-392 és a 87-29-271 telefonszámokon.

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. értékesítésre
meghirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú természetben Bp. XIV. Lő-
csei u. 24-26. szám alatti ingatlan teremgarázsában található
alábbi gépkocsi beállókat.

Hirdetmény

Cím

G1; G4; G6; G9; G10; G11; G12;
G23; G26; G30; G31; G34; G37;
G41; G42; G44; G46; G47
G24; G32; G33; 

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10
Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan ajánlható vétel-

árat elérő vagy azt meghaladó összegre.
Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap' formanyom-

tatvány kitöltésével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgaz-
dálkodási Közszolgáltató Zrt. Recepcióján (Bp., XIV. Pétervárad u.
11-17.) vagy letölthető a honlapról (www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetéssel, a
469-8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos honlapján (www.zuglo-
izrt.hu). A hirdetményt kifüggesztette:

Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  • Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. • Telefon: 06 40 520-000 • Web: www.zugloizrt.hu
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Papcsák Ferenc polgármester
ígéretéhez híven sorra látogat-
ja a kerületi idősklubokat.
Legutóbb, április 19-én a Ke-
rékgyártó utcai Eleven Élet
Idősek Klubjában járt, ahol a
klubtagokkal egy közös ebé-
den vett részt.

A szépkorúak problémáira fo-
gékony Papcsák Ferenc polgár-
mester Virág Krisztina, a terület
önkormányzati képviselője,
Gyügyei Attila családvédelmi- és
Borbély Ádám ifjúsági tanács-
nok kíséretében kereste fel az
intézményt. A vendégek érkezé-
sét nagyobb mennyiségű gyü-
mölcs előzte meg, amelyet az ön-
kormányzat ajándékozott a klub
tagjainak. 

– A politika akkor jó, ha az
emberekről szól – jelentette ki
Papcsák Ferenc köszöntőjében.
– Polgármesterként nagy hang-
súlyt fektetek a közbiztonság
erősítésére és a köztisztaság nö-

velésére. Zuglóban az elődök
sok mindent elhanyagoltak,
ezért önkormányzatnak nagyon
sok dolga van, hogy a hiányossá-
gokat felszámolja. 

A városvezető beszélt az időse-
ket érintő elképzeléseiről is. Mint
elmondta: a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert fejlesztése csak ingat-
lancserével valósulhat meg. A vá-
rosligeti Varannó utcáért az ön-
kormányzat többek között idős-
otthonokat kér a fővárostól. Ter-
vezik továbbá, hogy a főbb közle-
kedési csomópontokon, és több
utcában is padokat helyeznek el,
hogy azokon a gyalogosan közle-
kedő idősek megpihenhessenek.

Gyügyei Attila elmondta: az
önkormányzat szeretné az idő-
sekkel való együttműködésbe az
egyházak képviselőit is bevonni,
ezért a legközelebbi látogatásuk-
ra már egy lelkipásztor is elkí-
sérné őket. A polgármesterrel
közösen kezdeményezik, hogy
az öt zuglói idősek klubjában

állítsák vissza a há-
romszori étkezés
lehetőségét. 

A városvezető a lá-
togatáson értesült
róla, hogy Kissné
Szörfy Katalin, az
Eleven Élet Idősek
Klubjának tagja
meghívást kapott az
Országos Nyugdíjas
Szövetség által meg-
rendezésre kerülő
szavalóversenyre.

Riersch Tamás

Papcsák Ferenc polgármester
április 27-én a Liget Idősek
Klubjába látogatott. Tette ezt
azért, hogy a Kreisz Lajosné,
Lili néni 103. születésnapján
tett ígéretének megfelelően
meghallgathassa az otthonban
élők problémáit.  

Az idős emberek elmondták a
polgármesternek, hogy magas a
rezsijük, ugyanakkor a hely in-
tézményi jellege miatt a csök-
kentés rájuk nem vonatkozik.
Azon a területen, ahol laknak az
átlagosnál magasabb a környe-
zetszennyezés mértéke, erős a
zajterhelés. A közelben működő,
este tíz után is üzemelő sörsátor
felől jövő hangoktól nem tudnak
pihenni. Nem érzik magukat
biztonságban, mert az intéz-
mény kapuja, már huzamosabb
ideje rossz, ezért a házban gyak-
ran látnak idegeneket. A tömeg-
közlekedési eszközök nagy ré-
szének magas a padlózata, így
csak nehezen tudnak fel- és le-

szállni. A menetrenddel is gon-
dokjaik vannak. 

Papcsák Ferenc arra kérte az
időseket, hogy a problémáikat
írásban is juttassák el neki,
amikkel – a problémák orvoslá-
sára – fel fogja keresni a főpol-
gármestert. Amennyiben a sör-
sátorban túl hangos rendezvényt
tartanak, hívják fel az általa
megadott telefonszámot. A kerü-
let által működtetett, megfelelő
műszerekkel felszerelt „zajkom-
madó” a helyszínre vonul, és ha
a mérések indokolttá teszik, in-
tézkednek. A kapu megjavítása
ügyében beszélni fog az önkor-
mányzat Városgazdálkodási
szervezetének illetékesével. Mint
Zugló országgyűlési képviselője
a Parlamentben javasolni fogja,
hogy az idősotthonokra is ter-
jedjen ki a rezsicsökkentés ha-
tálya.                                      ZL

Közterületi pavilon pályázat
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Időseket látogatott a polgármester

A közös ebéd alkalmával szó esett Papcsák Fe-
renc időseket érintő elképzeléseiről is

Papcsák Ferenc mindenki problémáját meghallgatta

Rangos nemzetközi tervpályá-
zat révén készülhetnek el a Rá-
kos-patak környékének táj- és
városépítészeti megújításának
tervei, a nyertes koncepció
megvalósítását pedig több ezer
euróval támogatják.

Az EUROPAN Magyarországi
Titkársága és a Magyar Urbanisz-
tikai Tudásközpont Nkft. ismét
meghirdeti az EUROPAN 12 pá-
lyázatot hazánkban is. A város-
és tájépítészeti akció a negyven év
alatti fiatal építészek, városépíté-
szek, tájtervezők legnagyobb eu-
rópai seregszemléje, mely jelen-
tős számban építészeti megbízá-
sokhoz vezet. Célja Európa fiatal
szakembereinek támogatása ab-
ban, hogy módjuk legyen elkép-
zeléseik megvalósítására olyan
stratégiai területeken, amelyeket
önkormányzatok, illetve különfé-
le, a programmal kapcsolatba ke-
rülő fejlesztő cégek jelölnek ki vá-
rosainkban. A tervpályázat kere-
tében a fiatal építészek tizenhat
ország ötvenegy helyszínére ad-
hatják be terveiket, azonos felté-
telek mellett. Ez Magyarország
esetében az idén Zugló, illetve a
Rákos-patak területe.

Barta Ferenc kerületi főépítész
lapunknak elmondta, a pályáza-
ton való részvétel Zugló számára
többek között azért előnyös,
mert anyagilag a legkedvezőbb
megoldás koncepcionális válto-
zatok begyűjtésére nagyobb,
összetett problémákkal terhelt
területek megújítása céljából, a
költségeket három évre el lehet

osztani, illetve kisebb ráfordí-
tást igényel, mint egy országos
ötletpályázat kiírása az adott te-
rületre. Barta Ferenc szerint
emellett a tervezési helyszínekre
átlagosan harminc-ötven színvo-
nalas terv érkezik, nemzetközi
szinten is előremutató, innovatív
megoldások születhetnek, ezt a
korábbi magyarországi fejleszté-
sek – például a főváros nyolca-
dik kerületében vagy Szegeden –
is igazolják.

A hivatalos tájékoztatás szerint
az EUROPAN 12 tematikája az
„európai városok szöveteinek el-
lenálló- és alkalmazkodóképes-
ségének kérdését járja körül, il-
letve azt vizsgálja, milyen folya-
matok vezethetnek az egyes terü-
letek fenntarthatósági potenciál-
jának növekedéséhez”. A pályá-
zat célja még - a lokális közterü-
leti beavatkozások mellett - ke-
rületi léptékű beavatkozási stra-
tégia megalkotása, melynek se-
gítségével olyan turisztikai cél-

pontokat, közfunkciókat is ösz-
szekötő ökologikus zöldfolyosó
jöhet létre, ami a meglévő városi
szövet megújítását is elősegíti. A
pályázaton induló csapatok ve-
zetője építész, tájépítész és vá-
rostervező is lehet, de minden
csapatnak legalább egy építész
taggal is kell rendelkeznie.

Az érdeklődők június 28-ig ad-
hatják be terveiket, a szervezet
titkárságának szerverére feltöltve,
az eredményhirdetés pedig de-
cember 13-án lesz. Tervpályázati
helyszínenként legalább egy első
díjat és – úgynevezett – megvételt
adnak majd ki, melyek díjazása
egységesen minden helyszínre a
következő: 1. díj: 12 000 euro,
megvétel: 6 000 euro. A terveket
hét tagú, nemzetközi zsűri érté-
keli. A XIV. kerületi helyszínre ké-
szült elképzeléseket mérlegelő
testület magyar tagja Balogh Pé-
ter István, a Corvinus Egyetem,
Kert- és Szabadtértervezési Tan-
székének docense.                 KD

Megújulhat a Rákos-patak környéke

Várhatóan több tucat pályázat érkezik a Rákos-patak rehabilitációjára

Zugló polgármestere a kerü-
letben több Idősek Klubjában
tett látogatást. A klubok tagja-
it kérdeztük, hogyan értékelik
a találkozókat és a városveze-
tő munkásságát?

Megkérdeztük

Major Elek:
Nagyon pozitív

véleményem
van. Ő nagyon
sokat tett Zug-
lóért és egész
más a hangu-
lat is a városban. Ismerősök-

kel is beszélgettem és nagyobb
biztonságban érezzük magun-
kat. Szeretek Zuglóban lakni,

jobban mint azelőtt.
Csotnos 

Józsefné:
Én nagyon

örülök, hogy a
polgármester

így törődik ve-
lünk és hogy-
ha körülnézünk Zuglóban lát-

szik az igyekezete. Látom a
parlamentben is amikor az ér-

dekeinkért szól, úgyhogy na-
gyon örülök neki.

Rajki 
Attiláné:

Nagyon sokat
tett Zuglóért

és ezt megkö-
szönjük neki.

Én nagyon
örülök annak, hogy a BVSC

pályát visszakaptuk, 
az uszodával.

2013. április 25-én a Képvise-
lő-testület módosította az óvo-
dai felvételi körzethatárokat.

Az új, jelenleg hatályos óvodai
felvételi körzetleíró lista (mellék-
elve), az utcanév szerinti körzet-
mutató, az új körzeteket, vala-
mint a régi és új körzethatárokat
mutató térkép megtalálható az
Önkormányzat honlapján. Tele-
fonon érdeklődhetnek a Humán-
igazgatási Osztály Köznevelési
Csoportjánál a 8729-472 vagy
8729-207 telefonszámon, vala-
mint az óvodavezetőknél. Zugló
honlapján megtalálható egy ún.
körzetlekérdező program Zugló
térinformatikai rendszerében,
melyet az alábbi internetes útvo-
nalon érhetnek el: www.zuglo.hu
– Polgármesteri Hivatal – Város-
fejlesztési Osztály – Térinforma-
tikai Adatbázis – Nevelés, okta-
tás, egészségügy, szociális ellátás.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisz-
telt Szülőket, hogy a zuglói gyer-
mekek részére a 2013/2014-es
nevelési évtől kezdődően lehető-
ség nyílik bolgár óvodai nevelés-
ben részt venni. Az Országos
Bolgár Önkormányzattal kötött
Együttműködési Megállapodás
értelmében a 1062 Budapest
Bajza utca 44. szám alatt talál-
ható Bolgár Kétnyelvű Nemzeti-
ségi Óvoda 10 fő erejéig szeretet-
tel várja a zuglói gyermekek je-
lentkezését! Óvodavezető: Eger-
váriné Hernádi Gabriella; tele-
fonszám: +36-20-2507339; 

email: bolgarovi@gmail.com

A körzethatárok 
változásainak tételes 

címjegyzéke 
megtalálható 

a www.zugloilapok.hu 
oldalon.

Tisztelt Szülők!

A Lipták Villában rendezték meg április 29-én az Önkormányzat által kiírt
közterületi pavilon tervpályázat eredményhirdetését. A zsűri és a közönség
egyaránt Posztós Ágnes építészhallgató munkáját találta a legjobbnak.



A Kaukázust és Közép-Ázsiát
számos magyar tudós utazó
kutatta a XIX. században és a
XX. század első évtizedében.
Az idén közülük Vámbéry Ár-
min és Szentkatolnai Bálint
Gábor halálának 100. évfordu-
lójára emlékezünk. A két ma-
gyar felfedező emlékére Buda-
pestről több hónapos expedí-
ció indul Közép-Ázsiába.

Az expedíció főszervezője Pap-
csák Ferenc polgármester, az In-
terparlamentáris Unió Közép-
Ázsiai Tagozatának elnöke.

– Célunk, hogy közelebb hoz-
zuk a közép-ázsiai térséget Ma-
gyarországhoz, és a fiatalok is
megismerjék ezt a világot – mond-
ta lapunknak a városvezető.

Az expedíció vezetője az ext-
rém sportoló Hídvégi-Üstös Pál
aki lóháton, tevén, úszva, hegyet
mászva, gyalogolva, futva, és egy
mai magyar találmányt a Csepel
Stringbike-kot segítségül hívva
több mint 10 000 kilométert fog
bejárni a két nagy magyar felfe-
dező nyomában. 

A sportember vezette az expe-
dícióhoz néprajzkutató, nyel-
vész, geológus, biológus is csat-
lakozik, akik az út során össze-
gyűjtött  információkat igyekez-
nek folyamatosan eljuttatni a di-
ákokhoz és a társadalom minél
szélesebb rétegeihez.

