
ALSÓRÁKOS    •    HERMINAMEZŐ    •    ISTVÁNMEZŐ    •    KIS-ZUGLÓ    •    NAGY-ZUGLÓ    •    RÁKOSFALVA    •    TÖRÖKŐR    •    VÁROSLIGET

A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA

www.zugloilapok.hu

Hivatalosan is átadták a zuglóiaknak a felújított Bosnyák teret, amely új díszburkolatot és szökőkutat is
kapott. A 165 millió forintból megvalósuló beruházással azonban csak a területrendezés első szakasza
zárult le, a tér tovább bővül és a templomtornyot is megépítik. Az új teret a Páduai Szent Antal templom
plébánosa, Bárány Béla atya is megáldotta Tudosításunk az 5. oldalon

„Nem lepett meg a kuta-
tás eredménye. Az em-
berek többsége 2010-ben
már nagyon várta a vál-
tozást, így az elmúlt két
évben jobban odafigyel-
tek a dolgokra. Ez nem is
csoda, hiszen a hivatalba
lépésünket megelőző húsz
évben nem sok minden
történt a kerületben. Ez a
ciklus viszont a zuglói
emberekről szól” – mond-
ta a Zuglói Médiának
adott interjújában Pap-
csák Ferenc polgármester
a Kutatópont közvéle-
mény-kutatásáról. 

Hozzátette, ebből az derül ki,
hogy a képviselő-testület, illetve
az ő munkáját alapvetően pozití-
van értékelik az emberek.  Emlé-
keztetett, az előző vezetés alatt is
készült hasonló közvélemény-ku-
tatás a kerületben, de azt az
MSZP–SZDSZ többség az akkori
ellenzék, a Fidesz–KDNP folya-
matos kérése ellenére sem hozta
nyilvánosságra. 

Arról, hogy 84 százalékon áll
az ismertsége a kerületben, ki-
fejtette: ebben közrejátszik az
országos politikai szerepvállalá-
sa is. „Nyilván foglalkozni kell a
közvélemény-kutatási eredmé-
nyekkel, de a legfontosabb és
legjobb visszajelzés, ha az em-
berekkel személyesen találko-
zunk” – jelentette ki. 

Elmondta azt is, a kerületve-
zetés munkáját nagyban befolyá-
solja az országos ellátórendsze-
rek átalakítása. „Sajnos ma úgy
tűnik, hogy az álmainkat 2–300

millió forinttal kevesebb forrás-
ból kell megvalósítanunk mint
amennyi az előző évben rendelke-
zésre állt” – tette hozzá a polgár-
mester. De nem adják fel azokat
a terveiket, amelyeket 2010-ben
határoztak el. Mert, ahogy a köz-
vélemény-kutatásból kiderül, az
emberek elsődlegesnek tartják a
Bosnyák tér átépítését, megújítá-
sát, aminek az első ütemét már
átadták, ebben az évben pedig
befejezik a második ütemét.

A kutatás szerint a közétkezte-
tés rendszerével viszont elége-
detlenek voltak a zuglóiak. Erről
a polgármester azt mondta, ezt
a többszereplős beszállítói rend-
szert az előző ciklusból örököl-
ték, ettől az évtől viszont már
csak egy szolgáltató fog Zugló-
ban közétkeztetéssel foglalkoz-
ni. Kemény feltételeket írtak elő
a szerződésben számára, a cég
az önkormányzat folyamatos
kontrollja mellett végzi majd a
munkát. (pt) 

Továbbiak a 3. oldalon

Átadták a megújult Bosnyák teret

6.

Első alkalommal kerül megrendezésre idén
a Zuglói Jégfarsang, ahova zuglói lakosoknak és

Zugló kártya tulajdonosoknak ingyenes a belépés!

Első alkalommal kerül megrendezésre idén
a Zuglói Jégfarsang, ahova zuglói lakosoknak és

Zugló kártya tulajdonosoknak ingyenes a belépés!

JégfarsangJégfarsang
Városligetben

Az időjárás miatt a változás jogát fenntartjuk.

A várható nagy érdeklődésre tekintettel esetleges sorban állásra, tömegre készüljenek.

Regisztráció és érdeklődés: a vagy a 872 93 46-os számontoth.agnes@zuglo.hu-n
www.zugloilapok.hu

Illetve a városligeti műjégpálya FB oldalán folyamatosan frissülnek az esemény hírei.

Kérjük, olvassák el a biztonságos korcsolyázás feltételeit a www.mujegpalya.hu-n.

Óvodai, iskolai csoportoknak előzetes regisztráció szükséges!

A közönség szavazhat, cserébe tombola jegyet kap, amit 18 óra után sorsolunk.

Fővédnök: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Az első 200 jelmezes jelentkezőt ajándékkal várjuk
és részt vehetnek a jelmezversenyen. Jeletkezés 16:30-tól.

Ügyességi verseny, sportág bemutatkozók, jégtánc
és jégkorong bemutató,
kedvezményes korcsolyabérlés (korlátozott)
várja az érdeklődőket egészen este !
A hangulat fokozásáról Dj Rony Bass gondoskodik.

22 óráig

2013.

a
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Tavaly december óta dr. Ficze-
re Andrea neurológus és reu-
matológus szakorvos vezeti az
Uzsoki Utcai Kórházat, aki a
nyugdíjba vonult dr. Golub
Ivánt váltotta a főigazgatói
székben. 

Dr. Ficzere Andrea komoly
kihívásnak érzi a gyógyító intéz-
mény vezetését. Az új főigazgató
tervei között szerepel a betegel-
látás racionalizálása, szakmai
színvonalának javítása, az intéz-
mény tudományos központtá
emelése. Szeretné új profilokkal
szélesíteni a kórház szolgáltatási
körét, hatékonyabbá tenni a
prevenciót és a rehabilitációt. A
főigazgató asszony az Önkor-
mányzat és az Uzsoki Utcai Kór-
ház közötti hagyományos jó
kapcsolat bővítésére törekszik,
jónak tartaná, ha gyógyító intéz-
mény felügyelné a kerület egész-
ségügyi rendszerét.

Interjú a 7. oldalon

Új főigazgató 
az Uzsokiban

– Eredményesen végzi a munká-
ját a jelenlegi városvezetés által
2011-ben létrehozott Pályázati
Csoport – jelentette ki lapunknak
Papcsák Ferenc polgármester.
Hozzátette: jelentős összegeket
nyertek többek között óvoda fel-
újításra, akadálymentesítésre,
közterület rendbe tételére, új
gyermekintézmény, vagy éppen
tankert létrehozására. 

Papcsák Ferenc emlékeztetett
arra, hogy a kerület korábbi ve-
zetése nem fordított gondot a pá-
lyázatokra, ezért Zugló számos
fejlesztési lehetőségtől esett el.

Ilyen volt többek között a város-
központ rehabilitációja, amelyre
más kerületekkel ellentétben a
korábbi a helyi vezetés nem igé-
nyelt uniós forrást. 

– Mi megváltoztattunk a koráb-
bi gyakorlatot, a Zuglói Város-
gazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
jogelődjén a Vagyonkezelőn és a
Polgármesteri Kabineten belül
stratégiai és pályázati csoportot
hoztunk létre, ami hatékonyan
hozzájárul Zugló külső források-
ból való fejlesztéséhez – tette hoz-
zá a polgármester.

Részletek a 6. oldalon

Sikeresek a zuglói 
pályázatok

Papcsák Ferenc: 
ez a ciklus 
az emberekről szól

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester 2013.
február 18-i (10.00–16.00 óra között
megtartásra kerülő) fogadóórájára beje-
lentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2013. február hónapban megtartásra
kerülő fogadóórájára bejelentkezés 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 aljegyző
polgármesteri hivatali fogadóórájára az
aljegyzői titkárságon, a 872-9164-es te-
lefonszámon.

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Pol-
gármesteri Hivatal. Előzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: 872-9168

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

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest
Komócsy u. 5-7. Minden hónap harma-
dik 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. február 14. 17.00 órától.
Tel.: 06-20-404-24-16

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

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

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

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

Anyakönyvi- és Okmányiroda
(Pétervárad utca 11–17.): 
Jármûigazgatási Csoport:
hétfõ–péntek: 6.15–13.30 és 

14.00–21.15 óráig.
Anyakönyvi- és 
Személyi Okmány Csoport:
hétfõ: 13.30–17.45,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.15,
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Személyi okmány szakterületen (sze-
mélyazonosító igazolvány, vezetõi en-
gedély, útlevél, lakcímkártya, diákiga-
zolvány):
hétfõ: 8.15–13.30 és 14.00–17.45, 
kedd: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
szerda: 8.15–13.30 és 14.00–16.15, 
csütörtök: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
péntek: 8.15–13.15 óráig.
6.15-tõl az ügyfélfogadási idõ kezdetéig,
valamint az ügyfélfogadási idõ végétõl
21.15-ig sürgõs, indokolt esetben ügyeleti
rendszerben biztosítjuk ügyfeleink ré-
szére a személyi okmánnyal kapcsolatos
ügyintézést. Egyéni vállalkozói igazol-
vány- és mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõ-
pontban van lehetõség. Az ügyintézésre a
jármûigazgatási- és a személyi okmány
csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki
napokon sorban állással, a szerdai és
pénteki napokon pedig idõpontfoglalás-
sal van lehetõség.

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

Önkormányzati képviselők

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hétfőn 14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden kedden
a 872-9119- es vagy a 872-9241-es 

telefonszámokon.

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös

képviselők részére 
a Polgármesteri Hivatal

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382

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

Február 5. 14.00–16.00 óra között.
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.
Február 21. 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.

Február 11. 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

Február 18. 10.00-16.00 óra között,
előzetes időpont egyeztetés 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.

Február 4. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Február 11. 16.00-19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06/70-624-4630,
e-mail cím: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Február 6.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 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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Tájékoztatom, hogy a gyermekek vé-
delméről és gyámügyi igazgatásról
szó1ó 1997. évi XXXI. törvény módo-
sítása következtében az arra jogosult
családok a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény után járó pénzbeli tá-
mogatást Erzsébet utalvány formájá-
ban kapják meg.

Az utalványt az a jogosult személy, aki
december hónapban nem vette át, legké-
sőbb 2013. március 11. napjáig átveheti

a Polgármesteri Hivatal házi pénztárá-
ban (Budapest,  1145 Pétervárad u. 11-
17.).

A házi pénztár nyitva tartása:
Hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 

9.30-12.00 12.30-15.00
Péntek: 9-12.00

Az átvételhez szükséges a jogosult sze-
mélyeknek személyazonosító igazolvány
és lakcímkártya felmutatása.

Dr. Papp Csilla jegyző

Tisztelt Szülők!



Magyarok 
a Don-kanyarban

Az 1941–1942 telén indított
szovjet ellentámadás arra kész-
tette a német hadvezetést, hogy
fokozottabban vegye igénybe szö-
vetségesei katonai erejét. A né-
met-magyar tárgyalásokat köve-
tően a 2. magyar hadsereg köte-
lékében kilenc gyalog-, egy páncé-
loshadosztály és egy repülőcso-
port kapcsolódott be az 1942. évi
Blau fedőnevű hadjáratba. A had-

sereg a rendelkezésre álló legjobb
fegyvereket és felszerelést kapta,
azonban ez is elmaradt a kor
színvonalától.