– Nyolc fiatal kutatót viszünk
magunkkal, akik feldolgozzák
az expedíció teljes útvonalát, és
összehasonlítják a jelent a múlt-
tal – mondta Hídvégi-Üstös Pál.

A május 11-én induló utazás

lehetőséget teremt arra, hogy az
internet, valamint tematikus tan-
órák segítségével szinte élőadás-
ban mutassák be a diákoknak
és érdeklődőknek a mai Közép-
Ázsiát. Az emlékexpedíció kap-
csán mintaprojekt indul a zuglói
Hermann Ottó Általános Iskola
tudásközpontjával, valamint a
Szent István Gimnáziummal
együttműködve.  ZL
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Visszavágtak a képviselők a diákoknak
Pályázati felhívás OS/2013

Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzatapályázatot hirdet

óvodai testnevelés és játékos sporttevékenység
támogatására

Pályázók köre:
A zuglói önkormányzat által fenntartott óvodák,
amelyek a pályázati kiírásnak megfelelően a jelzett

határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat, valamint a múlt évi támoga-
tásról megfelelően és határidőre elszámoltak.

Támogatható tevékenységek:

• óvodai sportnapok, családi vetélkedők költségei (pl.: díjak, lebonyolí-
táshoz kapcsolódó költségek);

• természetjáró, szabadidősport, rekreációs és egészségfejlesztő foglal-
kozások költségei (prevenciós torna, korcsolya- és síoktatás szakedzői
díjazása);

• sporteszközök, felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek.

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendel-
kezésre, melyek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu (Civil
Zugló menüpont) honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
- postán benyújtva: 2013. május 10-ig (péntek) feladott (!)
- személyesen benyújtva: 2013. május 10. (péntek) 11.30 óráig Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be; a határidőn túl érkezett pá-
lyázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Pályázati felhívás IS/2013
Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzata pályázatot hirdet

az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint
iskolai szabadidősport programok támogatására

Pályázók köre:
A zuglói önkormányzat által működtetett oktatá-
si intézmények (általános és középiskolák) iskolai

sportkörei (ISK) és diáksport-egyesületei (DSE), amelyek a pályázati ki-
írásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtják pályázati adatlapjukat.
A diáksport-egyesületek, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek önállóan nyújthatják be pályázatukat, azonban szak-
osztályaik önállóan nem pályázhatnak. Az iskolai sportkörök a
GESZTOR iskolával közösen nyújthatják be pályázatukat.

Támogatható tevékenységek:
• természetjáró, szabadidősport, rekreációs tevékenységek és sporttá-

borozással kapcsolatos költségek (szállás, utazási költség: vonat,
busz, egyéb szolgáltatás díjai: pl. belépők , szállítás)

• sporteszközök és felszerelések beszerzésével kapcsolatos költségek
• diáksport-versenyek és sorozatesemények (pl. házibajnokság) támo-

gatása (szervezési, játékvezetői, versenybírói és nevezési díj)

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendel-
kezésre, melyek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2. vagy letölthetők a www.zuglo.hu (Civil
Zugló menüpont) honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje:
- postán benyújtva: 2013. május 10-ig (péntek) feladott (!)
- személyesen benyújtva: 2013. május 10. (péntek) 11.30 óráig Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be, a határidőn túl érkezett pá-
lyázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Pályázati felhívás S/2013
Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzata pályázatot hirdet

XIV. kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek
és szakosztályok támogatására

Pályázók köre:
Kerületi székhelyű és telephelyű sportegyesületek (ide

nem értve sportalapítványok), melyek pályázatuk benyújtását megelőző egy
évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működtek. A több
szakosztállyal rendelkező sportegyesület szakosztályai külön is pályázhat-
nak, de csak a sportegyesületen keresztül.
Diáksport-egyesületek ezen a pályázaton nem indulhatnak!

Támogatható tevékenységek:
a) sportegyesületek (ha több szakosztályos, akkor szakosztályai) számára

sporteszköz-sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos költségek
100.000 Ft-os egyedi értékhatárig;

b) sportegyesületek működési költségei (bérleti díj);
c) versenyek, edzőtáborok ill. rendszeres sporttevékenységeknél felme-

rülő díjak:- bérleti díjak, - nevezési és versenybírói-játékvezetői szol-
gáltatás, - szállás - utazási - szállítási szolgáltatások költségei, - belépő

A pályázat benyújtásához kötelezően használandó űrlapok állnak rendel-
kezésre, melyek beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy letölthetők a www.zuglo.hu (Civil
Zugló menüpont) honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
- postán benyújtva: 2013. május 10-ig (péntek) feladott (!)
- személyesen benyújtva: 2013. május 10. (péntek) 11.30 óráig Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfél-
szolgálatára leadott pályázatokat fogadjuk be; a határidőn túl érkezett pá-
lyázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Pályázattal kapcsolatos további információ a 872-9-296-os telefonszámon
illetve a molnar.zsuzsanna@zuglo.hu címen kérhető.

Tavaly a Szent István Gimnázi-
um idősebb diákjai hagyo-
mányteremtő célzattal kihív-
ták egy barátságos focimeccsre
a zuglói képviselőket. Az idén
a diák–képviselő mérkőzést
április 20-án rendezték meg. 

A jelenlegi testületnek több, a
sportot kedvelő és művelő tagja
is van, így nem kellett sokáig no-
szogatni a döntéshozókat, hogy
félóra erejéig sportfelszerelésbe
bújjanak. Az egy évvel ezelőtti
mérkőzésen aztán az is kiderült,
hogy a nagymúltú reálgimnázi-
umban a sporttehetségeknek
sincsenek híján, a diákok ugya-
nis látványos játékkal 4:2-re ver-
ték a képviselőket. Ennek a
mérkőzésnek a visszavágóját
idén április 20-án rendezték a
gimnázium udvari salakos pá-
lyáján. Az eseményen megjelent
Papcsák Ferenc polgármester is,
aki az egy évvel ezelőtti találko-

zón pályára lépett, ezúttal azon-
ban a Föld napi rendezvények
miatt kénytelen volt kihagyni a
mérkőzést. 

A képviselőtársai derekasan
helyt álltak. Sikerült a kapujukat
megőrizniük a góltól, ugyanak-
kor egy alkalommal betaláltak,
így a visszavágót 1:0-ra megnyer-
ték. A legyőzött csapat tagjai 13.
évfolyamos diákok voltak, akik

jövőre már vélhetően valamelyik
egyetemen, vagy főiskolán tanul-
nak tovább. Az iskola vezetése és
a képviselők is jelezték, jövőre
ismét pályára lépnek egymás el-
len. Állítólag már több osztály is
jelentkezett, hogy megmérkőz-
zön a képviselőkkel, de az is le-
het, hogy egy iskolaválogatottat
állítanak majd ki ellenük.

Riersch Tamás

Mini játszóteret avattak a Cinkotai úton
Egy picinyke, családias hangu-
latú játszótérrel gazdagodott
Zugló, amelyet április 20-án
vehettek birtokba a Cinkotai
út környékén élő gyerekek. Az
apróságok gyorsan megkedvel-
ték a különböző, fából készült
játékokkal, homokozóval ellá-
tott területet. 

Az apró játszótér, amelynek
avatásakor egy bohóc is szóra-
koztatta a kicsiket, civil kezde-
ményezésre épült meg. Az ün-
nepélyes átadáson megjelent
Papcsák Ferenc polgármester,
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter és Szatmáry Kristóf, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára.

– A jelenlegi városvezetés szá-
mára nagyon fontos, hogy a ke-
rület közösségi terei megújulja-
nak, megszépüljenek, még ak-
kor is ha csak egy aprócska
szegletről van szó – jelentette ki
Papcsák Ferenc a megjelentek-
hez szólva.

– Sokféleképpen mérik egy or-

szág gazdagságát. Van, ami job-
ban mutatja, van, ami kevésbé,
de én azt vettem észre, az, ha a
játszóterek szépek, és adnak
arra, hogy a gyerekek hol nőnek
föl, milyen játékokkal, milyen
környezetben töltik szabadidejü-
ket, az egyben minősíti az orszá-
got – mondta Szatmáry Kristóf.  

Az elkészült játszótér a város-

üzemeltetési divízió munkáját
dicséri, hiszen a szakemberek
igazi kis ékszerdobozt varázsol-
tak a kicsiny telekrészre.

A nyitáson megjelent szülők a
fejlesztésért köszönetüket fejez-
ték ki a városvezetésnek, és
mint elmondták, a játszótér igé-
nyes kialakítása túlszárnyalta
elképzeléseiket. ZL 

A civil kezdeményezésre épült játszótéren Papcsák Ferenc polgár-
mester a kicsiket is üdvözölte

Balról-jobbra Vásáry Tamás, Papcsák Ferenc, Hídvégi-Üstös Pál 

A mérkőzést az idén a képviselők nyerték meg



A díjat eddig már öten vehették
át, és érdekes, hogy valamennyi-
en ép, egészséges emberek vol-
tak, akik olyan területen dolgoz-
tak, ahol fogyatékkal élőkön se-
gíthettek. A Gergely Alexandra díj
első sérült jutalmazottja ápri-
lis13-án egy zuglói kosárlabdaed-
ző volt. Sipos Péter mindössze 17
éves, eddigi életében azonban
már így is több minden történt
vele, mint mással nyolcvan év
alatt. Peti a Kőbányai Darazsak
egyesületében kezdett el kosaraz-
ni, majd a Budapesti Legyőzhe-
tetlen Feketékhez igazolt. Tehet-
séges játékosnak bizonyult, ígére-
tes pályafutás állt előtte. 2008
szeptemberében aztán egy edzé-
sen elesett, és beütötte a könyö-
két. Az első orvos pihentető gip-
szet rakott a karjára, de a fájda-
lom nem akart szűnni. A követ-
kező orvos gyógytornára küldte.
A gyógytornász volt az első, aki
kitapintotta a sérült könyökben
található daganatot. Petit ezt kö-
vetően MR és CT-vizsgálatokra
küldték, a szövettan szarkóma
gyanúját igazolta. Műtét műtétet
követett, majd jött a kemoterápia

és a sugárkezelés. 2009 őszén
úgy tűnt, minden a legnagyobb
rendben van, Peti eredményei ne-
gatívok voltak, ő pedig abban re-
ménykedett, hogy indulhat a
2010-es varsói onko olimpián.
Áprilisban azonban újból pozitív
eredményeket produkált, amit
újabb vizsgálatok követtek. En-
nek eredménye pedig lesújtó volt:
a szarkóma olyannyira elhara-
pódzott a sérült testrészben, hogy
azt azonnal amputálni kellett. Si-
pos Péter ekkor már nevelőapjá-
nak, Borkúty Lászlónak köszön-
hetően – aki ebben az évben az
1996-os korosztályú csapatával
megnyerte az országos kadet baj-
nokságot – a Zuglói Sasok egye-
sületénél edzősködött. A sport-
történelmi diadalból Petinek is
része volt, aki még két kézzel ün-
nepelhette a srácokkal a győzel-
met, majd nem sokkal később
kórházba vonult, ahol amputál-
ták a jobb karját. 

Sipos Péter, aki ekkor mind-
össze 15 esztendős volt, nem
omlott össze, nem fordult magá-
ba, hanem hihetetlen erejét bizo-
nyítva egyrészt visszatért a ko-

sárlabda-pályára, és azóta is
edzi a Sasokat. Fél karral is
megtanult úszni, és ennek kö-
szönhetően 2012-ben mégis
csak részt vehetett az onko olim-
pián, ahol úszásban egy arany-
és egy ezüstérmet szerzett, lab-
darúgásban pedig tagja volt az
aranyérmes csapatnak.

– A példaértékűség nem élet-
kor függvénye – mondta Gergely-
né dr. Tóth Éva, Gergely Ale-
xandra édesanyja. – A lányom,
Alexandra is 17 éves korában
vált példaképpé. Peti és a lányom
pályafutásában sok rokon vo-
nást vélek felfedezni. Mindketten
imádták és imádják a kosárlab-
dázást, mindketten a szarkómá-
val vívtak emberfeletti küzdel-
met, és mindketten példát mu-
tattak másoknak bátorságból,
kitartásból és erőből. Ezért esett
Petire a választásunk.

Sipos Péter április 13-án a kö-
zönség vastapsa mellett vehette
át az elismerést a Budapest Hon-
véd Dózsa György úti kosárlab-
da-csarnokában. Az alapítvány-
tól az oklevél és a Gergely Ale-
xandrát ábrázoló emlékplakett
mellé egy 500 000 forintos csek-
ket is kapott. A szervezők ezen
kívül egy látványos kosárlabda-
bemutatóval lepték meg őt (Face
Team), illetve Gergely Dominika,
Alexandra húga egy Dirk No-
witzky aláírását tartalmazó ko-
sárlabdát is átadott neki. A Dal-
las csapatában játszó német
sztár Peti kedvenc játékosa.

riersch

A tizenhét esztendős korában elhunyt Gergely Ale-
xandráról szülei egy alapítványt és egy díjat neveztek
el. Az elmúlt öt évben ezzel az elismeréssel támogat-
ták, tüntették ki azokat, akik a kuratórium szerint so-
kat tettek embertársaikért, példát mutattak mások-
nak akaraterőből, kitartásból és toleranciából. Az elis-
merés az idén Sipos Péter zuglói kosárlabda edző kapta.
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Sipos Péter a Gergely Alexandra díj első sérült jutalmazottja

Peti, aki soha sem adta fel

Az utóbbi évek nem úgy alakul-
tak Mohamed Aida pályafutásá-
ban, ahogy azt szerette volna. A
világranglistán őrizte ugyan a
helyét az élmezőnyben, a hazai
ranglistát pedig évek óta ő ve-
zeti, de a jó eredmények elma-
radtak. Március elején az egyik
legrangosabb női tőr világkupa
versenyen a németországi Tau-
berbischofscheimben azonban
ismét dobogóra állhatott a zug-
lói vívónő.