A Jány Gusztáv vezérezredes
parancsnoksága alatt előretörő
207 ezer fős hadsereg júliusban
és augusztusban érte el a Dont,
ahol a német parancsnokság egy
200 km-es védősávot jelölt ki
számára, ami túl hosszú volt a
könnyűhadosztályonként csak
két gyalogezredekkel rendelkező
katonai szervezetnek. 

A védelemi rendszer kiépítése
során a 6. szovjet hadsereggel ví-
vott véres hídfőcsatákban 26–27
ezer honvéd és az 1. páncélos-
hadosztály fele odaveszett, de az
urivi és a scsucsjei hídfőt nem si-
került elfoglalni. 

A szovjet csapatok Sztálingrád-
nál 1942. november 23-án egyre
jobban táguló gyűrűbe zárták a 6.
német hadsereget, már csak idő
kérdése volt, hogy mikor indul
támadás a magyar vonalak ellen.

1943. január 12-én a szovjet
40. hadsereg két hadosztálya
harcfelderítést indított az urivi
hídfőből, a magyar csapatok nem
tudtak ellenállni. Január 13-án a
részekre szakadt 7. könnyűhad-
osztály visszavonult. A 2. magyar
hadsereg arcvonala kettészakadt.
Ugyanezen a napon a szovjet erők
megindultak a scsucsjei hídfőből
is, ahol a 12. könnyűhadosztály
védelme egy nap alatt összeom-
lott. A hídfők között elhelyezkedő
10. és 13. könnyűhadosztály 15-
ére feladta védőállásait. Megkez-
dődött a magyar hadtörténelem
legdrámaibb visszavonulása. A
helyenként fejvesztetten hátráló
alakulatok hóba vesző nyomait
mindenfelé elhagyott fegyverek és
felszerelések, lótetemek, a –40 fo-
kos hidegben az éjszakai szállás-
ról a németek által kiűzött, erő-
szakkal elvett magyar járművek-
ből az út szélre lökött, a szovjet
támadásokban elesett honvédek
csonttá fagyott holttestei borították. 

A német parancsnokság a tar-
talék Cramer-hadtestet későn ve-
tette be, ugyanakkor a rosszul fel-

szerelt honvédeket nem hagyta
kivonni az arcvonalból. A szovjet
támadás lassítására, a saját erői
kimenekítésére élő ütközőként
használta a felmorzsolódó ma-
gyar csapatokat. 

A keleti hadszíntéren mintegy
50 ezer, csak 1942 januárjában

20–25 ezer honvéd halt hősi ha-
lált. Továbbá ugyan ebben a hó-
napban 50 ezer munkaszolgála-
tos vesztette életét.  Körülbelül 50
ezren sebesültek meg és közel 30
ezren estek hadifogságba vagy
tűntek el a végtelen orosz hóme-
zőkön. Papp Dezső

Kövér László házelnök meg-
bízásából Papcsák Ferenc pol-
gármester, Zugló országgyűlési
képviselője (képünkön) delegá-
ció élén Oroszországba utazott,
hogy a helyszínen emlékezzen
meg a tragikus sorsú 2. ma-
gyar hadsereg hősi halált halt
katonáira és munkaszolgálato-
saira az urivi áttörés 70. évfor-
dulója alkalmából.

Papcsák Ferenc már a házel-
nöki felkérés előtt bejelentette,
hogy az évfordulón felkeresi az
orosz földben nyugvó magyar
katonák temetőit, amelyekben
zuglóiak is nyugszanak, hogy
tisztelegjen a hősök és áldoza-
tok emléke előtt. 

Papcsák Ferenc és kísérete
bejárta az egykori Don menti
állásokat, több olyan település-
re elutazott, ahol a hősi halált
halt magyar katonák sírjai ta-
lálhatók. Ellátogatott a boldir-
jovkai I. és a rudkinói II. Ma-
gyar Központi Katonai Temető-
be, ahol az utóbbiban 17 394
honvéd, köztük 2164 munka-
szolgálatos, míg az előzőben

8375 honvéd maradványai
nyugszanak. A delegáció el-
ment Grenache helységbe is,
ahol egy magánterületen 300
magyar katona aludja örök ál-
mát. A fideszes politikus az
emlékhelyeken koszorút és
megszentelt nemzeti színű sza-
lagot helyezett el. ZL
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A zuglóiak 62 százaléka a Pap-
csák Ferenc vezetéséhez kötő-
dő elmúlt két évet pozitívan
szemléli, tizes skálán a polgár-
mester munkáját átlagosan 6,3
pontra, a  képviselő-testületét
6,1 pontra értékelték a válasza-
dók. Zugló első emberének 84
százalékos az ismertsége a ke-
rületben. Mindez a Kutatópont
Intézet, 2012. november 2. és
11. között, ezer fős mintán el-
végzett zuglói közvélemény-ku-
tatásából derül ki. 

„A tapasztalat azt mutatja, hogy
sok esetben az emberek nem tud-
ják pontosan, kinek az irányítása
alatt áll településük, azonban
Zugló esetében ez nem igaz. A ke-
rületben a megkérdezettek 84
százaléka tudta helyesen az ön-
kormányzati választás után két
évvel, hogy jelenlegi polgármeste-
rük Papcsák Ferenc” – áll a Kuta-
tópont közvélemény-kutatásban.
Eszerint a helyiek úgy érzik, mind
a kerület, mind az ország inkább
fejlődött az elmúlt húsz évben.

A lakosság 62 százaléka a Pap-
csák Ferenc vezetéséhez kötődő
elmúlt két évet is pozitívan szem-
léli. Tizes skálán a polgármester
munkáját ebben az összehasonlí-
tásban átlagosan 6,3 pontra, a
képviselő-testületét 6,1 pontra ér-
tékelték a válaszadók.  

Javulást hozott 
a 2010-es választás 

Az előző városvezetés időszaká-
ban a megkérdezettek 49 száza-
léka rossznak minősítette az
utak, járdák állapotát, 55 száza-

léka a közbiztonságot, 54 száza-
léka a munkahelyteremtést és
megőrzést. De nagyban hozzájá-
rulhatott az előző városvezetés
bukásához, hogy a közterületek
állapota 50 százalék szerint rossz
volt, ugyanilyen arányban vélték
úgy a megkérdezettek, hogy az
egészségügyi intézmények is ha-
nyatlottak az előző négy évben. A
válaszadók szerint a korrupció
kérdését is negatív irányba befo-
lyásolta az időszak.  A 2010-es
polgármesterváltás a legtöbb te-
rületen javulást eredményezett.
Így a közterületek állapotában
(68 százalék szerint javult, 27
százalék szerint romlott), az
utak, járdák helyzetében (65 szá-
zalék szerint javult, 32 százalék
szerint romlott), az egészségügyi
intézményeknél (65 százalék sze-
rint javult, 29 százalék szerint
romlott) és a sportlétesítmények
helyzetében is (62 százalék sze-
rint javult, 24 százalék szerint
romlott). Két terület, a korrupció
(38 százalék szerint javult, 30
százalék szerint romlott) és a
munkahelyek száma (41 száza-
lék szerint javult, 45 százalék
szerint romlott) azonban meg-
osztja a válaszadókat.   A kerület-
ben élők 48 százaléka a két leg-
fontosabb terület egyikének a
közétkeztetést jelölte. Valamivel
kisebb arányban (38 százalék) a
közterületek állapotára is nagy
gondot fordítanának. A listán a
harmadik a szociális ellátó rend-
szer, amely a válaszadók 40 szá-
zaléka számára az elmúlt idő-
szakban tapasztalt javulás ellené-
re továbbra is központi kérdés.  

Legfontosabb 
a Bosnyák tér felújítása
és a közbiztonság

A közvélemény-kutatásból ki-
derül, a zuglóiak leginkább a
Bosnyák tér felújítását támogat-
ják. Az utak felújítását a kerület-
ben élők 28 százaléka tekinti a
vezetés elsődleges feladatának.
Amellett, hogy a helyiek 61 száza-
léka érzékelte az önkormányzat
által állított járőrszolgálatok meg-
létét, a közbiztonság érdekében
47 százaléka támogatná még
több forrással a járőrözés haté-
konyságának növelését, 25 száza-
lékuk pedig elsősorban több tér-
figyelőkamerát helyezne el.  A
zuglóiak 49 százaléka a minőségi
szabadidőtöltés érdekében legin-
kább egy új sportközponthoz
való pénzügyi hozzájárulást tá-
mogatna. Új szakrendelőkre a
helyiek 64 százaléka költene. A
kerületben zajló felújítások és
változások nagy részét a megkér-
dezettek kedvezőnek ítélik. A lis-
ta élén a közbiztonsággal kapcso-
latos intézkedések állnak, kifeje-
zetten pozitívan hat a helyiek
életére a közbiztonság ellenőrzé-
sének sűrűbbé tétele (64 százalék
kedvezőnek ítéli), a kerületi térfi-
gyelő kamarák létesítése (61 szá-
zalék kedvezőnek ítéli) közterüle-
tek takarítása a közmunkaprog-
rammal és a takarítógépekkel (58
százalék kedvezőnek ítéli), és a
Bosnyák tér felújítása (55 száza-
lék kedvezőnek ítéli). Emellett
magas a támogatottsága az új jár-
dák építésének (56 százalék), a
hajléktalankérdés rendezésének

(54 százalék), új óvodai és a böl-
csődei helyek létesítésének (53
százalék), valamint a Virágzó Zug-
ló programnak (49 százalék) is. A
zuglóiak 41 százaléka úgy tudja,
hogy a kerület az elmúlt két évben
már hozott megszorító intézkedé-
seket. A megkérdezettek 89 szá-
zaléka hallott a kommunális adó
bevezetéséről. (Ezt az adónemet
Papcsák Ferenc polgármester ja-
vaslatára már megszüntette a
képviselő-testület – a szerk.)

Ismert Weinek Leonárd
érintettsége 
a Hunvald-ügyben 

A felmérésből kiderül, hogy a
sokak által ismert, Zugló volt pol-
gármestere, Weinek Leonárd és
néhány társa érintett a Hunvald-
ügyben. A tájékozott válaszadó-
ink 59 százaléka a vádakat jogos-
nak tartja, mindössze 9 százalé-

kuk menti fel a volt vezetőt és
partnereit.  Abban az esetben, ha
a vádak igaznak bizonyulnak a
helyiek 76 százaléka kártérítést
követelne, mindössze 7 százalé-
kuk lenne elnéző a politikusokkal. 

Fontos a kerületi sajtó  
A felmérésből kiderül, hogy a

Zuglói Lapokat a helyiek 36 szá-
zaléka gyakrabban, további 42
százalék pedig ritkábban forgat-
ja. Minden korcsoportban na-
gyon magas a legalább ritkábban
olvasók aránya, az 50–59 évesek
körében kiemelkedő (86 száza-
lék). A Helyi Témából, a válasza-
dók 39 százaléka rendszeresen,
41 százaléka pedig alkalomadtán
tájékozódik. A két lap követőinek
demográfiai jellemzői rendkívül
hasonlóan alakulnak.          (pt)  
(A felméréssel kapcsolatos LMP-s

sajtótájékoztató a 16. oldalon)

Zuglói bizalom a kerületi vezetésnek
Kérdés

A polgármester megnevezése

Kérem, nevezze meg a Zugló polgármesterét! 
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Kérem, nevezze meg a Zugló polgármesterét! 