Mohamed Aida 17 évesen rob-
bant be a felnőtt mezőnybe, ami-
kor az 1993-as Essen-i világbaj-
nokságon nagy meglepetésre
ezüstérmet szerzett. Az ak-
kor már kadet- és junior vi-
lágbajnoki címmel is ren-
delkező vívó valódi üs-
tökös volt, és a sport-
ágban az elmúlt húsz
évben az egyik leg-
eredményesebb ma-
gyar versenyzőnek
számított. Az emlí-
tett vébéezüst
mellett ötször
nyert bronzér-
met, volt Euró-
pa-bajnok, és
1996 óta
rendszeres
résztvevője
az olimpiák-
nak is. Nagy
bánatára az
ötkarikás sport-
eseményekről még nem
sikerült érmet szerez-
nie, ehhez legköze-

lebb Athénban
járt, ahol végül a
negyedik lett.
Londonban a
nyolc közé jutá-
sért folyó küz-

d e l e m b e n
e g y e t l e n
találattal
kapott ki
a világ-
ranglistát
vezető ko-
reai ellen-

felétől. So-
kak szerint, ha

azt az utolsó talála-
tot Aida adta volna,

akkor meg sem állt
volna az éremig… Any-
nyi viszont biztos, hogy
az olimpiához hasonló

nüanszok jelentősen be-
folyásolták a pályafutását. 

Az utóbbi évek hullám-
zó teljesítményére az

MTK,

majd a Törekvés SE versenyzője,
illetve a mestere, Solti Antal is ke-
resi a magyarázatot, ám a tauberi
világkupán elért helyezése  azt bi-
zonyítja, hogy ismét jó úton jár-
nak. A szakemberek szerint Aida
Németországban már a régi ön-
magát idézte, ennek pedig meg is
lett az eredménye, hisz a csinos
zuglói vívóhölgy egészen az elő-
döntőig ellenállhatatlan volt, és
ott is csak nagy csatában szenve-
dett vereséget az olimpiai bajnok

olasz ellenfelétől.
– Sokat segített lelki-

leg,            
hogy  a férjem és

mesterem is ott volt ve-
lem, ennek köszönhetően

felszabadultan vívtam, és
újra tininek éreztem magamat –
nyilatkozta Aida a versenyt köve-
tően. – Sok munka van ebben a
sikerben, és ezt nem csak a ví-
vás mennyiségére értem. Fizika-

ilag és mentálisan is most kerül-
tem helyre. Eddig valahogy nem
állt össze a kép, talán a kelleté-
nél többet filozofáltam és keve-
sebbet vívtam a páston. Most va-
lahogy úgy ment minden, mint
régen. Élveztem a versenyt, jól
összpontosítottam, és nem bo-
nyolítottam túl a dolgokat. Na-
gyon kellett ez a siker.

Sajnos Aidának a következő vi-
lágkupa-versenyen, Torinóban
már nem jött ki a lépés, a direkt

kieséses táblán az első forduló-
ban vereséget szenvedett egy jó
nevű lengyel vívótól. Ennek elle-
nére bízhatunk benne, hogy a ta-
uberi eredmény nem csak egy-
szeri fellángolás volt, hanem egy
újabb sikersorozat első állomása.
Az idén ugyanis Budapesten ren-
dezik a vívó-világbajnokságot és ez
minden magyar vívó számára ösz-
tönzőleg hat.

Riersch Tamás

Lapzártánk után érkezett: Aida április 27-28-án
Szöulban egyedüli magyarként vett részt a női
tőr Világkupa versenyen. A zuglói sportolónő is-
mét kiválóan vívott, és bejutott a nyolcas döntő-
be, ahol csak a későbbi győztes orosz versenyző-
től szenvedett vereséget, így végül a nyolcadik
helyen zárta versenyt.



A Föld napja alkalmából ápri-
lis 20-án gazdag családi prog-
ramkínálat várta az érdeklő-
dőket a Városligetben. Ezen a
napon önkéntesek százai lep-
ték el a Ligetet, hogy fákat és
virágokat ültessenek, hogy
padokat tisztítsanak és fesse-
nek le.

A „Tedd meg magadért!” a FÖ-
KERT Nonprofit Zrt. tavaszi
nagytakarítási programja, mely-
nek részeként április 20-án ön-
kéntesek százai a Városligetet
csinosították ki. A program több
részből állt. A résztvevők fákat ül-
tethettek, padokat takaríthattak
és festhettek le, de részt vehettek
egy Guinness-rekordkísérletben
is. A szervezők ugyanis ezen a na-
pon több mint 20 ezer árvácska
elültetésére készültek. Ilyen akció
még nem szerepelt a rekordok

között. Mivel az elültetett virágok
és az ültetők száma egyaránt elég-
séges volt, várhatóan hitelesíteni
fogják a rekordot. 

Az április 20-i rendezvényt Illés
Zoltán államtitkár nyitotta meg,
aki hangsúlyozta, hogy a Föld
napja mindenképpen alkalmas
időpont arra, hogy tegyünk vala-
mit a környezetünk megszépíté-
séért. A politikus szerint látvá-
nyos eredményt csak összefogás-
sal lehet elérni.  

A Városliget tulajdonosát, a fő-
várost György István főpolgár-
mester-helyettes képviselte, aki
aláhúzta: a főváros számára na-
gyon fontos az utak közterületek
állapota. Emiatt indították el a
„Tedd meg magadért!” tavaszi
nagytakarítási programot, amely
néhány hete a Népligetben indult,
s amely április 20-án 200 éves
Városligetbe is megérkezett.

– Ez ugyan egy fővárosi terület,
de Zuglóban található és a zugló-
iak egyik kedvelt kikapcsolódási
helye, ezért erre az önkormány-
zatnak is oda kell figyelnie – je-
lentette ki Papcsák Ferenc polgár-
mester. – Öröm a számomra,
hogy az önkéntesek között sok a
zuglói szervezet, köztük a pol-
gárőrök, a cserkészek, és a Virág-
zó Zugló csapata is képviselteti
magát.

Szabó József, a FŐKERT Zrt.
vezérigazgatója elmondta: ezen a
napon 20 750 árvácska elülteté-
sét tervezik, ami a Városliget fon-
tosságát jelzi, de egyben tisztelgés
is a 200 éves park előtt. 

A megnyitót követően az önkén-
tesek fákat ültettek, harminc pa-
dot tisztítottak és festettek le, il-
letve közel 21 ezer árvácskát is
elültettek. 

Riersch Tamás

A képviselő-testület ugyan csak
április 25-én fogadta el a Zsálya
utca –Fischer István utca sar-
kán kialakításra kerülő közös-
ségi kert tervezetét, annak le-
endő művelői április 21-én már
Föld napi pikniket tartottak a
területen, amelyen megjelent
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter is. 

A rendezvé-
nyen Bartha
Szilvia és Cser-
halmi Marcell
tájékoztatták a
nagyszámú ér-
deklődőt az ak-
tuális híreiről.
Elmondták: a
leglelkesebb ak-
tivisták nemrég
egy civil szerve-
zetet alapítot-
tak Zuglói Kö-
zösségi Kertek
Egyesület né-
ven. A képvise-
lő-testület által
elfogadott ja-
vaslat szerint
hatvan, egyenként tíz négyzetmé-
teres parcellát alakítanak ki. A
szervezők május közepéig várják
az igénylők jelentkezését. Ameny-
nyiben számuk meghaladja a
rendelkezésre álló helyeket, sor-
solással döntik el, kik kertész-
kedhetnek az idén az önkor-
mányzat által bekerített területen. 

Az április 21-i Föld napi pik-
nikre számos érdekességgel ké-
szültek a szervezők. Délelőtt a

Cserepesháznál és a Varga Már-
ton Kertészeti Szakközépiskolá-
banl palántavásár tartottak,
amit a piknik ideje alatt a Zsálya
utcai közparkban folytattak. Volt
magbörze, palántázás-oktatás,
játékos vetélkedő és sütemény-
verseny is. A rendezvényen meg-
jelentek a fővárosban működő
közösségi kertek képviselői is,

akik hasznos tanácsokkal látták
el a zuglóiakat.

Bartha Szilvia, a ZUG Egyesü-
let elnöke elmondta: május vé-
gén szeretnék megkezdeni az ül-
tetést, hogy a kertművelők a
nyár végétől élvezhessék a mun-
kájuk gyümölcsét. Nem tettek le
arról a szándékukról, hogy a ké-
sőbbiekben a kerület más pont-
jain is létrehozzanak közösségi
kertet. riersch
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Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon

A Tedd meg magadért akció részvevői közel 21 ezer árvácskát ültettek el a Városligetben

A gyerekek is szívesen tanultak palántázni

Tucatnyi tűzoltó- és rendőr-
autó érkezett szirénázva
szombaton a Városligetbe.
Szerencsére, ezúttal nem kel-
lett életeket menteniük, kizá-
rólag csak szórakoztatniuk. A
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Budapesti
Rendőr-főkapitányság szerve-
zésében megrendezett Köz-
rendvédelmi napon idén Zug-
ló közbiztonsági szervezetei
is bemutatkoztak. 

Az egész napos rendezvényre
több ezren voltak kíváncsiak: a
rendőrség, a polgárőrség, a ka-
tasztrófavédelem és a tűzoltó-
ság munkáját bemutató progra-
mok, illetve a különleges jár-
művek kicsiket és nagyokat
egyaránt lázba hoztak. Legna-
gyobb sikere a Budapesti Tűz-
oltó Szövetség Trabantjának és

a Zuglói Kerületőrség új díszí-
tésű kocsijának volt.  

– Az, hogy mi is itt vagyunk,
jelképezi: a magyar rendőrség
és a polgárőrség stratégiai part-
nerek – mondta lapunknak
Kardos Pál, a Zuglói Közbizton-
sági Non-profit Kft. ügyvezetője.  

– Az ide látogatók nemcsak
megismerkedhettek a munkák-
kal, de ha kedvük volt, csatla-
kozhattak is hozzánk. Hoztunk
néhány tájékoztató anyagot, ami-
vel toborozni tudtunk tagokat. 

A programon résztvevő gyere-
kek az arcfestést, valamint a
falmászást is kipróbálhatták,
és a különleges fuvarokon kívül
még egy meglepetés várta őket:
ezen a napon bármelyik rend-
őrségi autón addig nyomhatták
a dudát, ameddig csak kedvük
tartotta.                            

ZL

Rendvédelmi nap

Nagy sikere volt a különböző évjáratú rendőrautóknak

Hétvégén hivatalosan is kezde-
tét vette a Városligeti szezon. A
megnyitó ünnepség a Bethesda
Kórház udvarán, a Bartl Háznál
kezdődött, majd a Fuit sírem-
léknél folytatódott. 

A kórház udvarán Buza Péter,
Herminamező Polgári Körének
elnöke mondott beszédet, és Zug-
ló legrégebbi épületének történe-
téről mesélt az érdeklődőknek.
Bartl János emléktáblájának

megkoszorúzása után a résztve-
vők a Fuit sírkőhöz vonultak. A
sort mazsorettek vezették.

– Nekünk más feladatunk nem
maradt, minthogy városszépítő
elődeink munkája előtt fejet
hajtva, önfeledten ünnepeljük a
2013-as esztendő ligeti szezon-
jának kezdetét – mondta kö-
szöntőjében Kovács Balázs ön-
kormányzati képviselő, Városli-
getért felelős tanácsnok, és töb-
bedmagával elhelyezte az emlé-

kezés virágait a Fuit síremléken.
A megnyitó ünnepségen – ahol
mindvégig a Zuglói Filharmónia
biztosította a térzenét – a Má-
tyásföldi Lovas Egylet is bemu-
tatkozott. A ligeti szezon első, hi-
vatalos napján nosztalgiafotó-
zás, palántavásár, sok-sok lufi
és játék várta a kilátogató csalá-
dokat. vr-fkk

Beindult a ligeti szezon 

A Ligetnyitó zenei aláfestését a Szent István Király Ifjúsági Fúvószenekar biztosította

Guinness-rekord a Városligetben



A “Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 
meghirdeti pályázatát

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Diákösztöndíjának 

elnyerésére 

Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson
zuglói lakosú tanulóknak középfokú tanulmá-

nyaik sikeres befejezéséhez, felsőfokú tanulmá-
nyaikra való felkészülésükhöz.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:   
• kiemelkedő tanulmányi eredmény 
• kedvezőtlen szociális helyzet 
• középfokú tanintézmény 11. ill. 12. évfolyamán létesített tanulói jogviszony
• állandó zuglói lakóhely

Az ösztöndíj összege a 2013/2014. tanévre: 100 000,- Ft.
Az ösztöndíjban 30 fő részesülhet.

A pályázati kérelem benyújtásának módja a pályázati adatlap kitöltése, valamint
az adatlapon meghatározott mellékletek csatolása.

A pályázati űrlap letölthető a www.zuglo.hu honlapról vagy átvehető Budapest
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán
/Bp. XIV. Pétervárad utca 2./

A pályázat 1 eredeti példányban zárt borítékban személyesen Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadható
(1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) vagy tértivevényes postai úton megküldhető 2013.
június 3-ig (hétfő) a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 1145 Budapest Péter-
várad utca 2. címre. 

A borítékon kérjük feltüntetni: ZUGLÓI DIÁKÖSZTÖNDIJ 2013/2014.
A pályázó büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy pályázatában a valóságnak

megfelelő adatokat közöl.
A beérkezett pályázatokat a „Zuglóiak Egymásért” Alapítvány kuratóriuma előre-

láthatóan  a 2013. évi szeptemberi ülésén bírálja el. Döntést követően a pályázat
eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

Pályázattal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon Molnár Zsuzsanna civil-
kapcsolati és pályázati referenshez /872-9-296/.

Budapest, 2013. május 3.