Dicsőség a hősöknek
Hetven évvel ezelőtt, 1943. január 12-én a szovjet
hadsereg Urivnál áttörte a 2. magyar hadsereg cér-
navékony védővonalát. A megfelelő fegyverzet és
felszerelés hiányában a honvéd alakulatok nem tud-
ták visszaverni az orosz rohamot. A Magyarország
második Mohácsának nevezett tragédiára itthon és
orosz földön is megemlékeztek.   

Orosz földön emlékeztek

Bárány Béla atya a Páduai
Szent Antal templom plébáno-
sa január 7-én megszentelte a
Polgármesteri Hivatalt. Az ese-
mény során megáldotta azokat
a nemzeti színű szalagokat is,
amelyeket Papcsák Ferenc ma-
gával vitt Oroszországba és fel-
kötött a 2. magyar hadsereg
Don menti harcokban hősi ha-
lált halt honvédjeinek és mun-
kaszolgálatosainak az emlék-
műveire, fejfáira.  

Kacsoh Dániel

Szalagszentelés a Hivatalban

A közvélemény-kutatás teljes anyaga 
a www.zugloilapok.hu-n olvasható



A Zuglói Sport és Rendezvény Kft. szeretné kiosztani azt a
400 darab uszodabelépőt, melyet az önkormányzat Papcsák
Ferenc kezdeményezésére 2012-ben ajánlott fel a kerületi
nyugdíjasoknak. 

A tavalyi költségvetésben 1800 ingyenes bérlet kiadásáról döntött
a testület, a fent említett 400 darab ebből a mennyiségből maradt
vissza. Az úszni kívánó nyugdíjasok a bérletet a készlet erejéig érke-
zési sorrendben a Lantos Mihály Sportközpontban vehetik át, mun-
kanapokon reggel 8 órától délután 4 óráig. Fontos tudnivaló, hogy
bérletet csak az igényelhet, aki érvényes nyugdíjas igazolvánnyal ren-
delkezik és lakcímkártyával tudja igazolni, hogy zuglói lakcímmel
rendelkezik.

A nyugdíjasok az ingyen bérleteket a BVSC-Zugló Laky Károly
uszodában használhatják fel.

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

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

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

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012.
június hónaptól havi rendszeres-
séggel előre meghirdetett napon a
Zuglói Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. vezetői kiemelt ügyek-
ben személyesen is fogadják az
ügyfeleket.

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a www.zug
loizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Vagyonkezelő Zrt. épü-
letében (1145. Budapest Pétervárad
u.11-17.) található ügyfélpultnál átve-
hetnek. A kitöltött bejelentkező űrla-

pot személyesen az ügyfélpultnál,
elektronikusan kiemelt ugyek@zug
loizrt.hu címre, vagy faxon a 469-
8108 telefonszámom lehet leadni. Az
ügyintéző kollégáink az egyeztetés
pontos időpontjáról értesítik a beje-
lentkező ügyfeleket. 
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Dátum

Január 28.
Február 11.
Március 11.
Február 07.
Március 14. 
Február 01.
Március 01.
Január 25.
Február 22.
Március 29.

Időpont

13:00-18:00
13:00-18:00
13:00-18:00
9:00-14:00
9:00-14:00
8:00-13:00
8:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Név
Baranyai Zsolt
Baranyai Zsolt
Baranyai Zsolt
Dr. Csikós Tibor
Dr. Csikós Tibor
Kiss János Csaba
Kiss János Csaba
Tóth Csaba 
Tóth Csaba 
Tóth Csaba 

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cél-
jára szolgáló bérbe vehető helyiségek 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 hirde-
tőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
hirdetőtábláján.

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)

Város-
üzemeltetési

Divízió

(utak, 
játszóterek, 

parkok, 
közterületek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 
Helyiség ügyek
(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

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

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

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

Város-
üzemeltetési

Divízió
(utak, 

játszóterek, 
parkok,

közterületek)

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 Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hívjanak, keressenek bennünket a hét bármely napján!
250 társasház több mint 8000 lakója már minket választott.

23 fős szakértői csapattal tisztelettel várjuk 
az otthonukat szeretők érdeklődését.

Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft.

Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK,

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

1148 Bp., 

Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 

422-3040, 

fax: 422-3056, 422-3073
E-mail: 

tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Divízió
Városüzemeltetési Divízióvezető
Városüzemeltetési Divízióvezető
Városüzemeltetési Divízióvezető

Jogtanácsos
Jogtanácsos

Üzemeltetési, karbantartási és felújítási Divízióvezető
Üzemeltetési, karbantartási és felújítási Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási 
Ingatlangazdálkodási 
Ingatlangazdálkodási 

KEDVES ZUGLÓIAK!
- Ha úgy gondolják, hogy társasházuk nem jól gazdálkodik.
- Ha nem szépül eléggé otthonuk közvetlen környezete.
- Ha úgy érzik, közösköltség-befizetéseik ellenőrizetlenül

kerülnek felhasználásra.
- Ha elégedetlenek közös képviselőjük munkájával.
- Ha lakóközösségük rendre nem pályázik eredményesen.
- Ha társasházuk költségei indokolatlanul magasak.
- Ha biztonságban akarják tudni lakókörnyezetüket.

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

Várják a nyugdíjasokat!

Pályázati felhívás szénmonoxid-érzékelő támogatott vásárlására
A Zugló Önkormányzata megbízásából a Zuglói Közbiztonsági Non-
profit Kft. pályázatot hirdet Honeywell H450EN típusú szénmono-
xid érzékelő több mint 50 százalékos támogatású vásárlására. 

A berendezés alkalmas a gázkészülékekből, kandallókból, kazánok-
ból származó, akut vagy krónikus tüneteket okozó CO koncentráció
korai érzékelésére és jelzésére. 

A pályázaton előnyt élveznek azon társasházak lakástulajdonosai,
amely társasházakat az első fokú építéshatóság az életveszély elhárí-
tása érdekében kémény felújításra kötelezte, illetve a kémény haszná-
latát megtiltotta.

A pályázat benyújtásának feltétele 5.000 forint önerő biztosítása.
A pályázaton való részvételről, a benyújtás módjáról további infor-

máció a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. irodáján hétköznap 8–
16 óra között kérhető.

Cím: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
Telefon:  061/220-0169, 0630/621-3857
E-mail: info@zknp.hu Web: www.zknp.eu

Biztonságos Otthonunkért 2013

A Zuglói Vagyongazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában
álló, értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető
a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, il-
letve  a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgazdál-
kodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján (XIV. Budapest, Péter-
várad u. 11-17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. 
tulajdonában álló ingatlanok



Évek óta problémát jelentett a
járdák repedezettsége, törede-
zettsége a Szent Tamás utcá-
ban, ahol a növényzet elbur-
jánzása miatt is keletkeztek
sérülések a burkolaton. 

Mostanra, a terület önkor-
mányzati képviselőjének közre-
működése révén, újabb zuglói
közterületet sikerült rendbe ten-
ni. Borbély Ádám a Zuglói Médi-
ának elmondta, a nyár folyamán
erre jártak a Virágzó Zugló Prog-
rammal. „Amikor a Szenttamás
utca e szakaszán ültettünk az elő-
kertben növényeket azt tapasztal-
tam, hogy az itt található fák gyö-
kerei húsz-harminc centiméter
szélesen feltörték a járdatestet. A
lakosok is jelezték a problémát, s
kérték, találjunk valami megol-
dást” – emlékezett a képviselő,
aki a jegyzőhöz, illetve az önkor-
mányzathoz fordult. Végül a va-
gyonkezelő városüzemeltetési di-
víziója orvosolta a problémát.

Baranyai Zsolt, a divízió vezetője
elmondta, két pályán készült 233
folyóméterben járdaszakasz, ez
körülbelül 718 négyzetmétert tesz
ki. Hozzátette, az új járdák sze-
gélykialakítása úgy készült, hogy
az a mozgáskorlátozottak számá-
ra is használható legyen. kd

Az önkormányzat 2012 novemberében elvégeztetett közvélemény
kutatásából kiderül, hogy a választópolgárok döntő többsége egye-
tért Zugló köztereinek, utcáinak, járdáinak felújításával, rendbeté-
telével, és úgy ítélik meg, a 2010 októberében hivatalba lépett új vá-
rosvezetés e téren is jó irányban halad. Cikkünk az első és harma-
dik oldalon, a teljes felmérés pedig a zugloilapok.hu-n olvasható.

A Bosnyák téren áthaladók-
tól arról érdeklődtünk: mi a
véleményük a terület meg-
újulásáról?

Nagyon szép
lett a tér, ez
már tényleg
kellett, nem
mindegy,
hogy hol él-
ünk. 

Nagyon elhanyagolt volt már
ez a terület, nagy szükség volt
rá, hogy fel-
újították.
Most nagyon
szép. Zugló-
nak egy kie-
melkedő
pontjává vált.

Gyönyörű lett,
jobb mint 
ami volt, 
az a lepusz-
tult dzsum-
buj.

A területrendezés során fel-
szedték a Páduai Szent Antal Plé-
bánia előtti, több helyen baleset-
veszélyes aszfaltot és megszüntet-
ték a templom melletti, elhanya-
golt állapotban lévő parkot. Az át-
építés során az említett részeket
díszburkolattal fedték be, helyet

adva egy, a talajszintbe süllyesz-
tett szökőkútnak is. Ezzel együtt
lebontották a templom oldalkert-
jének kerítését is. A szemetelés és
a rongálás megakadályozása ér-
dekében kiépítették a térfigyelő
rendszert, megújult a díszkivilá-
gítás egy része és utcabútorok is

helyet kaptak. 
Papcsák Ferenc polgár-

mester a múlt hét szerdai
hivatalos átadáson azt
hangsúlyozta, hogy egy
kerületnek szüksége van
találkozási pontra, de
ilyen Zuglóban eddig nem
volt. Az önkormányzat
mintegy 165 millió forint-
ból 3500 négyzetméternyi
területet újított meg. - Bár
ez a rész a főváros tulaj-
donában van, de mi nem
várhattunk és nem is vár-
tunk tovább a felújítással
– hangsúlyozta a polgár-
mester, aki köszönetet
mondott a munkában
résztvevőknek, de első-
sorban a kerület lakosai-
nak, hiszen az ő adófo-
rintjaikból valósulhatott
meg a beruházás. 

A polgármester kiemel-
te: csak a területrendezés
első része zárult le, a kö-
vetkező szakaszban a Ge-

odéziai és Térképészeti Zrt. épü-
lete előtti parkolót is megszünte-
tik és megépül a befejezetlenül
hagyott templomtorony is. Ezek
után a plébánia Csömöri út felőli
része is megújul, virágfelületek-
kel, gyertyagyújtásra alkalmas he-
lyek, padok, kerékpártámaszok
kialakításával. A Csömöri úti jár-
da ugyancsak díszburkolatot kap.
A polgármester tájékoztatása sze-
rint a területrendezés második
üteme 200-250 millió forintot
emészt majd fel. Az átadás kap-
csán emlékeztetett az elmúlt évi
felújításokra, a Reiner Frigyes
park, a Tisza István tér és a Kövér
Lajos tér rendbetételére is, hang-
súlyozva, hogy a kerület vezetése
kiemelten kezeli a városépítést.

A Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. ügyvezető igaz-

gatója Szili Adrián, az átadáson
örömteli feladatnak nevezte, hogy
részt vehettek a megvalósításban.
- A testületi döntés és az anyagi
keretek jóváhagyása után gőzerő-
vel indult meg az építkezés, a ki-
vitelezési munkálatok két és fél
hónapot vettek igénybe, a műsza-
ki átadás pedig már karácsony
előtt megtörtént – mondta az
ügyvezető. Szili elmondta, hogy
tavasszal virágültetéssel, gyepsző-
nyeg telepítéssel, a szökőkút és
az öntözőrendszer beüzemelésé-
vel folytatódik a munka. A kiszé-
lesített köztér különböző rendez-
vények lebonyolítására is alkal-
mas lesz. A teret Bárány Béla
atya, a Páduai Szent Antal temp-
lom plébánosa is megáldotta.

Baranya Róbert
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Elkészült a Bosnyák tér első üteme

Tovább szépülő közterületek

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

Megvalósult végre a zuglóiak régi vágya: az önkor-
mányzat felújította a kerület legfrekventáltabb cso-
mópontjának számító Bosnyák tér egy részét.

Megkérdeztük

Dardos Gina

Pintér Jánosné

Németvölgyi Gyula

A Szenttamás utcaiak elége-
dettek-e a járdafelújítással?

Nagyon szé-
pen megcsi-
nálták, két
héten ke-
resztül dol-
goztak rajta. 

Naponta többször is járok az
érintett út-
szakaszon,
kutyát sétál-
tatok, vásá-
rolni is gyak-
ran járok.
Jól elkészí-
tették.

Nagyon nagy öröm. Én ekko-
ra fejlődést régebben nem ta-
pasztaltam.
Egyáltalán,
ha az ember-
nek van
ügyes-bajos
dolga, az ön-
kormányzat-
nál nagyon jó
hozzáállást
tapasztal.

Megkérdeztük

Balla Katalin

Bernáth István

Katona Lajosné

Bombariadó miatt ki kellett
üríteni január 18-án, pénteken a
Polgármesteri Hivatalt, ezért át-
menetileg sem az ügyfeleket,
sem a beérkező telefonokat nem
tudták fogadni. A kiürítést köve-
tően Dr. Papp Csilla jegyző mun-
kaszünetet rendelt el a Hivatal-
ban, mert a tűzszerészek kiér-
kezésének időpontja bizonyta-
lan volt, ugyanis egyszerre több
helyszínre is riasztották őket. Az
ismeretlen telefonáló a zuglói Vá-
rosházán túlmenően a NAV Gva-
dányi utcai kirendeltségét és több
budapesti polgármesteri hivatalt
is bombával fenyegetett meg. 

A tűzszerészek a Polgármeste-
ri Hivatalban terrorcselekmény-
re alkalmas eszközt nem talál-
tak. Hétfőn reggeltől a Hivatal
zavartalanul fogadja az ügyfele-
ket. A rendőrség nyomozást in-
dított az ügyben.                    ZL

Bombariadó 
a Hivatalban

Kérdés

Közterületek – váltás után

Ön szerint az alábbi területek inkább jó, vagy inkább rossz irányba 

haladtak az elmúlt 2 évben?
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Ön szerint az alábbi területek inkább jó, vagy inkább rossz irányba 

haladtak az elmúlt 2 évben?

Kérdés

Utak, járdák – váltás után

Ön szerint az alábbi területek inkább jó, vagy inkább rossz irányba 

haladtak az elmúlt 2 évben?
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Zugló iskolakertje, a Liszt Fejlesztő Kert

„Egy jó szó Zuglóban” címmel indul el Zugló Önkormányzata és a Zug-
lói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Áldozatvédelmi Programja
amelynek célja, a zuglói lakosok, az itt dolgozók, illetve turistaként a
kerületbe látogatók áldozattá válásának megelőzése valamint a segít-
ségnyújtás a bűncselekmények áldozatainak. 

A program a TÁMOP 5.6.1 C-11/1 pályázaton elnyert 73 267 842 forintos
támogatásnak köszönhetően valósul meg.

A projekt célcsoportjai a családon belüli erőszak áldozatai, a tulajdon el-
leni szabálysértések elszenvedői, valamint az egyéb erőszakos bűncselek-
mények sértettjei és az áldozatokkal közvetlenül és közvetve foglalkozó
szakemberek.

A másfél éves program keretében 60 szakember részvételével számos
program (szakmai workshopok, képzések, konfliktuskezelési tréningek,
önvédelmi tanfolyamok, kortársképzés, mentálhigiénés tanácsadás vala-
mint jogsegélyszolgálat) valósul meg és közel félszáz szakmai, felvilágosító
kiadvány készül el. 

A program megvalósításában szakmai partnerként a XIV. kerületi Rend-
őrkapitányság, az Uzsoki Kórház, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat valamint
Budapest Főváros Kormányhivatal Áldozatvédelmi Szolgálata is részt vesz.

A  részleteket a későbbiek folyamán induló egyjoszozugloban.hu webol-
dalon keresztül ismerhetik meg az érdeklődök.
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Még több zöld lurkó 
lesz Zuglóban
Közel kétszáz millió forint támogatást nyert Zugló Önkormányzata a Zöld
Lurkók Óvoda fejlesztésére, amelyből többek között három új csoportszobá-
val, egy sószobával, tornateremmel és tálalókonyhával bővítik az intézményt.
Ez lesz a harmadik beruházás a közeljövőben, amellyel a kerületi óvodai, il-
letve bölcsődei férőhelyeket növeli az önkormányzat.

Zugló Önkormányzata még tavaly áprilisban adott be pályázatot két óvodafej-
lesztésre. Szeptemberben kapták meg az értesítést, hogy az egyik projekt - a Csi-
csergő Óvoda három új csoportszobával való bővítése - elnyerte a támogatást, ám
a másik, a Zöld Lurkók Óvoda fejlesztésére beküldött pályázat - forráshiány miatt
- tartaléklistára került.

- Tavaly ősszel aztán megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján egy
közlemény, miszerint maradt még támogatási keret az ilyen jellegű beruházásokra,
ezért újrabírálják a tartaléklistás pályázatokat – tudtuk meg Németh Lillától, Zugló
Önkormányzatának pályázati referensétől. – December 21-én értesítettek minket,
hogy a Zöld Lurkók Óvoda is nyert a KMOP-4.6.1.-11-2012-0027 kódszámú pá-
lyázatával, pontosan 199.754.477 forintot. Ehhez az összeghez biztosít még az
önkormányzat közel 153 milliót, amelyből idén májusban megkezdődik az intéz-
mény bővítése.

A Füredi parki óvodában három új csoportszobát építenek, kialakítanak többek
között egy szülők fogadására alkalmas közösségi termet, egy kétszáz fős tálaló-
konyhát és egy új sószobát is.  

- Jelenleg 146 gyermek jár hozzánk, a bővítés után azonban plusz hatvan kicsit
tudunk majd fogadni – mondta lapunknak Balassai Márta, a Zöld Lurkók Óvoda
vezetője. – Emellett megújul az épület elektromos hálózata, fűtésrendszere és hom-
lokzata, valamint korszerű nyílászárókat is kapunk. A játszóudvar is felújításra
kerül, új játszóeszközöket is beszerezhetünk.

A Polgármesteri Hivatalban 2011-ben újonnan létrehozott Pályázati Csoport
munkájának eredményeképpen ez a harmadik olyan európai uniós pályázati tá-
mogatásból megvalósuló beruházás, amellyel Zugló Önkormányzata a kerületi
óvodai férőhelyeket növeli. A Csicsergő Óvo-
da új tagintézménye szintén plusz hatvan
óvodáskorú gyermeknek tud majd helyet biz-
tosítani, és folyamatban van egy bölcsődeépí-
tés is az Öv utcában, ahová 48 gyermeket
írathatnak majd be a zuglói szülők.

Egy jó szó Zuglóban
Áldozatvédelmi program indul Zuglóban

TÁMOP 5.6.1 C-11/1-2011-0011

HungaroControl Zrt. „Társadalmi Felelősségvállalás Program”-ja kere-
tében Zugló Önkormányzata a „Legyél te is Öko!” kampány megvaló-
sítására pályázott, melynek keretében a cél az volt, hogy a szelektív
hulladékgyűjtést megismerjék a gyermekek, és már az óvodákban és
általános iskolákban meghonosodjon egy új szemlélet és az ahhoz kap-
csolódó tevékenységek is.

A projekt megvalósításában a Narancs Óvoda és a Zuglói Hajós Alfréd
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vett részt. Részvételük-
kel olyan „öko óvoda és iskola” jött létre, melyek a kerület többi oktatási
intézményeinek mintaként szolgálnak a szelektív hulladékgyűjtésben.

A Legyél Te is Öko! kampány a HungaroControl Zrt. 700.000.- forintos
támogatásával és az FKF Zrt. Edukációs Csoportjának szakmai együttmű-
ködésével valósult meg. A támogatásból a szükséges eszközök beszerzésére
került sor: szelektív hulladékgyűjtő tartályok kerültek az intézmények fo-
lyosóira és az udvarra, valamint az ezek használatát bemutató tájékozató
anyagok (plakátok, matricák) elkészítésére. Az FKF Zrt. edukációs cso-
portvezetője, Orendi Éva pedig a szelektív hulladékgyűjtésről és -gazdál-
kodásról tartott előadásokat az óvodásoknak, iskolásoknak és az intézmé-
nyek dolgozóinak. Az oktatás keretében a résztvevő gyermekek és pedagó-
gusok megismerhették a hulladékok fajtáit, csoportosításának lehetőségeit,
felhívták figyelmüket korunk negatív jelenségeire (veszélyes anyagok és a
csomagolóanyagok mennyiségének növekedése, stb.), valamint megismer-
tették velük a mai háztartási hulladékok képződésének folyamatát, a sze-
lektív hulladékgyűjtés módszereit. A csoportvezető asszony játékokkal, in-
formációs anyagokkal még a legkisebb részvevők számára is közelebb tud-
ta hozni a természet szeretetét.

A projektzáró az intézmények évzáró rendezvényeinek keretében került
megrendezésre 2012. december 19-én, melynek során a projekt eredmé-
nyei az Önkormányzat képviselőinek részvételével kerültek bemutatásra.

KMOP-4.6.1-11-2012-0027

Legyél Te is Öko!
Szelektív hulladékgyűjtő program a Narancs Oviban

és a Hajós Alfréd Általános Iskolában

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja által 2012-ben meghir-
detett támogatásra nyújtott be eredményes pályázatot a Liszt Ferenc Általá-
nos Iskola a Pályázati Csoport szakmai közreműködésével.

Az 1,3 millió forintos támogatásból és 1,25 millió forintos önkormányzati hoz-
zájárulásból 2013 tavaszán megvalósuló iskolakert-fejlesztéssel régi álmok vál-
hatnak valóra. A projekt a fizikai környezet megújítása mellett, egy közösségi teret
adó, többcélú, nyitott mintakert létrehozását eredményezi az iskola tanulói, va-
lamint a kerületi és budapesti iskolák tanulói számára.