CSEREPESHÁZ

Tel.: 3632-656
www.cserepeshaz.hu

1144 Budapest, Vezér u. 28/b

PROGRAMAJÁNLÓ

MÁJUSI KERTI KONCERTEK
helyszín a Cserepesház melletti parkban

Belépő:

Május 9. (csütörtök) 18.00 óra

Május 16. (csütörtök) 18.00 óra

ÚJ! EURORA DOKUMENTUM FILMKLUB
2013. május 10. (péntek) 18 órakor

Számtalan országos verseny döntőse illetve dobogósa,
kinek repertoárja kiterjed a klasszikus gitár, fuvola-gitár,
ének-gitár irodalom egészére.

A kórus változatos repertoárján világi és egyházi
acapella művek, madrigálok, spirituálék találhatók,

melynek szakmai irányítója Pfeiffer Gyula, az Állami
Operaház karnagya.Abelépés díjtalan!

/színes, fekete-fehér magyar
dokumentumfilm, 51 perc/ Rendező: Papp Gábor
Zsigmond. Operatőr: Lovasi Zoltán. A vetítés után a nézők
a filmrendezőjével beszélgethetnek.
Klubvezető: Katona Zsuzsa. 500 Ft/fő

SOLYMÁRI TÍMEA gitárművész

ALL THEAGES KAMARAKÓRUS

Kémek a porfészekben – Rimner Gábor
története

Május 17. (péntek) 18.00 óra

Május 18. (szombat) 16.00 óra

Május 26. (vasárnap) 10.00-14.00 óráig

Magyar népmesék hónapról hónapra a naptári ünnep-
körök tükrében Pap Gábor művészettörténész előadás
sorozata

Az Éless-Szín előadása, beszélgetőpartner Éless
Béla. Belépő: 1000 Ft/fő, Jegyek elővételben kaphatók
a Lipták Villában 8.00-16.00 óráig.

ACserepesház és tagintézményeinek tábori ajánlata
Abelépés díjtalan. Bővebb információ: www.liptakvilla.hu

JÓPÁSZTORTOK HAGYATÉKA
REPÜLŐ KASTÉLY

Egy óra Kökényessy Ágival.
Beszélgetés, dalrészletek a

színművésznő szerepeiből.

GYERMEKNAPI TÁBORI
TOBORZÓ

ZIC Zuglói
Ifjúsági Centrum

1145 Budapest, Uzsoki u. 57. tetőtér,
Tel.: 2511-910 • www.zic.hu

KÖSZÖNJÜK

- 14.00-18.00 óráig

- 09.00-18.00 óráig

a „Tavaszi szél vizet áraszt…” döntőjén az alábbi
szponzorok felajánlásait: Amadeus Hotel, BVSC Zugló Wellness-
Szabadidő szakosztály, Hétkaland Közhasznú Egyesület, Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Max-xum Plus Kft., Moneo Tours Kft., Puskás Péter, Re-Generáció
Alapítvány, Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület,
Zuglói Sasok Sportegyesület, Zuglói Sport- és Rendezvény-
szervező Nonprofit Kft.

Május 3., 17. (péntek)

Május 11. (szombat)

Időpontot
egyeztetni a zic.posta@ gmail.com, vagy a

e-mail címen lehet.

A Lelki Egészségvédő Alapítvány
szervezésében. Részvételi díj: 4.000 Ft/ 4 óra, 8.000 Ft/ 8
óra. Információ:  lea.pszichologia@gmail.com e-mail
címen, vagy a 06 20 541 39 10 telefonszámon.

Szerda 16.00-17.00, Részvételi díj: 600 Ft/óra,
Oktató: Ombódi Tünde, Jelentkezni valamint érdeklődni
az ombodi.tunde@gmail.com e-mail címen lehet.

Pályaválasztási tanácsadás.

Meseterápia – Anyai ölelés, nem csak Anyák
Napján!

TANFOLYAMOK: Hatha Jóga kezdőknek,
14 éves kortól

tanacsadas.zic@gmail.com

NYÁRI TÁBOROK
A CSEREPESHÁZBAN

ÉS A LIPTÁK VILLÁBAN
általános iskolás

gyerekeknek

Időpont: 2013. június 17 – 28.
naponta 8-16 óráig, ügyelet: 7.00-17.00 óráig

Délelőtt választható szakfoglalkozások:
Cserepesházban:

(júninus 17-21.)
akrobatikus rock and roll,

digivilág, fazekas rajzfilmkészítő

Délutánra tervezett programjaink: Látogatás
a Parlamentbe, a Magyar Állami Operaházba,
a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjába,
sétahajózás a Dunán, autóbuszos kirándulás

További részletek: www.cserepeshaz.hu, www.liptakvilla.hu

Lipták Villában: tánc, kézműves, játékos sakk

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.
Tel.: 2206-777 • www.liptakvilla.hu

Mintegy kétszázötven regiszt-
rált résztvevővel tartották meg
április 20-án a nyolcadik orszá-
gos evangélikus gyereknapot
Zuglóban. A játékos programok
mellett volt koncert és hittan-
verseny is. 

Ezúttal Zugló adott otthont az
országos evangélikus gyereknap-
nak, egyúttal a huszonkettedik
országos hittanverseny iskolai
döntőjének is. Az április 20-án
tartott, egész napos rendezvényt
a Bosnyák téri evangélikus temp-
lomban, annak udvarán, a gyüle-
kezet tanácstermében és a közös
telken álló hittudományi egyetem
helyiségeiben, sportpályáján tar-
tották. Vagyis – Gyarmati Gábor
presbiter megfogalmazása szerint
– minden elképzelhető helyet bir-

tokba vettek az apróságok és na-
gyobbacskák, akik az ország
majdnem minden részéből érkez-
tek a XIV. kerületbe. A gyereknap-
nak több mint kétszázötven re-
gisztrált résztvevője volt.

Délelőtt tíz órától az elsőtől a
nyolcadik általános iskolás évfo-
lyamig mérték össze hittan-tu-
dásukat a jelentkezők, négy kor-
csoportba osztva. Az eredmény-
hirdetéskor kiderült: a tizenkét
éves Türkösi Évi a helyi gyüleke-
zetet is képviselő, de a Fasori
Evangélikus Gimnázium színei-
ben induló Gajdán Grétával és to-
vábbi két iskolatársukkal együtt
az előkelő második helyezést sze-
rezték meg korosztályukban.

A versenyen túl számtalan
program várta az egyébként fo-
lyamatosan érkező gyermeke-

ket. A délelőtti templomi meg-
nyitót közös éneklés követte,
majd mesemondás következett.
De volt trambulin, ping-pongo-
zás vagy különböző ügyességi já-
ték is. A kevesebb harsányságot
kedvelők kézműves foglalkozá-
sokra mehettek, s érthető mó-
don igen népszerű volt a csillám-
és az arcfestés is.

A szendvicsezős ebéd után a hit-
tudományi egyetem hallgatóiból
alakult bábcsoport adott elő pro-
dukciót: kézbábozást mutattak
be, amelyben egyszerű eszközök-
kel egy paraván mögül játszottak
el vidám, szellemes jeleneteket ze-
nére. Délután a Poézis együttes
koncertje, majd az áldás zárta a
rendkívül tartalmas napot.     KD

Az Anyák Napját ebben az esz-
tendőben különös tisztelettel kí-
vánják megünnepelni. A rendez-
vény helyszíne a Zoborhegy téri
Regnum Marianum Templom
lesz, ahová a zuglói iskolák kép-
viselőit, szüleiket, valamint a
tantestületek kedves tagjait vár-
ják szeretettel 2013. május 5-én
(vasárnap), a 9.00 órás szentmi-
se keretében.

Közreműködik a Munkácsy Mi-
hály Általános Iskola és AMI
énekkara és a Regnum Maria-
num Plébánia ének- és zenekara.
Verses köszöntéssel fellépnek ke-
rületünk iskoláinak diákjai. Az
ünnepséget követően a szervezők
kürtös kalácsos meglepetéssel
készülnek a templomkertben. A
rendezvény támogatója Zugló Pol-
gármesteri Hivatala.                 ZL
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A legkisebbek a templom homokozóját választották 

A Regnum Marianum Templom 

Sok gyerek volt kíváncsi a hittudományi egyetem hallgatóiból alakult
bábcsoport előadására

Gyereksereg az evangélikusoknál Édesanyák 
köszöntése 
Zuglóban

dr. Hajnal György sk.   
a “Zuglóiak Egymásért” Alapítvány 

kuratóriumának elnöke   



Jutalomút Egerbe

Több száz zuglói kisdiák szállt vonatra április 30-án, hogy Gárdonyi
Géza nyomába eredjen egészen Egerig. A Zuglói Cserepes Kulturális
és Nonprofit Kft. jóvoltából azok a gyerekek kaptak beszállókártyát
a MÁV Nosztalgia Kft. szerelvényeire, akik valamilyen kerületi verse-
nyen kimagaslóan teljesítettek.  
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A Hétszínvirág óvoda – még
nem ezen a néven – 1973-ban
kezdte meg a működését a
Miskolci út és az Egressy út
sarkán. Az intézmény jogelőd-
jének számító barakkóvoda
pedig éppen nyolcvan évvel
ezelőtt, 1933-ban fogadott elő-
ször gyerekeket.

Egy jubileum megünneplése
minden intézmény életében fon-
tos eseménynek számít. Az
azonban már ritkán fordul elő,
hogy egy intézmény egy csapásra
mindjárt két kerek évfordulót is
ünnepelhet. 

– A Hétszínvirág óvoda elődje
1973-ban kezdte meg a műkö-
dését – mondta Rozgonyi Zoltán
alpolgármester az április 24-i ju-
bileumi ünnepségen –, de annak
az intézménynek is volt egy jog-
elődje, az úgynevezett barakkó-
voda, amely már 1933-ban meg-
nyitotta a kapuit. Ez éppen
nyolcvan éve történt, tehát a zug-

lói óvoda nem egy, hanem két ju-
bileumot ünnepelhet.

Az óvodapedagógusok az ün-
nep alkalmából alaposan feldí-
szítették az intézményt. A ren-
dezvényen szinte valamennyi
zuglói óvoda, és több iskola
képviselője is megjelent, akik
nagy tapssal jutalmazták az ün-
nepi műsort. A gyerekek büsz-
kén viselték azokat a „hétszín-
virágos” sapkákat, amelyeket

Papcsák Ferenc polgármester
küldött nekik, és akiknek szá-
mára aznap délelőttre számos
érdekes programot szerveztek
a felnőttek.

A jubileumi ünnepségen egy
fontos eseményre került sor, az
óvoda vezetése ugyanis egy Hét-
színvirág-díjat alapított, amit
először adtak át. A jövőben a dí-
jat minden évben egy óvodape-
dagógus és egy technikai dolgo-
zó kaphat majd meg. Az első dí-
jazottak a kettős jubileumra
való tekintettel nemcsak ketten,
hanem négyen voltak. Görög
Anikó óvodavezető, aki 32 éve
dolgozik az intézményben az ün-
nepségen az elődjének, Lakatos
Józsefné óvodavezetőnek, Rigler
Irén óvodapedagógusnak, Szen-
te Gáborné dadusnak és Klein
Zsóka szülőnek, a Hétszínvirág
Alapítvány kuratóriumi elnöké-
nek adta át az elismerést.

Riersch Tamás

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalonA résztvevők nagy tapssal jutalmazták az ünnepi műsort adó gyerekeket

A városvezetés nevében Rozgonyi Zoltán alpolgármester köszöntött

A Neumann
János Szá-
mítástechni-
kai Szakkö-
zép i sko la
hagyomá -
nyai közé
tartozik az
úgynevezett
Érzékenyítő
nap megren-
dezése, melynek keretén belül a
kilencedik évfolyamos diákok be-
tekintést nyerhetnek a fogyatékkal
élők mindennapjaiba. Ezen a na-
pon a diákok ízelítőt kapnak ab-
ból, hogy egy fogyatékkal élő em-
bernek naponta hányszor és mi-
lyen akadályokkal kell megküzde-
nie. Abban, hogy jobban eligazod-
janak ebben a számukra idegen
világban, a zuglói Mozgásjavító In-
tézet munkatársaitól kaptak segít-
séget. Az ő irányításukkal a diá-
kok kipróbálhatták a kerekes
székkel való közlekedést, meg-
érezhették, hogy milyen nehéz
még egy járdaszegély okozta aka-
dályt is leküzdeni. A különböző ál-
lomásokon különböző feladatok
vártak rájuk. Festhettek többek
között szájjal és lábbal, de gom-
bolhattak inget fél kézzel, vagy
hajtogathattak ruhadarabokat se-
gédeszközzel, és kipróbálhatták
azt az emelőszerkezetet is, ame-
lyik segít behelyezni a mozgássé-
rülteket a kerekes székükbe. Az
idei Érzékenyítő nap különleges-
sége volt, hogy ezúttal nemcsak a
zuglói iskolások, hanem a Come-
nius program keretében itt tartóz-
kodó külföldi diákok és pedagó-
gusok is kipróbálhatták a fogya-
tékkal élők eszközeit.               r-t-

Szakmai és civil szervezetek javaslatait és észrevételeit várjuk
Zugló esélyegyenlőségi programjához

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata felkéri
a kerületi szakmai és civil szervezeteket, hogy működjenek köz-
re a kerület esélyegyenlőségi programjának megalkotásában.

Az ehhez kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket 2013. má-
jus 8. 16.00 óráig várjuk a biro.gergo@zuglo.hu e-mail címre. 

A jobbító célzatú észrevételeket, javaslatokat az Önkormányzat
által koordinált társadalmi egyeztetés során igyekszünk beépíteni
a készülő esélyegyenlőségi programba.

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készí-
teni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről.

Az intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során
feltárt problémák kezelése érdekében javasolt intézkedéseket. Kér-
jük mindazon szervezetek képviselőit, illetve szakembereket, hogy
jelentkezzenek a fent megadott módon, akik a helyzetelemzésben
és a programalkotásban is részt kívánnak venni. 