A Főépítészi Iroda szakmai irányításával a Geum Műterem Kft. által elkészített
terveken az iskola különálló könyvtárépületének közvetlen környezetében csil-
lagágyások találhatók, amelyek évelő növényeknek és cserjéknek adnak otthont.
Ezek a növénycsoportok a tapasztalati tanulás lehetőségével a biológiaoktatást
segítik, míg a tervezett háromszögágyás az egynyári növények és fűszernövények
termesztésére ad lehetőséget. Az új funkcióval bővülő iskolakert városi környe-
zetben irányítja rá a tanulók figyelmét a környezet- és egészségtudatos szemlélet-
re, az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának népszerűsítésére, a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára. A megtermelhető haszonnövények pedig a hazai

bioélelmiszerek fogyasztását segíthetik el.
A konyhakert napi gondozása, ápolása a kertészkedés

örömteli és pihentető tevékeny-
sége lehetőséget nyújt
az iskola tanulóinak
és a látogatóknak a
hangsúlyosabb kö-
zösségépítésre.   

Remélhetőleg az is-
kolakert mintát ad
majd mások számá-
ra is a környezetük-
ben lévő elhanyagolt
területek rendbetéte-
lére, elősegítve az él-
hető, virágzó Zugló
megvalósulását.



Ambrus Zsuzsanna szerint
már az első adventi gyertyagyúj-
tással kezdődött ez az időszak.
Ekkor az Uzsoki modell és a Csa-
ládsegítő Központ együttműködé-
se következtében nyolcféle ingye-
nes szűrésen vehettek részt a csa-
ládsegítő központ kliensei, s bő-
ségesen jóllakhattak az alkalom-
ra készített tésztasalátával és cse-

megézhettek az ajándékként ka-
pott gyümölcsökből.

Ingyen karácsonyfa 
a polgármestertől

Az igazgató elmondása szerint
ötvennyolc rászoruló gyermek
kaphatott mikuláscsomagot a

zuglói Fidelitas gyűjtéséből, Pap-
csák Ferenc magánadománya
folytán közel százötven család
juthatott ingyenesen karácsony-
fához, továbbá nyolcvan gyer-
mek kaphatott, illetve kaphat
ajándék-plüssállatot, melyeket
az IKEÁ-ban gyűjtöttek. „Volt
olyan magánember, aki a saját
családjában és az ismerősei kö-
zött indított gyűjtést azért, hogy
rászoruló családoknak tartós
élelmiszercsomagot tudjon aján-
dékozni. Öt családot sikerült
minden szükséges jóval ellátni-
uk, a cukortól a vajon, lekváron,
olajon, kakaón át a karácsony-
fadíszig szinte mindennel” – me-
sélte örömmel Ambrus Zsu-
zsanna. Cipős-doboz akció

Az úgynevezett cipős-doboz ak-
cióra közel hatvan doboz érkezett
édességekkel, játékokkal tele, leg-
több a Vöröskereszttől, a Kerék-
gyártó Óvodából, valamint az
egyik kerületi általános iskola első
osztályosaitól. A „cipősdobozokat”
december 17-én a karácsonyi ün-
nepségünkön a kézműves fogla-
kozásokat, a közös játékokat kö-
vetően adtuk át a gyerekeknek.
„De ez még nem minden. A Csere-
pesházból húsz ingyenes Kaláka-
koncertjegyet kaptunk, a Tan-
könyvért Alapítvány könyveket
adományozott, és a helyi lakosok
segítőszándéka is megjelent azál-
tal, hogy többen hoztak be ruhá-
kat, játékokat a rászorulóknak” –
mondta a vezető. E kezdeménye-
zések erősítik a helyi lakosság
összefogását, segítőszándékát is –
vélekedett.

Köszönet 
az adományokért

„Szeretnénk megköszönni az
adományokat többek között a
Cserepesháznak, a Vöröskereszt
XIV. kerületi szervezetének, a Fi-
delitasnak, a Kerékgyártó Óvodá-
nak, az általános iskolának, az
Álmos Vezér Gimnáziumnak, az
Uzsoki modell-nek, a Magyar
Tankönyvért Alapítványnak, az
IKEA-nak, Papcsák Ferencnek,
Borda Péternek és sok más, a ne-
vét el nem áruló segíteni szándé-
kozó embernek. A karácsonyi
rendezvényünk lebonyolítását az
Animus csoport egyetemista ön-
kéntesei segítették, nekik is kö-
szönjük” – részletezte Ambrus
Zsuzsanna.         

Kacsoh Dániel

December mozgalmas hónap volt a Zuglói Családse-
gítő és Gyermekjóléti Központ és kliensei életében –
tudatta a Zuglói Lapokkal Ambrus Zsuzsanna igazga-
tó. A sokfelől érkező segítségnek köszönhetően ren-
geteg hasznos adományt tudtak eljuttatni az ellátá-
sunkban lévő mintegy kétszáz rászoruló családnak.  
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Dr. Ficzere Andrea Debrecen-
ben született, de 18 éves koráig
Egerben élt. A debreceni egyete-
men szerzett orvosi diplomát és
egészen az elmúlt esztendő végéig
a cívisvárosban élt és dolgozott.

– Tavaly úgy éreztem, hogy vál-
tanom kell. Mivel egyre több
szállal kötődtem a fővároshoz,
itt kerestem munkát. Miután ér-
tesültem róla, hogy a Fővárosi
Uzsoki Utcai Kórház főigazgatói
beosztására pályázatot írtak ki,
benyújtottam a jelentkezésemet.
Nagyon örülök, hogy a pályáza-
tom alapján a döntéshozók en-
gem választottak, nagy megtisz-
teltetésnek és nagy kihívásnak
érzem a munkakör elnyerését.

Az előzetes tájékozódás és az
első hónap tapasztalatai alapján
a főigazgató asszony úgy véli: jó
helyre került. A korábbi vezetés-
től, illetve a kórház dolgozóitól
nagyon sok segítséget kapott. A
tapasztalatszerzést követően ja-
nuártól már a jövő feladataira
koncentrál. 

– Nagyon sok tervem van, a
költségvetést és a betegellátást
szakmai, illetve gazdasági szem-

pontok alapján kívánom racio-
nalizálni. Szeretném, ha az osz-
tályokon fokozatosan új profilok
és a szakmai újdonságok is
megjelennének. Kiemelt felada-
tomnak tekintem az intézmény
informatikai fejlesztését. Ezen a
területen nem csupán az új esz-
közök beszerzésében, hanem a
jelenlegi informatikai rendsze-
rek összehangolásában látom az
előrelépés lehetőségét.

Dr. Ficzere Andrea elmondta:
az elődjétől, illetve a kollégáitól
sokat hallott már Zuglóról, illet-
ve a kerület és a kórház kapcso-
latáról. A város és az egészség-
ügyi intézmény közötti jó kap-
csolatot nem csak ápolni, ha-
nem továbbfejleszteni is szeret-
né. Véleménye szerint ugyanis a
kórház a kerületen belüli egész-
ségügyi rendszer szakmai felü-
gyeletét is elbírná.

– Kórházigazgatóként a leg-
főbb célom, hogy a betegellátás
minél olajozottabb, áttekinthe-
tőbb és egyszerűbb legyen. Ez
azonban nem csak a kórházi
munka színvonalának javításá-
val, hanem a prevenció és a re-

habilitáció hatékonyságának fej-
lesztésével is elérhető. 

A gyógyító intézmény új veze-
tője szeretné elérni, hogy az
Uzsoki Utcai Kórház egyetemi
oktató bázissá váljon és a hazai
graduális és posztgraduális kép-
zésnek egyaránt fontos színtere
legyen és az itt dolgozó orvosok
ne csak a gyógyítás, hanem a tu-
dományos munka terén is kie-
melkedő teljesítményt nyújtsa-
nak. A cél, hogy valamennyi osz-
tály felzárkózzon az orthopedia-
traumatológia, a szemészet és az
onkológia színvonalára, azaz,
hogy a kórház minden tekintet-
ben az ország egyik legkitűnőbb
egészségügyi közpotjává váljon.

Riersch Tamás

Dr. Ficzere Andrea 1992-
ben végzett a Debreceni
Orvosi Egyetemen. A Ph.D
fokozatot 2002-ben sze-
rezte. 1997-ben neurológi-
ából, 2006-ban reumatoló-
giából tett szakvizsgát.
2010-ben a budapesti Cor-
vinus Egyetemen egész-
ségügyi menedzseri képe-
sítést szerzett. 

Eddigi pályafutása során
klinikai orvosként, egyete-
mi tanársegédként, osz-
tályvezető adjunktusként,
főorvosként, docensként
és ügyvezető igazgatóként
is dolgozott. 

Ajándékok a Mikulásgyárnak
Zugló önkormányzata is csatlakozott Európa legnagyobb téli ka-

ritatív akciójához, amely a mélyszegénységben élő gyermekek és
nagycsaládok megsegítésére jött létre. A Mikulásgyárhoz Papcsák
Ferenc, a kerület polgármestere, dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai
Kórház főigazgatója, valamint Kocsis Máté, Józsefváros polgármes-
tere közösen mintegy félmillió forintnyi ajándékot vittek el, s pakol-
tak ki december 20-án, nagyszabású jótékonysági akciójuk kereté-
ben. Papcsák Ferenc elmondta, játékokat, tartós élelmiszereket és
könyveket vásároltak, illetve gyűjtöttek össze az önkormányzat épü-
letében. A polgármester a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. és a Zuglói Köz-
biztonsági Non-profit Kft. vezetőjével együtt érkezett a Mikulásgyár-
hoz. „Gyermekeknek szóló könyveket hoztunk” – tudatta Kardos
Pál, utóbbi szervezet vezetője. Szili Adrián, a vagyonkezelő vezér-
igazgatója szerint valamennyi dolgozójuk egységesen állt a karitatív
kezdeményezés mellé, akárcsak – mint dr. Ficzere Andreától meg-
tudtuk – az Uzsoki kórház munkatársai.                                 kd

Tavaly decemberben főigazgatói váltás történt az
Uzsoki Utcai Kórház. Dr. Golub Iván, aki 1995-től töl-
tötte be a főigazgatói posztot nyugdíjba vonult, a
helyét dr. Ficzere Andrea vette át. Munkatársunk az
új kórházvezetőtől  terveiről, elképzeléseiről érdek-
lődött.

Vezetőváltás az Uzsokiban

Családsegítő: köszönet az adományozóknak



A Budapestet ostromló szovjet
csapatok gyorsan átviharzottak
Sashalmon, így Wiedermann Pi-
roska és családja úgy gondolta,
hogy túl vannak a dolgok nehe-
zén. Január 18-án azonban két
ismeretlen férfi, egy listával a ke-
zében arra kérte a csinos lányt,
hogy másnap kora reggel három-
napi élelemmel jelentkezzen a he-
lyi iskolában. Zuglóval, Rákosy-
szentmihállyal, Cinkotával és Má-
tyásfölddel ellentétben a sashal-
mi önkormányzat teljesítette a
szovjetek utasítását. Minden
német származású lakost
lajstromba vettek és január
19-ére összehívtak. 

Az elhurcolt mintegy 130
sashalmit gyalog Nógrádber-
celre vitték, ahol kiderült,
hogy Ceglédbercelre kellett
volna menniük. Egy éjszakát
pihenhettek, aztán gyalog útba in-
dultak a magyarországi gyűjtőtá-
borba, ahol érkezésüket követő-
en azonnal bevagonírozták őket,
majd hathetes embertelen uta-
zást követően megérkeztek a fa-
gyos Szibériába. 

Az új rabok a baskíriai láger
barakkjának harmadik emeleti
priccsein kaptak helyet. Piroska
néni az első reggel döbbenten lát-
ta, hogy az őrök miként bánnak
az éjszaka elhunyt foglyok tete-
meivel. Néhány héttel az érkezés
után a sashalmi „különítmény”
női tagjait egy téglagyárba vezé-
nyelték munkavégzésre, ahol kö-
zel egy évet dolgoztak. Fogságból

hazatérő szovjet katonák váltot-
ták le őket, akiket a hatalom kol-
laboránsnak tekintett, ezért láge-
rekbe zárta őket. 

1945 karácsonyán Piroska né-
ni sokadmagával egy vonatban ta-
lálta magát. A szerelvény meg sem
állt a grúz tengerpartig. Itt a ma-
gyar foglyoknak kék színű mag-
nezitet kellett kimosniuk a Feke-
te-tenger parti homokjából. Új ál-
lomáshelyükön az ellátás és a kö-
rülmények ugyan jobbak voltak
baskíriainál, itt azonban rekkenő
hőséggel kellett megküzdeniük. 

A foglyok a tengerparton gyak-
ran találtak delfintetemet, ami-
nek a húsát megették, vagy elad-

ták a helyieknek, a zsírját pedig
védelem céljából magukra ken-
ték. A magnezitet mosó rabok szá-
mára a tengeren úszó hajók lát-
ványa jelentette a szabadságot. Az
egyik ilyen jármű rendszeresen
megállt a parttól egy kilométerre. 

A „málenkij robot” 1947 au-
gusztusáig tartott. Akkor váratla-
nul felszámolták a lágereket. A
foglyokat vonatra rakták, akik az-
tán többhetes utazást követően

Debrecenben léphettek ismét
magyar földre. Itt valamennyi-
en egészségügyi vizsgálaton es-
tek át, majd mindenkit szél-
nek eresztettek.  Piroska néni
1001 nap után tért haza. A
munkahelyére nem vették visz-
sza. A Szovjetunióban szerzett
„élményeiről” évtizedekig hall-
gatnia kellett. A hetvenes évek-
ben Piroska néni a Népszabad-

ságban talált egy IBUSZ hirdetést
egy Fekete-tengeri hajóútra. Épp
akkortájt ment másodszor férj-
hez és nászútra a szovjet tengerre
mennek. Egy hajnalon arra éb-
redt, hogy áll a hajó. Kiment a fe-
délzetre, ahonnan azonnal meg-
ismerte a partszakaszt. Döbbene-
tes élmény volt a számára.

A rendszerváltást követően
több orgánumban is publikálta
a történetét. Az idén 87 éves Pi-
roska néni még ma is érez ma-
gában annyi erőt, hogy minden
lehetséges fórumon beszámol-
jon a háborút követően átélt
borzalmakról.

Riersch Tamás
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TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0056

Sashalmon 1990 óta minden január 19-én megemlé-
kezést tartanak a helyi iskola előtt. A résztvevők
többségében idős emberek, akiknek 1945-ben ettől
a naptól kezdve azért kellett szenvedniük, mert a ne-
vük német hangzású volt. Az 56 éve Zuglóban élő Wi-
edermann Piroska minden évben megjelenik az ese-
ményen. Piroska nénit 19 évesen vitték el „málenkij
robotra” a Szovjetunióba, ahol 1001 napot töltött
kényszermunkán. 

1001 nap kényszermunkán 
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Ismét átadták a Keresztény Kul-
turális Akadémia Cornelius-díját,
az elismerést az operatív bizott-
ság ezúttal Vértesaljai László je-
zsuita szerzetesnek, Szöllősi
Györgyinek, a Magyar Televízió
és Erdős Miklósnak, a Hír Tv
műsorvezetőjének ítélte oda. Az
elismerést először tavaly nyújtot-
ták át, akkor az oktatás kiemel-
kedő személyiségeinek: Kumi-
netz Géza teológia professzor-
nak, Fülöpné Erdő Mária kuta-
tópedagógusnak, főiskolai tanár-
nak és Kukorelli István alkot-
mányjogi professzornak. Az idén
életműdíjat is átadták, mégpedig
Kudlik Júlia médialegendának.

A díj fővédnöke, Hende Csaba
honvédelmi miniszter a Kassai
téri Katolikus Közösségi Házban
január 12-én tartott ünnepségen
mind a négy idei kitüntetettet
méltatta, majd a díj névadójáról,
a Biblia szerint az első, pogány-
ságból keresztény hitre tért sze-
mélyiségről szólva elmondta, a
római százados az igazságot ke-
reste. Azt, amely szabaddá tesz, s
életet ad, és amelyet a hétközna-
pokban is lehet követni, illetve to-
vább adni az embereknek. A tár-
cavezető szerint ezt azért is fon-

tos hangsúlyozni, mert az idei dí-
jazottak a tömegtájékoztatás te-
rületén vállalták: képviselik a ke-
resztény, nemzeti, az alapvető
emberi normákat hordozó érték-
rendet.

Szalay Kornél, az operatív bi-
zottság elnöke ismertetőjében
hangsúlyozta, valamennyi idei dí-
jazott a hiteles tájékoztatást, a
nemzeti elkötelezettséget, a ma-
gyar nyelv szép használatát, vala-
mint a keresztény értékrend ha-
tékony képviseletét vállalta. Haef-
ler András volt rádiós, az ese-
mény levezetője pedig egyebek

mellett arra mutatott rá, a négy
kitüntetett valódi egyéniség a mé-
dia mára lezüllesztett világában.
Szólt arról is, napjainkban sajtó-
szabadság helyett sokkal inkább
sajtótisztességre lenne szükség,
megjegyezve, utóbbi bővebb hal-
maz, mint előbbi.

Az oklevéllel is járó díjak átvé-
tele után valamennyi kitüntetett
megköszönte az elismerést. Vér-
tesaljai László saját hivatásáról
beszélve azt mondta, elsősorban
közvetíteni próbál az emberek kö-
zött, míg Szöllősi Györgyi úgy fo-
galmazott, manapság „nem köny-
nyű vinni ezt az értékrendet”. Er-

dős Miklós azt mondta, az immár
több mint tíz éves Hír Tv forradal-
mi hangot hozott a média világá-
ba, s ennek része a keresztény
normák képviselete is. Kudlik Jú-

lia pedig, miután a résztvevők meg-
hallgathatták Jókai Anna író, köl-
tő méltatását, annyit mondott: min-
dig ott a helyünk, ahol vagyunk.

A díjátadó esemény keretében a
Pajor András atya által alapított
Keresztény Kulturális Akadémia
két újabb tagot fogadott sorai
közé, mégpedig Cseke Pétert, a
kecskeméti Katona József Szín-
ház igazgatóját, valamint Tuzson-
Berczeli Péter kortárs erdélyi ma-
gyar festőművészt, grafikust.

Kacsoh Dániel

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

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777• www.liptakvilla.hu

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK

GYEREKEKNEK

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK

FELNŐTTEKNEK

SAKK ÓVODÁS KORTÓL IDŐS KORIG

CAPOEIRA  5-16 éveseknek

TIPEGŐ-SZALADÓ TORNA 2-4 éveseknek

FICÁNKA TORNA

KEZDŐ TÁRSASTÁNC FELNŐTTEKNEK

NŐI TORNÁK

SZFINKTER GIMNASZTIKA

LATIN TORNA ÉS TÁNC

Hétfő 16.00 – 19.00 és péntek 17.00 – 19.00 óráig
Részvételi díj: heti 1 alkalom: 4.300 Ft/hó

heti 2 alkalom: 6.400 Ft/hó

Játékos, akrobatikus harcművészet brazil hangszeres zenével.

heti 1 alkalom: 4.300 Ft/hó
heti 2 alkalom: 6.400 Ft/hó,

Hétfő és szerda 9.15 – 10.00 óráig
Részvételi díj: heti 1 alkalom: 4.300 Ft/hó

heti 2 alkalom: 6.400 Ft/hó   1.200 Ft/alkalom

Várjuk a 3 – 6 éves óvodásokat tartásjavító
és ügyességfejlesztő tornánkra.
I. csoport: kedd 16.15 - 17.00 óráig
II. csoport: kedd 17.15 – 18.00 óráig
Részvételi díj: 4.300 Ft/hó, 1.200 Ft/alkalom

Társastánc fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.
Hétfő 18.00 – 19.00 vagy 20.00 – 21.00  óráig
Részvételi díj: 5.300 Ft / hó

Szerda 19.00 – 20.00 óráig, Részvételi díj: 1.200 Ft/alkalom

Szerda 19.00 – 20.00 óráig,
Részvételi díj: 4.300 Ft / hó, 1.200 Ft / alkalom

Hétfő és szerda 16.00 – 17.00 óráig
Részvételi díj:

Alkalmi díj: 1.200 Ft

ÚJ!

CSALÁDI

VASÁRNAPOK:

Január 27-én, vasárnap 10.00 órától
MAZSOLA ÉS TÁDÉ - A FABULA BÁBSZÍNHÁZ mesejátéka

Február 3-án, vasárnap 10.00 órától
FEKETE CILINDER - A PORTÉKA SZÍNPAD mesejátéka

BABA-MAMA KLUB
Február 6-án 10.15-12.15 óráig
Téma: Allergia – bőrelváltozások, ekcéma
Részvételi díj: 200 Ft/alkalom

ZIC Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u. 57. tetőtér

Tel.: 2511-910 • www.zic.hu

KÉPZÉS

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK

GYEREKEKNEK ÉS FIATALOKNAK

Talking Mommy Club –

angol társalgási baba-mama klub

Mirabell Táncklub –

Modern, show- és hip-hop tánc

Manó - mondó - Játékos tánc,

torna sok-sok dallal és mondókával

Alapozó terápia

- Fejlesztő mozgásterápia

2013. február 1-2. (péntek – szombat)

Szolgáltatásszervezés, szolgáltatás menedzsment

A DEMNET pályázat keretében induló 30 órás képzés.
A képzés címe:

Érdeklődni a fruzsina.zic@gmail.com címen lehet. A részvétel
ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött!

Minden év februárjában megrendezzük rendhagyó farsangi
mulatságunkat, melyre minden kedves érdeklődőt sok szeretettel
várunk.
Érdeklődni zic.posta@gmail.com címen lehet.
Belépő: egy tombola megvásárlása: 100 forint

Az első részvétel ingyenes.
Szerdánként 10.45-11.45 között
Várunk szeretettel 2013.01.09-én induló angol csoportunkba!
Érdeklődni Zsóvár Krisztinánál lehet a 20/967-62-11-es
mobilszámon, vagy
a talkingmommyclub@gmail.com e-mail címen.
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom

Előzetes bejelentkezés alapján. Érdeklődni János Ritánál lehet a
70/ 709 86 54-es mobilszámon. A foglalkozást min. 3 fő esetén
indítjuk el. Az első foglalkozás ingyenes.
Első alkalom: 2013. január 7. (hétfő) 16.00-18.00
Részvételi díj: 4.500 Ft/hó

Keddenként 10.00-10.45 (0-1 éves korig)
Szerdánként 10.00-10.45 (1-3 éves korig)
Részvételi díj: 1.200 Ft/alkalom
Érdeklődni a zic.posta@gmail.com e-mail címen lehet.