Az esélyegyenlőségi program végleges szövegéről a Képviselő-tes-
tület a társadalmi egyeztetés lezárását követően fog dönteni.

Sport kerekes
székben

FELHÍVÁSKettős jubileum egy oviban

Március végén a dunakeszi
Radnóti Miklós Gimnázium-
ban rendezték a Nemzetközi
MindLab Olimpia magyaror-
szági döntőjét. Ezen a verse-
nyen dőlt el, hogy kik képvise-
lik Magyarországot a nyári bra-
zíliai Nemzetközi MindLab
Olimpián.

Nagyon sok diák vett részt a
versenyen, ami hatalmas zuglói
sikert hozott. A logikai készség-
fejlesztő táblás játék mind a
négy olimpiai versenyszámában
– a dámában, az octiban, az aba-
lone-ban és quoridorban – a
Munkácsy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetokta-
tási intézmény tanulói győztek.
A versenyre minden iskola két-
két játékost nevezhetett, így va-
lóban rendkívüli teljesítmény a
Csáktornya parki iskola csapa-
tának a sikere. Az abalone-t
Knollmajer Gergely, a quoridort
Krámer Péter, az octit pedig
Koczkás Martin nyerte. A legna-

gyobb harc dámában volt, ahol
az első helyen holtversenyben
két munkácsys diák, Szél Stefá-
nia és Lőrincz Judit végzett. Vé-
gül Szél Stefánia szülei vállalták
az utazást. A magyar válogatott
tehát nyáron száz százalékban
zuglói lesz az augusztus 10–12.
között a brazíliai Sao Pauloban
megrendezendő Nemzetközi
Mindlab Olimpián. A dél-ameri-
kai országban nagy népszerű-
ségnek örvend a MindLab. A já-
ték legjobbjainak, annak kitalá-
lói, az izraeliek számítanak,
akik eddig minden MindLab
olimpiát megnyertek, de a ma-
gyarok tavaly megszorongatták
őket..  

A Munkácsyban hatodik éve
oktatják ezt a képességfejlesztő
játékot. Az alsó tagozaton Cir-
besz Éva, felsőben pedig Tamás-
né Nagy Julianna foglalkozik a
diákokkal. A két pedagógus
mindent megtesz,  hogy a nyári
versenyre alaposan felkészítse a
zuglói csapatot.                   R.T.

Az első magyar bölcsőde
1852-es megalapításának em-
lékére a Szociális és Család-
ügyi Minisztérium 2010-ben
április 21-ét a Bölcsődék nap-
jává nyilvánította. A jeles nap
alkalmából a Zugló Önkor-
mányzat nevében Rozgonyi
Zoltán alpolgármester köszön-
tötte a kerület gyermekintéz-
ményeinek dolgozóit. 

Az Egyesített Bölcsődék szer-
vezésében a Szent István Király
Zeneházban megtartott ünnep-
ségen megjelent Szűcs Viktória,
a Bölcsődei Dolgozók Szakszer-
vezetének elnöke, aki köszöntő-
beszédében úgy fogalmazott: a
gyermekintézményekben dolgo-
zó pedagógusok a kisgyermekek
gondozását, nevelését áldozatos
munkával, szűnni nem akaró
szakmai odaadásukat, és rendít-
hetetlen hittel végzik.

– Az elmúlt években helyhiány

miatt 2–300 zuglói kisgyermek
felvételét kellett elutasítani, ezért
volt sürgető a bölcsődefejlesztési
projekt elindítása.  A Mesevonat
Bölcsőde 2014-re épül meg az
Új Széchenyi terv keretében 150
millió forintos pályázati támoga-
tással. A beruházással várható-
an 24 új munkahely is létrejön
és mintegy 40–45 férőhellyel
gazdagodhat Zugló – jelentette
ki köszöntőjében a zuglói férő-
hely bővítési programra utalva
Rozgonyi Zoltán alpolgármester.

Az ünnepségen kiemelkedő
munkája elismeréséül a kerületi
bölcsődék több dolgozója is ju-
talomban részesült. A rendezvé-
nyen megjelent több száz böl-
csődei dolgozónak hét kerekes
székes és járó táncosokból álló
Budapest Roll Dance adott em-
lékezetes műsort.                  ZL

A verseny győztesei (a hátsó sor balról) Keller Soma, Knollmajer Gergely,
Koczkás Martin, Krámer Péter, (az első sor balról) Szél Stefánia, Lőrincz Judit

Az ünnepségen több száz bölcsődei dolgozó jelent meg

Elsöprő Munkácsy-siker Érzékenyítő nap
a Neumannban

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

Bölcsődék napja

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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A toklász veszélyei
Kertünket általában nagy odafi-
gyeléssel gondozzuk, érthető te-
hát, ha meg is szeretnénk véde-
ni. Nem csupán intim mivolta,
és a benne termő haszonnövé-
nyek miatt, hanem azért is, mert
aki a kertbe bejut, az valószínű-
leg a házba is betolakodna. Így
fontos a kerítés megerősítése.
Kerítés készülhet betonból, fém-
ből, vagy dróthálóból, egy azon-
ban közös ezekben, elütnek az
élő, zöld birtoktól.

Más a helyzet, ha maga a kerí-
tés is növény, vagyis sövény.  A
sövény alapvetően azért ajánlha-
tó, mert szép és ízléses, vala-
mint hathatós védvonal. A ma-
gas, sűrű, esetleg szúrós, tüskés
sövény kiváló akadály, meg-
mászni lehetetlen, az ágak közti
átbújás pedig fájdalmas műve-
let. Még az alacsonyabb sövény
is hatékony lehet, ráadásul a táj-
idegen, épített elemeket is takar-
hatja. Sövényből nagy választék
áll rendelkezésre, ám vásárlás
előtt érdemes tájékozódni egy
kicsit., főképpen a kiszemelt faj-
ta víz-, és talajigényéről. A vár-
ható méret nem fontos, hiszen
metszéssel a kívánt magasságra
igazítható csaknem az összes tí-
pus. Amennyiben télen is teljes
pompában díszlő sövényre vá-
gyunk, érdemes a lomblevelű
örökzöldek között keresgélni.
Kedvelt fajta az örökzöld tűztö-
vis (Pyracantha), melyből nyírt
és nyíratlan sövény is készül-
het, ráadásul több színváltozat-
ban kapható. Hasonlóan télál-
ló, és kifejezetten igénytelen a
júliaborbolya (Berberis julia-
nae), ami roppant ellenálló, így

kevésbé gondozott kertekbe is
alkalmas.

A fagyal (Ligustrum) is meg-
szokott birtokhatároló növény,
levelei egészen az ősz végéig
díszlenek. A nyírott sövények
közül örök sláger a buxus (Bu-
xus sempervirens), mely kitűnő-
en tűri a metszést és jól formáz-
ható, levelei tavasszal megújul-
nak, de télen is virítanak. A
lombhullatók közé tartozik a
mezei juhar (Acer campestre),
mely télen ugyan kopár lesz, de
a meleg évszakokban, lombos
állapotában nagyon szép.  A me-
zei juhar szélesre nő, ezért na-
gyobb kertekbe, vagy utcafron-
tokra is ajánlható. A sövények
mellett szól, hogy gondozásuk
alig kerül több fáradságba, mint
a hagyományos kerítések kar-
bantartása. Az örökzöld sövé-
nyeket évente egyszer-kétszer
kell csupán metszeni, a lombos
fajtákat pedig legalább kétszer.
Természetesen alakra, figurákra
vágott sövényeket is kialakítha-
tunk, ám ezek több munkát és
törődést igényelnek.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A tavaszi, nyári időszak veszé-
lyei közé tartozik a toklász,
mely az egérárpa nevű növény
kalásztermése, vagy annak egy
része. Jellemzője, hogy na-
gyon hegyes a vége, így egyes
helyeken az állat bőrébe köny-
nyen befúródik, valamint szét-
ágazó hosszú tüskéi miatt – ha
már befúródott ¬– mindig elő-
re halad.

Kutyánk a toklász által „ked-
velt” testrészei a fül, a lábujjak
köze, a farok, illetve a nemi
szervek környéke. Séták után
mindig nézze át ezeket a testré-
szeket. Ha akár az említett test-
részek környékén is talál tok-
lászt a szőrben, gondoljon arra,
hogy azok a testnyílásokba be-
kerülhetnek, a bőrbe befúród-
hatnak. A fülben a fülnyálkahár-
tyába fúródva külső hallójárat-
gyulladást alakíthatnak ki, folya-
matosan előrehaladva akár a
dobhártyát is átfúrhatják, súlyos
középfül-gyulladást okozva. A
lábujjak között behatolt toklászt
általában parányi, nem gyógyu-

ló, váladékozó, állandóan fájdal-
mas seb jelzi a behatolás helyén.
A toklász a testen belül is ván-
dorol. Előfordulhat, hogy egy-
két hét múlva a behatolás helyé-
től akár 10 cm-re is eljut, állan-
dó gennyes gyulladást okozva.

A toklászokat leginkább a
hosszú szőrű kutyák - uszká-
rok, spánielek, schnauzerek –
szedik össze, s a már a szőrük-
be ragadtakat is nehezebb ész-
revenni. 

Ha ez előbb említett tüneteket
észreveszi, vagy azt látja, hogy
kutyája gyakran vakarja fülét,
rázza fejét, rágja lábujjai közét
és az állat szőrzetében toklászt
talál, azonnal vigye kutyáját ál-
latorvoshoz.

Az állat gondos vizsgálata és a
toklász(ok) eltávolítása tökélete-
sen csak altatásban oldható
meg. Elképzelhető, hogy több
centiméteres metszéssel, sebészi
úton lehet csak eltávolítani.

A bajt megelőzendő a kutyán-
kat sétáltatni csak pórázon sza-
bad, s nem szabad hagyni, hogy
füvet rágjon, hogy pocsolyák vi-
zébe beleigyon.

Hosszú szőrű kutyák esetén a
fül belső felületéről, a lábujjak
között nyírja le a szőrt, vagy kér-
je azt kutyakozmetikustól, vá-
gasson kedvencének, úgyneve-
zett nyári fazont.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Leginkább a pénz-
ügyi dolgok foglalkoztat-
hatják őket. Teremtenek,

ám akadályokra is lehet számí-
tani. Az erős akarat és türelmet-
lenség visszahúzó erő lehet, ne
menjenek „fejjel a falnak”, ne
erőből oldják meg a problémá-
kat! Munkájukban váratlan le-
hetőségek érkezhetnek.

Bika – Talán szeretnének
kicsit egyedül lenni, vágy-
nának a magányra – ám

barátaik úgysem hagyják, körbe
veszik őket szeretettel. Vágyaik
most teljesülhetnek, amihez bő-
ségesen érkező pénz is segíthet.
Társukkal viszont próbatételek-
re lehet számítani - legyenek tü-
relmesek! 

Ikrek – Jól vannak, a kö-
rülöttük levő titkok elle-
nére. Régmúlt kérdésekre

derülhet fény, mely különleges
érzéseket hozhatnak nekik. Ba-
rátaikkal összefeszülhetnek,
van, akit el is kell engedni. Mun-
kájukat az angyalok szeretete
segíti, csendesedjenek el, hall-
gassanak a szívükre!

Rák – A tanulás most jól
megy, van is hozzá kitartá-
suk. Az angyalok velük

vannak, jó megérzéseikre hallgat-
hatnak. Tengeren túli utazásra
nyílhat lehetőség , amire mindig
is vágynak. Barátaikkal viszont
legyenek empatikusak, különben
könnyen összevitatkozhatnak!

Oroszlán – Gyorsak, len-
dületesek, ugyanakkor tü-
relmetlenek és kiszámít-

hatatlanok is lehetnek most. Az
otthoni nehézségeket a munka-
helyükre is cipelhetik, ami nehe-
zítheti az előrejutást. Szabad-
ságvágyuk előtérbe kerülhet, így
a társukkal a próbák fokozód-
hatnak. 

Szűz – Két lábbal állnak a
Földön, nincs olyan, amit
ne tudnának elintézni.

Társukkal a kapcsolatukat a
végtelen szeretet jellemezheti, ha
van is konfliktus, az angyalok
segítségére számíthatnak. A pró-
bákat a munkahelyükön, mun-
katársaikkal kell viszont kiállni,
megoldani.

Mérleg – A külvilággal ha-
dilábon állhatnak, érthe-
tetlenül nézhetnek ember-

társaikra, társukra – valahogy
most más hullámhosszon mo-
zognak. A felszínesség most za-
varhatja őket, a lélek mélységei-
re vágynának inkább. A szere-
lemben, gyerekeikkel próbákat
kell kiállni.

Skorpió – Nagy plénum előtt
szerepelhetnek, különle-
ges, újszerű találkozásra,

másokkal való kapcsolódásra
számíthatnak. A közlekedésben
továbbra is legyenek türelmesek,
ne rohanjanak, megállíthatják
őket! Jó megérzéseikre, meglátá-
saikra, szívükre hallgassanak!

Nyilas – Sok kapcsoló-
dás, találkozás, szerep-
lés, tárgyalás, üzletkötés

várható, amit élveznek, hisz le-
het közben filozofálni, tanítani
is. Otthonuk szépítése is előtér-
be kerülhet. Pénzügyi vonalon
bőség érkezhet, de váratlan, ki-
számíthatatlan fordulatokra is
itt számíthatnak.

Bak – A végtelen szeretet,
türelmetlenség és akarat
egyvelege alakítja most

őket, mellyel építeni és rombolni
is lehet. A szűkös anyagi lehető-
ségek rossz hatását ellensúlyoz-
za a munkájukból fakadó pénz
érkezése. Most nagyon szépen
tudnak beszélni, írni – tegyék!