Hétfő, csütörtök 16.00-17.30 •
Részvételi díj: 2.000 Ft/alkalom
Előzetes bejelentkezés alapján.
Érdeklődni a zic.posta@gmail.com e-mail címen lehet.

(Hogyan válik az ötletből termék, szolgáltatás?)

2013. február 8. (péntek) 17.00-20.00 óráig:

FARSANG - Jelmezbál és karaoke

www.alapozoterapia.hu

JÓGA

Január 29-től

Február 7-től

Február 3-tól

Kezdő és újra kezdő: február 5-től keddenként 18.15-19.15-ig
Haladó: február 5-től keddenként 19.20-20.20 óráig

keddenként 18.00-19.00 óráig
Jelentkezési és befizetési határidő: január 25.
Részvételi díj: 9.600 Ft / 8 alkalom (A foglalkozások 8 alkalmas
egységekre vannak osztva)
A csoport 10 fő jelentkezése esetén indul.

csütörtökönként 10.00-11.30 óráig
Jelentkezési és befizetési határidő: január 31.
Részvételi díj: 12 000 Ft/ 8 alkalom (A foglalkozások 8 alkalmas
egységekre vannak osztva). A csoport 10 fő jelentkezése esetén
indul. Információ: 20/988-0075

vasárnaponként 15.00-16.30 óráig kezdő,
16.30-18.00 óráig középhaladó szinten
Részvételi díj: 8.400 Ft/8 alkalom

Részvételi díj: 4.400 Ft / hó; alkalmi belépőjegy: 1.300 Ft

TÁRSASTÁNC

HASTÁNC

Január 27-én (vasárnap)
10.00-11.00 óráig kézműves foglalkozás

11.00-12.00 óráig Aprók tánca-magyar táncház gyerekeknek

Február 3-án (vasárnap)
10.00-11.00 óráig kézműves foglalkozás

11.00-12.00 óráig Aprók tánca-magyar táncház gyerekeknek

A MI TÁNCHÁZUNK
Magyar táncház gyerekeknek

Zacskóbáb készítése, Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves

Néptánc, dal, mondókák tanulása, játék
Közreműködik a Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna néptánc oktató. Belépő: 450 Ft/fő

Lampionok • Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves

Néptánc, dal, mondókák tanulása, játék
Közreműködik a Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna néptánc oktató • Belépő: 450 Ft/fő

A MI SZÍNHÁZUNK

Február 9-én (szombat) 16.00 órakor

Március 16-án (szombat) 18.00 órakor

Április 13-án (szombat) 18.00 órakor

Népszerű előadók közreműködésével
folytatódik kamaraszínházi előadássorozatunk
a Cserepesház színpadán.

ÉLESS – SZÍN bemutatja: GYORSVONAT
Koncz Gábor estje – vallomás sorskérdésekről

„HOGYAN MONDJAM EL NEKED…” • Balázs Péter műsora
- vallomás a mindennapokról sok humorral

PapadimiTrió: ÉLETÜNK ZENÉBEN, TÁNCBAN
Papadimitriu Athina, Trokán Anna és Trokán Nóra műsora

Belépő: 1.000 Ft/ fő Jegyek elővételben is vásárolhatók a
Cserepesházban.

A február 9-ig megvásárolt három alkalmas bérlet ára: 2.800 Ft/fő
KULTÚRKUPON felhasználásával 2.500 Ft/fő

CSEREPESHÁZ
1144 Budapest, Vezér u. 28/b

Tel.: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu

JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN

INDULÓ FOGLALKOZÁSAINK:

GYEREKEKNEK RAJZFILMKÉSZÍTŐ

FELNŐTTEKNEK        KERÁMIA STÚDIÓ

SZABÁS-VARRÁS BURDA SNITTEK

ALAPJÁN

KOSÁRFONÁS

BRIDZS

ÖNISMERET ÉS ASZTROLÓGIA

foglalkozások általános iskolásoknak

Február 12-től

Február 7-től

Február 7-től
Február 8-tól

Február 5-től

Február 6-tól

Február 4-től

Rajzfilmkészítés alapjai, figura-és mozdulattervezés,
forgatókönyv készítés

kedden és csütörtökön 16.00-17.30 és 17.30-
19.00 óráig, Részvételi díj: 7.000 Ft/hó/8 alkalom
(A technikai eszközöket biztosítjuk.) Információ és jelentkezés:
30/494-11-60, Jelentkezési határidő: február 5.
A csoport 6 fő jelentkezése esetén indul.

A kerámia készítés alapjainak elsajátítása, otthoni használati tár-
gyak készítése, haladóknak a szakma mesterfogásai, mázazás,
égetési lehetőség.

csütörtökönként 18.00-19.30 óráig
Részvételi díj: 7.500 Ft/hó +800 Ft anyagköltség (témától függ)

2.000 Ft / alkalom + 300 Ft anyagköltség (témától függ)

csütörtökönként 17.00-20.00 óráig kezdő,
péntekenként 17.00-20.00 óráig haladó szinten

Részvételi díj: 16.000 Ft / 24 óra
A csoport 7 fő jelentkezése esetén indul.

keddenként 16.30-20.00 óráig
Részvételi díj: 13.800 Ft/12 alkalom
Anyagköltség: 5.000 Ft/12 alkalom kezdőknek,

6.500 Ft/12 alkalom haladóknak
(Egyben, a tanfolyam elején fizetendő!)

szerdánként 17.30-19.30 óráig
Részvételi díj: 15.800 Ft / 16 alkalom; 5.300 Ft / hó

hétfőnként 17.30-19.30 óráig 4 hónapon át
Részvételi díj: 7.600 Ft / hó, Jelentkezési határidő: január 28.

ÚJ!

A Keresztény Kulturális Akadémia 2013. évi díjazottjai: Vértesaljai László jezsuita szerzetes (balról), Kudlik Júlia,
Szöllősi Györgyi és Erdős Miklós műsorvezetők

Cseke Péter színművész
Tuzson-Berczeli Péter erdélyi magyar
festőművész

Vértesaljai László jezsuita szerzetes, Szöllősi Györgyi,
a Magyar Televízió és Erdős Miklós, a Hír Tv műsor-
vezetője vehette át január 12-én, szombaton a Ke-
resztény Kulturális Akadémia által alapított Corneli-
us-díjat, míg Kudlik Júlia volt műsorvezető életmű-
díjban részesült. Az akadémia új tagokkal is bővült.

Átadták a Cornelius-díjat
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Taroltak a Mezősök

Negyedszázados 
a zuglói Neumann
Szakközépiskola

Tankönyv-
börze 
Zuglóban

Az eseményen a zuglói intéz-
mény egy másik korábbi vezető-
je, Tímár Pál, illetve az iskola
jelenlegi igazgatónője, Zőlde Jó-
zsefné is részt vett. A délután
díszvendége, Viola néni az erdé-
lyi Kézdialmáson született 1913.
január 21-én. Életútja gyakorla-
tilag a teljes XX. századot át-
ölelte. A háború után Magyaror-
szágra települt, ahol először
Szekszárdon, majd Zuglóban
lett iskolaigazgató.  Kiemelkedő
szerepe volt az Erzsébet király-
né útja és a Róna utca találko-
zásánál lévő, előbb Vámos Ilo-
náról, majd Jókai Mórról elne-
vezett általános iskola létreho-
zásában, amit aztán 15 éven ke-
resztül irányított. 

Vass Gyulánét születésének
századik évfordulója alkalmá-
ból egykori iskolájának tanulói
és pedagógusai mellett az Ön-
kormányzat nevében Ferdi-
nandy István alpolgármester is
köszöntötte. 

– Mindenkinek, de legfőkép-
pen a Jóistennek köszönöm,
hogy ez a szép nap megadatott
nekem – mondta Viola néni az

ünnepség végén. – Egy nemzet
életében két dolognak mindig
fontosnak kell lennie: egyik,
hogy minél több egészséges, a
másik, hogy minél több művelt
polgára legyen. Ebben pedig az
orvosok és a pedagógusok vál-
lalják a legfontosabb szerepet.
Az én családomban sok pedagó-
gus volt. Magam a harminchar-
madik voltam a sorban, így el-
mondhatom, hogy már születé-
semkor a véremben volt a hiva-
tástudat. Nagyon büszke vagyok
az utódaimra, köztük az egyko-
ri diákomra, Zőlde Borira, aki
iskolaigazgatóként nagyszerű
munkát végez. De a legjobb kar-
mester is hiába ért kiválóan a
munkájához, ha nincs mögötte
egy jó zenekar, akkor nem lesz
produkció. A Jókaiban szeren-
csére kiváló kollégák segítik az
utódom munkáját. Azt hiszem,
ennél szebb születésnapi aján-
dékot nem is kaphat egy peda-
gógus.

Riersch Tamás

Harmadik alkalommal tartot-
tak január 15-én Zuglóban tan-
könyvbemutatót és taneszköz
börzét.

A Zuglói Benedek Elek EGYMI
Pedagógiai Szakmai Csoportja szer-
vezésében megvalósult rendez-
vény mottója a motiváció és az ér-
tékelés volt. A Sylvester János Re-
formátus Gimnázium auláját fel-
keresők a könyvek és taneszkö-
zök megtekintésén túl előadáso-
kat hallgathattak meg, amelyek fő
témája a motiváció, az értékelés, a
tehetségfejlesztés, illetve az osztá-
lyokon belül tapasztalt multikul-
turalizmus és az ahhoz kapcsoló-
dó emberi jogok kérdésköre volt. 

A börzén valamennyi hazai tan-
könyvkiadó bemutatkozott.  A
program első számú célcsoportja
a zuglói pedagógustársadalom
volt, de rajtuk kívül számos szülő
és egy-egy diák is kíváncsi volt a
legújabb tankönyvekre és a leg-
modernebb taneszközökre. 

-h-s

A decemberi zuglói sakk-diá-
kolimpián a Dr. Mező Ferenc
Általános Iskola öt diákja szép
sikereket ért el Dudás Berta-
lan tanár vezetésével. 

A képen balról jobbra, fenti
sor: Gimpll Alexandra korcso-
portjában 2., Wang Yin Nan 1.,
Nagy Roland 4. helyezést ért el.
Ülnek: Goúth László 5., Tóth
Gergő 3. lett. Gratulálunk!

A huszonöt éve alapított Neu-
mann János Számítástechni-
kai Szakközépiskola a kerület
legfiatalabb oktatási intézmé-
nyei közé tartozik. 

A kizárólag informatikára sza-
kosodott szakközépiskola 1987-
ben foglalta el az Adria lakótelep
építése miatt megüresedett Ke-
repesi úti iskolaépületet. Az el-
múlt 25 évben számos kiváló
diák került ki a zuglói intéz-
ményből. Elég csak Benedek Ba-
lázs, Nagy Tamás és Mezei Sán-
dor nevét említeni, akik találmá-
nyukkal 1994-ben elsők lettek
az Országos Magyar Ifjúsági Tu-

dományos és Innovációs Verse-
nyen. Ezt a sikerüket egy évvel
később, az európai versenyen is
megismételték. A legnagyobb si-
ker Rátai Dániel nevéhez fűző-
dik, aki Leonardo projektjével
2005-ben a 21 éven aluli tudó-
sok olimpiáján bizonyult a leg-
jobbnak.