Vízöntő – Túlságosan ér-
zékenyek lehetnek, ne ve-
gyék nagyon komolyan a

dolgaikat! Vágyhatnak a magány-
ra, egyedüllétre, de mások segíté-
sére is, amit most talán meg is te-
hetnek, hisz nagyobb mennyiségű
pénzre van kilátás. Munkájukban
akadályok lehetnek.

Halak – A helyükön van-
nak, önmagukkal harmó-
niában. A végtelen szere-

tet járja át őket, a világot felka-
rolnák, segítenék. Még a pénz-
ügyi nehézségeket is el tudják fe-
lejteni, pláne, ha valamilyen al-
kotásban megtalálják önmaguk
középpontját. Barátaikkal lehet-
nek konfliktusok. 

Termék megnevezése

Újhagyma

Sóska

Hónapos retek

Medvehagyma

Muskátli

Tv paprika

Házi tej

Eper extra

Extra Retro Lángos ÚJDONDSÁG!

Sült Hekk ÚJDONSÁG!

Mértékegység

csomag

kg

csomó

csomag

cserép

db

liter

kg

db

10 dkg

Ár (Ft)

90-140

150-200

80-100

150-200

360

20-30

190

450-650

240

350

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
május 3–15-ig

Kétheti horoszkóp
május 3-tól

www.asztrocsillag.hu

Zöld védvonal
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Arattak a Bakonyi betyárok
Nagy érdeklődés kísérte a Zug-
lói Ifjúsági Centrum idei tehet-
ségkutató versenyét. A Tavaszi
szél vizet áraszt elnevezésű
programnak elsősorban a nép-
hagyományok ápolása volt a
célja. Kiderült, a zuglói gyere-
kek ezen a területen is rendkí-
vül tehetségesek.

Több száz résztvevő, kiélezett
küzdelmek, izgalom és feszültség
jellemezte a Zuglói Ifjúsági Cent-
rum (ZIC) idei tehetségkutató
versenyét. A rendezvény ötletgaz-
dái Borbély Ádám ifjúsági tanács-
nok és Csaniga Andrea, a Zuglói
Cserepes Kulturális Nonprofit
Kft. ügyvezetője voltak. Az alapöt-
letet a Duna Televízió Fölszállott
a páva című műsora adta. Ennek
zuglói változatán a résztvevő gye-
rekek két korcsoportban, három
kategóriában – népdaléneklés,
néptánc és népmesemondás –
mérték össze tudásukat. Az elő-
döntőket a Teleki Blanka Gimná-
zium dísztermében, a ZIC Kassai
téri színpadán, illetve a Szent Ist-
ván Király Zeneművészeti Szak-
középiskolában tartották. Közü-
lük a legjobb tizenkét produkció
jutott az április 17-i döntőbe. A
Honvéd Kulturális Központ szín-
háztermében tartott rendezvényt
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
nyitotta meg. A zsűriben Brieber
János, a Magyar Táncművészeti
Főiskola Harangozó Gyula-díjas
tanára, Vakler Anna, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem
Népzene Tanszékének tanára,
Puskás Péter előadóművész,
Róka Szabolcs mesemondó és

Csaniga Andrea kapott helyet.
Nem volt könnyű dolguk, mert
válogatott produkciókat kellett
értékelniük és rangsorolniuk.  

Hosszas vita után született meg
a zsűri döntése. Az első korcso-
portban a Liszt Ferenc Általános
Iskola fiú csapata, a Bakonyi be-
tyárok győztek, megelőzve a Hel-
tai Gáspár Általános Iskola mese-
mondóját, Hrebenár Andrást és
az Arany János Általános Iskola
tánccsoportját, az Aranykama-
szokat. A második korcsoport-
ban a Szent István király Zene-
művészeti Szakközépiskola diák-
ja, Réthy Eszter bizonyult a leg-
jobbnak, mögötte az Arany János
iskola másik tánccsoportja, az
Aranylábúak és a Liszt Ferenc is-
kola mesemondója, Fehér Barba-
ra végeztek. A nyertesek és az
összes résztvevő a szponzorok jó-
voltából értékes ajándékokat
kaptak. A döntő résztvevőivel a
tavaszi, illetve a nyári szabadtéri

rendezvényeken is találkozhat
majd a közönség.            riersch

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.)

A Zuglói Filharmónia nagysikerű Pasto-
rale sorozatának utolsó előadására a Fő-
városi Állat- és Növénykertben kerül sor
május 11–12-én.

Mindkét napon a
népzenéé és a nép-
táncosoké lesz a fő-
szerep. A rendez-
vényre ellátogatók
hallhatnak gömöri
juhásznótákat ,
szerb cigány dalla-
mokat, gyimesi
muzsikát, bátmo-
nostori tamburaze-
nét, valamint lát-
hatnak palóc, ma-
gyarpalatkai és ka-
lotaszegi táncokat.
Műsorban közre-
működnek a Liszt
Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Nép-
zene Tanszékének
hallgatói, valamint
a „Felszállott a
páva” című verseny
során megismert
néptáncosok. 

A rendezvény a
Varázshegyben mű-
ködő kiállító terem-
ben várja az érdek-
lődőket. A Pastora-
le bérlet- és jegytu-
lajdonosok 14 órá-
tól tekinthetik meg
az Állatkert látvá-
nyosságait. 

Az előadások szombaton 16.30-kor és
18.15-kor, vasárnap 16.30-kor kezdődnek.

További információk a www.zugloifilhar-
monia.hu oldalon, és ww.facebook.com/zul-
goifilharmonia oldalon találhatók.          ZLKeddenként grill 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!

hangulatos továbbrakerthelyisége is
változatlan áron várja kedves vendégeit!

és a tavasz beköszöntével
A Hotel Amadeus étterme, sörözője,

Május 6. hétfő

Május 7. kedd

Május 8. szerda

Május 9. csütörtök

Május 10. péntek

Erőleves tojáskocsonyával

Laskagombás aprópecsenye

Pulykapaprikás juhtúrós sztrapacskával

Zsenge zöldborsóleves vajasgaluskával

Tűzdelt sertéscomb Country burgonyával

Mézes mustáros pulykamell illatos jázminrizzsel

Tavaszi csirkehúsleves

Töltött paprika sós burgonyával

Csülök Pékné módra

Májgaluskaleves

Vadas marha knédlivel

Sült heck, kovászos uborka, hasábburgonya

Gulyásleves házi  csipetkével

Tojásos nokedli, friss fejes saláta

Rakott palacsinta rumos csokoládé öntetben

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Napi menü:

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

kétféle menüsor közül választhat, egy pohár házi bodzaszörppel! 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 korlátlan étel, ital-
fogyasztással, kellemes zongoraszó kíséretében fogyaszthatnak svédasztalunkról, mindössze 4.290 forint/fő áron.

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.
Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353
hotelamadeus@hotelamadeus.hu
www.hotelamadeus.hu

Várjuk Önöket szeretettel!

Erzsébet utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Május 13. hétfő

Május 14. kedd

Május 15. szerda

Május 16. csütörtök

Május 17. péntek

Újházy tyúkhúsleves

Filézett hagymás tejfölös csirkecomb
összesütve, házi burgonyafánkkal

Mini töltött káposzta

Tejszínes meggyleves

Roston sült csirkemell házi sajtos-tejfölös
lángossal

Kárpáti borzaska szalmaburgonyával

Póréhagymás burgonyakrémleves

Marhapörkölt kapros házi nokedlivel,
Házi almás pite

Rakott burgonya, Házi almás pite

Marhahúsleves eperlevéllel, friss zöldségekkel

Ropogós malacsült hagymás tört burgonyával,

Tejfölös zöldbabfőzelék mini fasírtgolyókkal

Bakonyi betyárleves

Mézzel pirított mákosguba vaníilaöntettel

Milánói makaróni

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó 

A győztesek értékes díjakat vehettek át

Zumbával, koreai poppal, néptánc-
cal és pantomimmel ünnepelték a
Jókai Mór Általános Iskola felsős di-
ákjai a Tánc világnapját. A bemuta-
tók végén a közönséget is könnyen
táncba tudták vinni a gyerekek.

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

Néptáncosok 
az Állatkertben

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

A tánc világnapja



BŰNÜGYI KRÓNIKA

Bárkiből bármikor áldozat vál-
hat, ezért bárkinek szüksége le-
het a segítségre. Egy pályázat ré-
vén erre a problémára kívánja
felhívni a figyelmet a Zuglói Ön-
kormányzat és a Zuglói Polgárőr-
ség és javaslatokat is ad az áldo-
zattá válás elkerülése érdekében.

A Zuglói Önkormányzat a Zug-
lói Polgárőrség javaslatára pályá-
zott az Új Széchenyi Terv keretein
belül meghirdetett áldozatvédelmi
programra. A TÁMOP-5.6.1. pá-
lyázatra 15 jelentkező volt, mely-
ből összesen hatot jutalmaztak.
Az „Egy jó szó Zuglóban” program
is köztük volt, mely az Európai
Uniótól 73 millió forintos támoga-
tást kapott. Erről a sikerről, illetve
a program részleteiről számolt be
Papcsák Ferenc polgármester és
Kardos Pál, a Zuglói Közbiztonsá-
gi Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója április 25-én a SYMA Sport és
Rendezvénycsarnokban tartott
sajtótájékoztatón. Az eseményen
megjelent a programban résztvevő
társszervek részéről Ficzere And-
rea, az Uzsoki Utcai Kórház fő-
igazgatója, Vojnovics Ibolya, a Bu-
dapest Főváros Kormányhivatal
Áldozatsegítő Szolgálat vezetője és
Dragon Sándor ezredes, Zugló
rendőrkapitánya is.

– A Zuglói Polgárőrség 2003 óta
foglalkozik áldozatvédelemmel.
Ezért is fogadtuk örömmel ezt a
pályázati lehetőséget. A progra-
munk célja, hogy a zuglói lakosok
és a kerületben dolgozók ne válja-
nak áldozattá, ha pedig mégis
megtörténik a baj, azt próbáljuk
meg orvosolni. Ennek érdekében

az áldozattá vált személyek sérel-
meivel foglalkozó rendszert haté-
konyabbá kell tenni – mondta Kar-
dos Pál, az „Egy jó szó Zuglóban”
projekt szakmai koordinátora. 

Az új zuglói áldozatvédelmi prog-
ram első számú célcsoportja a leg-
inkább érintett két korosztály, az
idősek és a fiatalok. A program se-
gítségével őket szeretnék a lehető
legjobban felkészíteni, amennyiben
pedig áldozattá válnának, akkor a
lehetőség szerinti leghatékonyabb
segítséget nyújtani a számukra. 

– Minden politikai ciklusnak
van egy missziója Jómagam, mi-
kor Zugló polgármestere lettem
két szóban fogalmaztam meg a
legfontosabb feladatokat: közbiz-
tonság és köztisztaság. Úgy gondo-
lom, erre a két szóra nagyon sok
mindent fel lehet fűzni – jelentette
ki Papcsák Ferenc polgármester. 

Az elnyert 73 millió forintos tá-
mogatás a 2013. április 1. és
2014. szeptember 30. közötti
programot finanszírozza. Ebben
az időszakban állandó áldozatvé-
delmi tanácsadás működik majd

a Zuglói Polgárőrség Laky Adolf
utcai székházában. A program
szervezői rendszeresen úgyneve-
zett workshop-kat fognak szervez-
ni, amelyek tanfolyamok, képzé-
sek és tréningek formájában segí-
tik majd az áldozattá válás elkerü-
lését. Az eredményes pályázás
egyik feltétele volt, hogy a nyerte-
sek vállalják, programjaikról
rendszeresen tájékoztatják a la-
kosságot. A zuglóiak ezen túlme-
nően arra is kötelezték magukat,
hogy a másfél év munkájáról 15
tematikus kiadványt és két filmet
készítenek.

Papcsák Ferenc polgármester
hangsúlyozta, hogy Zuglóban
nemcsak ebben a másfél évben
kap majd hangsúlyt az áldozattá
válás elkerülése. Az önkormány-
zat ugyanis már eddig is számos
programmal, többek között a rá-
szorulók hevederzárral történő tá-
mogatásával, a térfigyelőkamerák
működtetésével és a társszervek-
kel való közös járőrözésekkel is
igyekezett erősíteni a kerületben a
közbiztonságot. riersch

Régi ismerős a Szugló utcában

A zuglói körzeti megbízottak áp-
rilis 16-án négy gyanús személyre
figyeltek fel a Szugló utcában. Az
egyik férfi nem volt ismeretlen a
rendőrök számára, korábbi bűn-
cselekményei kapcsán már ismer-
ték, ezért észrevétlenül követték a
társaságot. Nem is csalódtak, mert
a négy személy néhány percnyi sé-
tát követően a Vezér úton megpró-
bálta egy barkácsüzlet ajtaját befe-
szíteni. Míg a banda az ajtófeltöré-

sével volt elfoglalva a rendőrök
minden lehetséges menekülési utat
a felügyelet alá helyeztek, gyakorla-
tilag bekerítették az elkövetőket. A
négy férfi már csak ezt követően
észlelte a rendőri jelenlétet, így hiá-
ba próbáltak elmenekülni, a rend-
őrök elfogták őket. A négyfős társa-
ság egyik tagja még gyermek- egy
másik pedig fiatalkorú volt.  A két
felnőtt korú személyt a rendőrség
jelentős értékre elkövetett lopás kí-
sérlete és kiskorú veszélyeztetésé-
nek gyanúja miatt őrizetbe vette. R.T.

Április 25-én évértékelő ünnep-
séget tartott a Budapesti és Agg-
lomerációs Polgárőr Szervezetek
Szövetsége az ORFK auditóriu-
mában. A rendezvényen a Zuglói
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület több elismerést is ka-
pott. A Budapesti Rendőr főkapi-
tányság és a Budapesti és Agglo-
merációs Polgárőr Szervezetek
Szövetsége közötti együttműkö-
dés szervezésében kifejtett kie-
melkedő munkája elismerése-
ként Dr. Tóth Tamás, Budapest
Rendőr-főkapitánya és Kardos
Pál Elnök dicséretben részesítet-
te Ikladi Endrét, a Zuglói Polgá-
rőr és önkéntes tűzoltó Egyesület
szervezési alelnökét.

Budapest Rendőr-főkapitánya
Budapest Főváros közbiztonsá-
gának javítása, a rendőrség-pol-
gárőrség együttműködésének ér-
dekében kifejtett tevékenysége, a
bűnmegelőzés terén végzett kie-

melkedő és áldozatos munkája
elismeréseképpen rendőr főkapi-
tányi elismerő oklevélben része-
sítette Szalagyi Györgyöt, egyesü-
letünk tagját. 

A 2013 márciusi rendkívüli
időjárási körülmények között ta-
núsított kiemelkedő helytállásért
elismerő oklevelet adományozott
Varga Ferenc tűzoltó ezredes, a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója a Zuglói Pol-
gárőr és önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek.                     Gratulálunk 

a kitüntetésekhez!
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Egy jó szó Zuglóban

Zugló kártyával rendelkezik már?  

Ha még nem, igényelje 

a MagNet Bank Zuglói fiókjában!

Cím: Nagy Lajos király útja 214.   Hivatkozzon erre a kuponra! 

Tel.: 428-8812         www.magnetbank.hu – A pénzem épít!

Ajándék
desszert!2013. május 31-ig

Főzelékfaló

91 900 Ft
45 900 Ft

46 000 Ft

2500 Ft vásárlás esetén, bármely desszertünket
ajándékba adjuk (madártej, gesztenyepüré,
2 db palacsinta, mákos guba, tejbegríz, gyümölcsrizs).

Elfogadó helyek:
KÖKI Terminál Bevásárlóközpont
Allee Bevásárlóközpont
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. (Bartókház)

Tétény-ker  
Buderus Dél-Pest Márkabolt 
1185 Budapest, Üllői út 626
Telefon: 439-1251, 439-1252, 
Fax: (36-1) 387-5005
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8:30-17:00 

Fűtésben otthon vagyunk

www.teteny-ker.hu

[Levegő]

[Víz]

[Föld]

[Buderus]

Komplett fűtéstechnika
Napelemes rendszerek
 Hővisszanyerős szellőztetés
Napkollektorok
Revíziós ajtók
Központi porszívók

   
Közlekedési balesetben érintettek részére

MKH ANDROID 
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A közbiztonság fokozása kulcskérdés Zuglóban

Kitüntetést kaptak a Zuglói Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai

Ikladi Endre, szervezési alelnök

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



TÁRASAHÁZ KEZELÉS JOGI és
műszaki háttérrel. Wega Kft. Tel: 06-
20-215-9830, 06-1-204-0765 we-
gakft@hotmail.com 

GARÁZS ELADÓ ZUGLÓBAN a
Nagy Lajos király úti és a Fogarasi úti
saroknál. Tel: 06-30-400-1760

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 70.
alatt 61nm-es üzlethelyiség ipari
áram lehetőséggel kiadó. Tel:06-30-
657-1920

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO-
ROKAT, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, könyveket, írógépet, varrógépet,
bizsukat, csipkét, szőrmét, kitünte-
tést, hagyatékot. Tel: 06-20-554-7599

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

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal! T.: 06-30-857-26-53

MAGÁNYOS 59-69 éves hölgy társa-
ságát keresem! Tel: 06-1-3636-766

ÉLETJÁRADÉKI SZERŐDÉST KÖT-
NÉK idős hölggyel vagy úrral, havi já-
radékfizetéssel vagy egyszeri fix ösz-
szeggel ingatlanért. Ügyvédi közre-
működéssel. Hívjon bizalommal! Tel:
06-30-3222-850

ZUGLÓBAN CSENDES KERT-
VÁROSI részen iker családi ház
fele eladó, orvosi rendelő, iroda
számára is kiválóan alkalmas.
Az eladó ikerház rész 3 szintes,
3×60 nm lakótérrel+60 nm szu-
terén - garázsszint, összesen
240 nm+ 225 nm telekrésszel.
Ár: 49 M Ft. Érdeklődni napköz-
ben. Tel: 06-30-228-6200

ZUGLÓBAN BEKÖLTÖZHETŐ
ÚJÉPÍTÉSŰ lakások eladók. Alap-
területek: 40 nm, 70 nm és 85 nm.
Reális áron. Tel: 06-30-9509-562

RÉGISÉG

SZÁMÍTÓGÉP

TÁRSKERESŐ

KÖNYV

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

EGYÉB

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszere-
ket, festményeket, hagyatékot.
Arany: 7.200-12.000 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! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel: 228-6193, 06-
30-9210-948

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

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST, PARKET-
TALERAKÁST, parkettacsiszolást, par-
kettajavítást, vízszerelést, csempézést,
kőműves, asztalosmunkát, ajtó-ablak-
cserét, villanyszerelést, gipszkarton
szerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

ASZTALOS VÁLLAL: ajtó- ablakil-
lesztést, zárszerelést, küszöbkészí-
tést, szigetelést, pántok, zsanérok
cseréjét és egyéb javítási munkákat.
Tel: 251-9483, 06-20-381-6703

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

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

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kő-
műves, burkoló, festő, asztalos, víz-
szerelő szakemberek állnak rendel-
kezésre. Társasházak felújítását,
karbantartását, konyhák, fürdőszo-
bák felújítását vállaljuk. Tel: 06-30-
457-2666, 06-20-514-7876

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vi-
deoton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung,
Vestel, Thomson, Schneider. Tel:
06-20-531-76-38

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

MINDENFAJTA ÜVEGEZÉS bizto-
sításra, helyszínen is. Betörésvédő,
fényvédő, hővédő fóliázás. Pára-pe-
nész megszüntetésére rés szellőzővel.
Honti Tel: 06-20-9567-241

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

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

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

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok
kedvez-ményes áron. Tel: 363-0402,
06-30-293-2210. www.juhaszburko
las.5mp.eu

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁ-
RÍTÁS, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Tel:
06-20-9393-799

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS GYORS-
SZOLGÁLAT csőrepedések, kerti
csapok, mosdók, WC-k, mosogatók
javítása, cseréje, egyéb vízszerelési
munkák. Duguláselhárítás. Tel:06-
70-227-6291

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

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

VILLANYSZERELŐ GYORSSZOL-
GÁLAT! HIBAELHÁRÍTÁS, villany-
bojler javítás, háztartási készülékek
bekötése. EPH, érintésvédelemi vizs-
gálatok. Tel: 06-20-976-0005

FESTÉS 500Ft-TÓL/ nm mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás.
Kisebb munkát vállalok! Zuglói szak-
embertől. Tel: 06-20-358-5302, 222-
4745 (este)

ZUGLÓI SZAKEMBER vállal lakás
– házjavítást- felújítást- szerelést, kő-
műves-burkolómunkákat, festést, vil-
lanyszerelést, víz-, fűtésszerelést, fal-
fúrás-bútorszerelést. Lakás, ház kis-
és nagytakarítása. Tel: 06-20-340-3400

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

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

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - közpon-
ti fűtés, szerelési, javítási, kar-
bantartási, felújítási munkák és
dugulás elhárítás, garanciával!
Hétvégén is hívható! Tel: 06-70-
558-1916, 220-51-85

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPON-
TIFŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseré-
jét és javításokat, felújításokat,
duguláselhárítást. Társasházak,
létesítmények, gázkészülékek,
gázbiztonsági, műszaki felülvizs-
gálatát. Műszeres égéstermék
vizsgálatát szükséges dokumen-
tációkkal. Hétvégén is hívható!
Tel: 06-30-9568-540, 220-51-85

LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE,
BÁDOGOS és tetőfedő munkák. Al-
pintechnikával vállalunk: homlokzat
felújítást, festést, mázolást, veszélyel-
hárítást, dryvit szigetelést. Tel: 06-20-
471-1870, 273-1857

KÖLTÖZTETÉS, ZONGORASZÁL-
LÍTÁS, BÚTORSZERELÉS a hét
minden napján. Kedvező árak, gyors
munkavégzés, budapesti, vidéki köl-
töztetések.  www.diokoltoztetse.hu
Tel: 419-3341, 06-20-910-8947

ASZTALOSMESTER VÁLLAL, aj-
tók, ablakok, bútorok készítését, ja-
vítását. A Telepes utcai műhely a
Népstadionhoz költözött. Tel: 06-30-
9-341-620 

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁS! Kopott a
fürdőkádja? Megsérült a zománc?
Tel: 06-20-962-5677, www.kadfeluji
tas.shp.hu

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

TÁRSASHÁZ TAKARÍTÁS ÉS RO-
VARIRTÁS 15 éves tapasztalattal, ud-
varias és a lakókkal könnyen szót
értő kollégákkal várjuk a megrende-
léseket. Tel: 06-70-775-8661,tama-
selnok@gmail.com

LAKÁSSZERVIZ A kéménytől a
pincéig szakképzett állományunk
mindenféle építőipari problémát
megold. Emellett könyvelést, lakás-,
házbiztosítást és pályázatírást válla-
lunk. tel: 06-70-294-6161, idekuld-
hozzam@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS ! Közelben
lakó közös képviselet vagyunk. Fiata-
los lendülettel, egyenes beszéddel és
kiváló szakember háttérrel végezzük
a munkánkat. Hívjon bizalommal!
Tel: 06-70-294-6161, idekuldhoz
zam@gmail.com

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB szakembereivel. Alacsony
áron vállalunk szobafestést, mázolást,
tapétázást, parkettázást, vízszerelést,
villanyszerelést, burkolást, kőműves-
munkát, gipszkarton szerelést. Tel:
220-57-31. Mobil: 06-20-9946-279

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

REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜG-
GÖNY készítése, javítása. Zuglói redő-
nyös. Tel: 257-9652, 06-30-6322-216

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

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten,
érettségire felkészítés, gyakorlott ta-
nárnál. Tel: 223-1370, +36-20-462-
8398

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

REDŐNY, RELUXA

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

OKTATÁS

KUCKÓ MAGÁNÓVODA SZERE-
TETTEL várja óvodás korú gyer-
mekek jelentkezését óvodai, illetve
iskola előkészítő csoportjaiba. Je-
lentkezni lehet a 223-2030-as tele-
fonszámon Szikszai Sándornénál,
illetve az info @kuckomaganovo-
da.hu e-mail címen. További infor-
máció a www.kuckomaganovoda
.hu web oldalon található.

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ
MEGY kiszállási díj nélkül. Jerabek
Éva Tel: 06-20-439-1586

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése.
Házhoz megyek! Manikűr, talpmasz-
százs. Hétvégén is! Ajándékutalvány
is! Barbi- Pedi. Tel: 06-30-319-1178

ÉRSZŰKÜLET ARTERIOGRAPHI-
ÁS MÉRÉSE, tanácsadás a Bosnyák
térnél. A szívinfarktus, stroke meg-
előzhető! Dr. Jacsó Margit Ágnes bel-
gyógyász. Cégeknek elszámolható.
Előjegyzés: 06-30- 334-2093 Rende-
lő: XIV. Rózsavölgyi tér 1/b 

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

TIBETI  HANGTÁL TERÁPIA, tibeti
gyógymódok. Zuglóban az Aréna
mellett, heti egy kezelés rendszeresen
alkalmazva csodákat tehet. Előzetes
bejelentkezés szükséges: 06-70-371-
6045 www. pranakert.hu 

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljunk nagy gyakorlattal,
jogi, műszaki háttérrel! Tel: 06-1-
222-8561, 06-20-9234-639 petszolg
@t-email.hu

ZUGLÓ KÖZPONTJÁBAN 70nm –
es iroda, parkolással, konyha, fürdő-
szoba kialakítva. Ugyanitt 15-30 nm-
es raktárhelységek kiadók. Tel: 06-
70-212-64-78

ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY ké-
szítése. Érd: 06-30-703-4882  www.
energetikatanusitas.com

FARMOS KÖZPONTJÁBAN, 76nm-
es 3 szobás, kis rezsijű, cserépkályha
+ konvektoros családi ház, mellék-
épületekkel, fúrt kúttal, kerttel eladó.
Irányár:7.200.000 Ft Tel:06-70-356-
6616 

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

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

INGATLAN

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu
(Ny.sz.: 01-0064-04)

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. május 8. Megjelenés: május 16.

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

május 8.

május 22.

június 5.

június 19.

július 3.

augusztus 21.

szeptember 4.

szeptember 18.

október 2.

október 16.

október 30.

november 13.

november 27.

december 11.

május 16.

május 30.

június 13.

június 27.

július 11.

augusztus 29.

szeptember 12.

szeptember 26.

október 10.

október 25.*

november 7.

november 21.

december 5.

december 19.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.



XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. MÁJUS 3. SPORT 15

Megjelenik minden második csütörtökön 73 ezer példányban • Főszerkesztő: Papp Dezső • Főmunkatárs: Pindroch Tamás
Képszerkesztő: Balogh Róbert • Szerkesztőség: 1144 Bp., Vezér utca 28/B, telefon: 06-20/849-8001
Internet: www.zugloilapok.hu • Kiadó: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103
Nyomdai előkészítés: Kölcsey Nyomda Kft., e-mail: webzuglo@gmail.com Tördelőszerkesztő: Péczer Márk
Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, 8200 Veszprém, Házgyári u. 12., Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. • Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Alig hogy véget ért a Division I-
es jégkorong-világbajnokság,
április 25–28. között újabb vi-
lágeseménynek adott otthont a
Papp László Sportaréna. 32
esztendő után ismét Cselgáncs
Európa-bajnokságot rendeztek
Budapesten. 

A jégkoronggal ellentétben Zug-
ló nemcsak helyt adott az ese-
ménynek, hanem aktív szereplője
is volt a KSI SE cselgáncsszak-
osztályának köszönhetően, mely
négy versenyzővel képviseltette
magát az EB-n. Közülük elsőként
az 52 kg-os súlycsoportban Ma-
ros Barbara lépett tatamira.
Pánczél Gábor tanítványa sérül-
ten vállalta a szereplést, ennek el-
lenére derekasan helyt állt, és az
első két mérkőzését megnyerve a
legjobb nyolc közé jutott. Több
győzelmet azonban nem tudott
már szerezni, végül a hetedik he-
lyen fejezte be a versenyt. A má-
sodik zuglói versenyző Baczkó
Bernadett volt. A 63 kg-os súly-
csoportban első mérkőzését meg-
nyerte, majd a második találko-
zón vereséget szenvedett, így he-
lyezetlenül végzett. Joó Abigél az
egyéni versenyek utolsó napján
lépett a tatamira. A 78 kg alatti

súlycsoportban ver-
senyző sportoló a lon-
doni olimpián szenve-
dett sérüléséből már
felépült, így mindenki
sokat várt tőlr a buda-
pesti EB-n. A zuglói
kiválóság a verseny
után elmondta, hogy a
nagy várakozás nyo-
masztóan hatott rá, ez
is okozta, hogy a tőle megszokott
akciódús mérkőzések helyett
szinte minden párharca hatal-
mas taktikai csatában dőlt el. A
legjobb nyolc között rögtön egy
holland világbajnok várt rá. Abi-
gél ezt a mérkőzést intésekkel
nyerte, majd ugyanígy veszített a
döntőbe jutásért is egy francia
dzsúdóstól. A bronzmérkőzésen
azonban német ellenfele ellen
már sikerült egy jukóértékű akci-
ót megcsinálnia, és ez elég volt a
győzelemhez.

– Elégedett vagyok a bronzé-
remmel, mert hazai közönség
előtt mindenképpen dobogón
szerettem volna állni.  Nyerni va-
lószínüleg jövőre fogok, mert úgy
látszik, én a páros években va-
gyok a legjobb formában – nyilat-
kozta a versenyt követően Joó
Abigél, aki 2010-ben 1., 2011-

ben 5., 2012-ben ismét 1. volt az
Európa-bajnokságon.

Az egyéni versenyekben nem-
csak a zuglói dzsúdós, hanem két
másik magyar versenyző is dobo-
góra állhatott. A 48 kg-os Cserno-
viczki Éva arany-, a nehézsúlyú
Bor Barna pedig bronzérmet
szerzett. Az utolsó napon a csa-
patversenyeket rendezték. A nők-
nél Baczkó Bernadett, a férfiak-
nál pedig Tóth Krisztián képvisel-
te Zuglót. A női csapat két vere-
séggel a hetedik lett, a férfiak
azonban az ukránokkal mérkőz-
hettek a bronzéremért. A találko-
zót és az érmet az ukránok nyer-
ték, a magyarok pedig az ötödik
helyen végeztek. Zuglói szem-
pontból mindenképpen sikeres-
nek mondható az EB, hisz a négy
kerületi versenyző egy 3., egy 5.
és két 7. helyet szerzett.   riersch

Új-Zélandon rendezték meg a
Division II-es felnőtt női jégko-
rong-világbajnokságot, amelyen
a magyar női csapat első lett,
így jövőre már a Division I-es
csoportban szerepelhet. Férfi
csapatunk is a feljutás remé-
nyében lépett a jégre a buda-
pesti Division I-es férfi jégko-
rong-világbajnokságon. Nekik
sajnos nem sikerült…

A női sikercsapat köszöntésére
az április 14–20. közötti buda-
pesti Division I-es férfi jégko-
rong-világbajnokság keretében
került sor. A csapat edzője, Gö-
möri Csaba, illetve a játékosok jó
része is zuglói kötődésű, akik
nemcsak itt laknak, hanem a ke-
rületben, a MAC együttesében is
edzenek. 

A magyar férfi válogatott a nyi-
tómérkőzésen azt a Nagy-Britan-
niát verte meg, amelytől az előző
világbajnokságon még 5:4-re ki-
kapott. A második körben a cso-
port papíron legkönnyebb együt-
tese, a Division II-ből feljutott
Dél-Korea várt a mieinkre. Az el-
lenfél alaposan megtréfálta a ma-
gyar csapatot, hisz 0:3-ról is for-
dítani tudtak, és büntetőkkel
5:4-re nyerték a találkozót. Ez a
mérkőzés, mint utólag kiderült a
magyar válogatott feljutásába ke-
rült, mert bár két nappal később
világszenzációt okozva sikerült
ugyan 2:1-re legyőzniük a vébé
abszolút esélyesének számító ka-
zahokat, de mivel a másik favo-
rittól, az olaszoktól 2:1-re kikap-
tak, már csak a presztízsértékkel

bíró harmadik hely megszerzése
lehetett a cél a számukra. Ezt egy
Japán elleni 1:0-s győzelemmel
sikerült is elérni, így elmondha-

tó, hogy a magyar jégkorongozók
a várakozásnak megfelelően zár-
ták a világbajnokságot: feljutniuk
nem sikerült, de a kiesés ellen

sem kellett küzdeniük. A bronzé-
rem megszerzése reális ered-
mény volt. A csapat tagjai megfo-
gadták, hogy egy év múlva újra

megpróbálják kivívni a feljutást.
Addig is örüljünk a zuglói höl-
gyek sikerének.

Riersch Tamás

Jeges sikerek itthon és külföldön

Történelmi győzelem a kazahok ellen

Győztes akciót hajt végre Joó Abigél

Zuglót több éremesélyes sportoló is képviseli az EB-n

Zuglói sikerek a hazai 
Judo Európa-bajnokságon

Magyarország május 9–18. kö-
zött először rendez felnőtt ka-
rate Európa-bajnokság. A ká-
posztásmegyeri Jégcsarnokban
sorra kerülő sportesemény kap-
csán április 18-án sajtótájékoz-
tatót tartottak a Magyar Sport-
ok Házában. 

Az eseményen mutatták be a
kontinensviadalon tatamira lépő
magyar csapatot, amelyben –
mint kiderült – több a zuglói
sportoló is helyet kapott. A XIV.
kerületben két klubban is kima-
gasló szakmai munka folyik, en-
nek köszönhetően az AC Sinus és
a BVSC-Fighter több versenyző-
vel is képviseltetheti magát az
EB-n. Az előbbi klub színeiben

Nagy Botond (formagyakorlat
egyéniben és csapatban), Pákay
Péter és Mihály Péter (formagya-
korlat csapatban), az utóbbiéban
pedig Metzger Szandra és Bartha
Nikola (küzdelem egyéniben és
csapatban), és Szegedi Döme
(küzdelem csapatban) lesz tagja a
magyar válogatottnak. A sportág
vezetői szerint a magyar karaté-
sok számára rendkívül motiváló,
hogy hazai közönség előtt verse-
nyezhetnek majd, amely remél-
hetőleg, eredményeiken is meg-
látszódik majd. A szakemberek
2–3 érem megszerzésében bíz-
nak. Az esélylatolgatásokat hallva
a zuglói sportolók sokat tehetnek
azért, hogy ez az óhajok betelje-
süljenek.                                R.T.

Kerületi esélyesek a karate
Európa-bajnokságon
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www.ebcsontbeforr-allatorvos.hu

Ebcsont
Beforr
Állatorvosi Rendelő,
Patika, Kozmetika
XIV. Lengyel u. 16.

Májusban: kutya, cica fertőző betegségek
szűrővizsgálata

30-50% kedvezménnyel!

ÁLLATPATIKA ZUGLÓBAN!
Nyitva tartás:

H-P 8-20, Szo.: 8-12, V: 18-20
• fiziológiás tápok
• diétás tápok
• dietetikai

szaktanácsadás

• állatgyógyászati
készítmények

• állatorvosi receptek
kiváltása

• állatfelszerelések
• Bolha– és kullancsirtók széles választéka

TAVASZI HALLÁSHETEK
 

Hozza be hirdetésünket, 
és megajándékozzuk Önt 
egy nagyítóval és egy kocsiérmével!

 

www.victofon.hu

a             -on is

GYSGY REHA 
EGÉSZSÉGCENTRUM 

1149 BUDAPEST,  
PILLANGÓ U. 12. I/10.

06-30/509-5769 
06-1/220-0823

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
  

 

Hozza vissza Fogarasi úti  
Tesco áruházunkba  

(Budapest XIV. Pillangó u. 15.)  
a PET-palackokat és  

az alumínium-dobozokat!

A zöld Magyarországért.
www.zoldtesco.hu

Vastartalmú italdobozt nem veszünk vissza. *A PET- és 
aluautomata által kiadott blokk készpénzre váltásakor a 
törvényben meghatározott kerekítési szabályokat alkal-
mazzuk. A környezetvédelmi kampány részleteit, a visz-
szaváltás helyét és a részt vevő áruházak listáját keresse 
a www.zoldtesco.hu weboldalon.

A hulladékok visszavételi árát áruházunkban levásárolhatja, 
vagy készpénzben átveheti a vevőszolgálati pultnál*.

Szívügyünk a környezetvédelem,  
csatlakozzon Ön is!
Ne dobja ki a PET-palackokat,  
hozza vissza nekünk!

Aludoboz PET-palack

Fogarasi út

Figyelem!  
A PET-palackokat  
már összelapított  
formában is vissza- 
váltjuk, így még többet 
tud egy alkalommal 
visszahozni. 
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SZEMÉLYI HITEL NYUGDÍJASOKNAK

06-20-372-5738
06-1-801-4283

WWW.SENIORHITEL.HU
1118 Budapest, Törökugrató 1. fsz 2.

 KEZES ÉS FEDEZET NÉLKÜL
 KHR (BAR) LISTÁSOKNAK IS
 AKÁR 24 ÓRÁN BELÜL

 80 ÉVES KORIG
 12-24 HÓNAP FUTAMIDŐ
 500.000 FT HITELÖSSZEGIG

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

  

 

 
 

  

  
 

Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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SUDOKU

kéthetente minden kerületi lakásba ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerőse nem kapja rendszeresen 

a lapot, hívja a +36 (20)849-8001-et.

A

BVSC-Zugló Sportóvoda várja a gyermekeket!
1142 Budapest, Szőnyi út 2. Tel.: +36-30/382-7230

A kerületben
a legtöbben

ezt olvassák!

A Wing Tsun kung-fu az egyetlen olyan ősi kínai harcművészet, melyet egy apáca hozott létre

300 évvel ezelőtt. Nem igényel különösebb fizikai erőt, akrobatikus hajlékonyságot, bárki bármikor

elkezdheti, mert könnyen és gyorsan tanulható. A Wing Tsun egy titkos stílus volt, emiatt megma-

radt a tradíció, így azokat a technikákat is tartalmazza, melyek más stílusból a versenysporttá

történő átalakulásuk miatt elvesztek, pl. az érzékeny, gyenge pontok támadása.

Hatékonysága abban rejlik, hogy az apáca figyelembe vette az emberi anatómiát és a puszta

fizikai erő helyett az értelemre, a gondolkodásra, gyorsaságra, könnyedségre helyezte a hang-

súlyt. Közelharci technikái révén esélyt ad a nőknek és a gyengébb fizikumú férfiaknak is a

valós harcban.

A Wing Tsun oktatása kínai hagyomány szerint csak családon belül történhetett, apáról-fiúra

szállt a tudás, egészen a hetvenes évekig, amikor Yip Man nagymester elkezdte nyilvánosan is

tanítani. Az ő tanítványa volt Bruce Lee, aki világhírűvé tette ezt a stílust. Az öreg mester Dr. Le-

ung Tinget nevezte ki örökösének, aki rövid ideig Hong Kong elsőszámú akciósztárját, Jackie

Chant is trenírozta. A Wing Tsun orvosi szempontból is egyedülálló, gyakorlói egészségesebbek az átlagnál mind fizikai, mind mentális te-

kintetben. Belső erős (Chi Kung) gyakorlatai meghosszabbítják az aktív életkort, és nagyon jó hatással van a gyermekek személyiség-

fejlődésére is. A Wing Tsun kung-fu magas szintű önvédelmi értéke miatt az FBI és a Bundeswehr kiképzési anyagában is szerepel.

Mivel lehetőség van egyéni tanulásra is, ezért egyre több elfoglalt, magas beosztású személy is gyakorolja ezt a stílust. Mindezeket alátá-

masztja, hogy világszerte 65 országban több százezer tanítvány gyakorolja egységes tananyag és vizsgarendszer szerint, mely elsajátítását

magasan képzett oktatók biztosítják. Magyarországon is a legnagyobb Kung-Fu egyesület - több mint 25 éve - Si-Fu Máday Norbert 9.

nagymesteri fokozatú főinstruktor vezetésével. Tréningek hétfőn, pénteken a Horvát Gimnáziumban, XIV. Kerület Kántorné sétány 1-

3. (az IKEA mögött), ahol 2013. Május 10-én (pénteken) 17:30-kor lesz egy nyilvános bemutató az érdeklődőknek. (x)

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

Infó: Si-Hing Kerekes Csaba 

5. mesterfokozat, 

TEL.: 30/9-83-83-73 vagy 

WWW.WINGTSUNKUNGFU.HU

Wing Tsun Kung-Fu az Örsön 

Kudarcba fulladt az a tüntetés, amelyet az Együtt 2014-hez tartozó
Magyar Szolidaritási Mozgalom szervezett Papcsák Ferenc polgármes-
ter ellen a Bosnyák téri piac főbejáratához április 27-én délelőttre –
adta hírül a Népszava. A nap folyamán ugyan a piac bejáratánál kü-
lönböző pártok aláírásokat gyűjtöttek, azonban az ismeretlen okból
meghirdetett demonstráción sem támogatók, sem tiltakozók nem je-
lentek meg, így az érdeklődés hiányában elmaradt.                       ZL

Tüntetés tüntetők nélkül