A zuglói iskola közössége nagy
lelkesedéssel készül a jubileum-
ra. A terveik szerint ebben az év-
ben tanulmányi versenyekkel,
tehetségkutató rendezvénnyel és
egy látványos gálával emlékez-
nek majd meg a mögöttük álló
negyedszázadról.

R. T.

A Teleki 140 éves
Az elmúlt év végén ünnepelte
fennállásának 140. évfordulóját
a Teleki Blanka Gimnázium. 

A karácsony előtt megtartott
ünnepségen a múlt és a jelen
eredményeivel is megismerked-
hettek az érdeklődők. A gálamű-
sor részeként bemutattak egy, az
iskoláról 75 évvel ezelőtt készült
filmet, aminek a létezéséről a kö-
zelmúltban szerzett tudomást az
intézmény egyik tanára. A ren-
dezvényen Ferdinandy István al-
polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket, aki kiemelte: az in-
tézmény „humán erőforrás-múlt-
ja” is igen gazdag. Az elmúlt 140
évben a Teleki hírnevét olyan ki-
váló személységek alapozták

meg, mint a hazai nőoktatás elin-
dítója, Zirzen Janka, dr. Radák
Olga, a legendás iskolaigazgató,
Erkel Ilona zenetanár, Erkel Fe-
renc leánya, illetve Tóth Ilonka,
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc mártírja. 

Pukli István, az intézmény igaz-
gatója az iskola eredményeiről
szólva kiemelte: a 9–10-es diá-
kok számára megszervezték a
közösségi szolgálatot, elindították
az Útravaló pályázatot, rendbe
tették a dísztermünket.  A Nem-
zeti Tankönyvkiadóval referencia-
iskolai megállapodást kötöttek,
elindították az első országos szö-
vegértési versenyt és beindították
a gimnázium hírlevelét. Ezenkí-
vül szerződést kötöttek az AISEC

nemzetközi szervezettel, így ta-
vasszal anyanyelvi lektorok ér-
keztek hozzájuk és folyamatban
van az iskola nyelvvizsgahellyé
történő minősítése is.

Az ünnepi rendezvényen a meg-
jelentek megtekinthették az isko-
latörtét bemutató kiállítást, amely
sok érdekességgel szolgált a jog-
előd szervezetekről, a Zirzen
Janka által alapított Tanítóképző-
ről, az Erzsébet Nőiskoláról, a
110 esztendős Ajtósi Dürer sori
épületről, az 1950-ben alapított
lánygimnáziumról és az 1963-ban
koedukálttá tett intézményről.

riersch 

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

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

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

Nem mindennapi eseménnyel ünnepelte a Jókai
Mór Általános Iskola pedagógus- és diákközössége
az idei Magyar Kultúra Napját. Január 21-én, az ün-
nep előestéjén ugyanis az iskola alapító igazgató-
ját Vass Gyulánét, Viola nénit köszöntötték száza-
dik születésnapja alkalmából.

Vérében volt a hivatástudat
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A külső hallójárat gyulladása Havas kerti teendők
Az eddigi enyhe tél után a január

kemény hidegekkel indult, és ha-
vazással folytatódott, úgy tűnik, a
tél kimutatja a foga fehérjét. A kü-
lönböző halmazállapotú csapadé-
kok nem csupán közlekedési
bosszúságokat okozhatnak, ha-
nem feladatokat is jelentenek a
kertek gazdáinak.

Az ónos eső talán a hideg évszak
legalattomosabb fegyvere, nyomá-
ban azonnal csúszós felületek és
masszív jéglerakódások alakul-
nak ki. A járdát ilyenkor csúszás-
mentesíteni kell, de a növények is
megsínylik a fagyos csapadékot.
Azt hihetnénk, hogy az ágakra,
hajtásokra rakódó jég elsősorban
fagyveszélyt jelent, ám sokszor
épp ez a jégréteg óvja meg a növé-
nyeket a komolyabb fagyoktól, rá-
adásul általában pár nap alatt el
is olvad. Az igazi gond a súly, a jég-
gel borított ágak letörhetnek, ami
káros a zöldnek, de akár a szép,
szabályos lombkorona is odavesz-
het. A védekezés így elsősorban a
jégréteg eltüntetéséből áll, amit
óvatos, körültekintő ütögetéssel,
rázással oldhatunk meg. Még jobb
azonban, ha ónos eső előrejelzé-
sekor a kisebb, törékenyebb, vagy
a fokozottan fagyérzékeny példá-
nyokat betakarjuk fóliával, de a
rózsa-, vagy szőlőtöveket egy fel-
fordított vödörrel is védhetjük. Az
ilyen óvintézkedés azonban csak
egy-két napig tartson, különben
kárt okozhatunk vele.

A tél másik szokásos hozomá-
nya a hó, melynek a kicsik nagyon
örülnek, ám sok kellemetlenséget
is tud okozni. Nagyon fontos, hogy
havazás után ne sózzunk, hasz-

náljunk környezetbarát szóró-
anyagokat! Tudni kell, hogy autó-
úton szabad a sózás, így az ottani
beszórt havat sose toljuk rá az ut-
cafronti növényekre, mert súlyo-
san károsodhatnak. A kerti örök-
zöldekre rakódó havat szintén a
törésveszély miatt távolítsuk el, fi-
nom rázásokkal, simításokkal. A
téli problémák köre sajnos itt még
nem fejeződik be, ebben az idő-
szakban is számolnunk kell az
örökzöldeknél égési foltokkal,
kiszáradással, melyek barnulás
formájában jelentkeznek a növé-
nyeken. Az égést a téli időszakban
jelentkező erős napsütés, és a
napsugarak hóról való visszaverő-
dése okozza, mely egyszerűen leé-
geti a növények levelét, felületét.
Sajnos sok esetben a kert fagyzu-
gos pontjain levő növények szá-
radnak és égnek ki, a többi nö-
vény nem mutat ilyen tüneteket, a
gazda pedig hibásan betegségre
gyanakszik. A jelenség megelőzhe-
tő helyes faj, és fajta választással,
megfelelő őszi felkészítéssel, és
szakszerű téli ápolással.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A külső hallójárat a fülnek
azon része, amely a fülkagyló
nyílásától a dobhártyáig terjed.
Alakja csőszerű, mely kb. a kö-
zepén hajlított. Ebben a „csőben”
idővel felszaporodik a fülzsír, a
környezetből származó por. Ez
ideális környezet a gombák, bak-
tériumok, paraziták elszaporo-
dásához. Különböző idegen tes-
tek fülbe kerülése (pl. toklász) is
okozhat külső hallójárat gyulla-
dást. Különösen hajlamosak a
betegségre a hosszú szőrű, lógó
fülű kutyafajták (uszkárok, spá-
nielek, vágatlan fülű schnauze-
rek), valamint a német juhász-
kutyák. Macskák fülében gyak-
ran élősködnek rühatkák.
Amennyiben észreveszi, hogy
kutyája gyakran vakarja a fülét,
rázza fejét, elképzelhető, hogy
külső hallójárat gyulladásban
szenved. Minél hamarabb vigye
állatát állatorvoshoz, súlyos,
hosszú ideje fennálló betegség
esetén gyakran csak a műtét
hozhat megoldást.

Az állatorvosa meg fogja vizs-
gálni állata fülét, amennyiben
szükséges, mintát vesz laborató-
riumi vizsgálathoz, majd kitisz-
títja a külső hallójáratot.

Egyes, már a korábban emlí-
tett, a betegségre hajlamos faj-
táknál ajánlott a fül heti egyszeri,
kialakult betegség esetén pedig
naponkénti tisztítása. Erre ne
használjon vattás pálcikát, azzal
ugyanis a fülzsírt csak dugóvá
tolja össze, amely csak rosszab-
bítja a helyzetet. Fogja inkább

meg a fülkagylót és húzza fino-
man ferdén felfelé, ezzel kitágítja
a hallójáratot és kissé egyenesíti
a hajlatot. Ezután csöpögtessen
be kézmeleg tisztítófolyadékot
(melyet állatorvosánál szerezhet
be) és masszírozza a hallójáratot
körkörösen a fülkagyló alatt,
hogy a folyadék eloszlása opti-
mális legyen és a fülzsír feloldód-
jon. Ezt követően egy nem túl ki-
csi vattapamacsot vezessen a fül-
be, ismét emelje fel a fülkagylót
a magasba és masszírozza a fel-
oldódott fülváladékot alulról fel-
felé a vattapamacsra. Addig is-
mételje az eljárást, míg a folya-
matosan tisztára cserélt vatta
tiszta nem marad. Ezt a kezelést
ne erőszakosan végezze, inkább
mint egy kis vakargatást vagy
masszírozást. Mivel a gyulladás-
ban lévő fül általában nagyon

viszket, a legtöbb állat élvezi az
ilyen fültisztítást. Ha az állator-
vos gyógyszerként fülcseppet is
ad, azt mindig ily módon kipu-
colt fülbe cseppentse, így a
gyógyszer jól érintkezik a halló-
járat mélyén található kóroko-
zókkal, a kezelés hatékonyabb.
Ha a gyulladás megszűnt, elég a
heti egy fültisztítás. A vattapama-
cson azonnal észleli, ha a fül is-
mét gyulladásba jön, ilyenkor
ugyanis a fülben termelődő vála-
dék mennyisége megnő.

A külső hallójárat gyulladásra
hajlamos állatok fülét AJÁNLA-
TOS NEGYEDÉVENTE ELLEN-
ŐRIZTETNI az állatorvossal,
mert a betegség hajlamos a kiú-
julásra (előfordulhat, hogy csak
bizonyos időszakonként ismételt
gyógykezelésekkel lehet elérni a
tünetmentességet).

Nyáron, séták után mindig
nézze át állata füleit. Ha akár a
környéken is toklászt talál a
szőrben, gondoljon arra, hogy
bekerülhetett a hallójáratba is.
Ha ilyen esetben az állat fülét va-
karja, fejét rázza, azonnal vigye
állatorvoshoz (elképzelhető,
hogy a toklász(ok) eltávolításá-
hoz szükség lesz altatásra, ezért
ilyen helyzetben már ne adjon
enni, inni kutyájának).

Hosszú szőrű kutyák esetén a
fül belső felületéről nyírja le a
szőrt, vagy kérje azt állatorvosá-
tól, kutyakozmetikusától (ún.
nyári fazon).

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Tele vannak ötlettel,
lendülettel, szabadság-
vággyal amely időnként át-

csaphat nagyon erős akaratba.
Az érzékenység, a szeretet is
bennük van! Jövés-menés, sok
tárgyalás lehet jellemző erre az
időszakra, mely jóleshet nekik,
hisz úgy sem tudnának egy hely-
ben  ülni. 

Bika – Nyugodtabbak
mint amit várnánk tőlük,
hisz most fontossá válhat

számukra a céljaik rendezése,
az irányvonal kitűzése, a tanu-
lás. Be is zárkózhatnak, jóleshet
nekik egyedül lenni. Társkap-
csolatokban próbák lehetnek,.
Pénz bőségesen jöhet, ám be-
csaphatóak!

Ikrek – Egyszerre lendü-
letesek, nyitottak, szaba-
dok, teli hittel, energiával,

- ugyanakkor be is zárkózná-
nak, egyedül szeretnének lenni,
sehova nem menni, álmodozni.
Jogi ügyekben, a tanulásban,
munkatársaikkal lehetnek ne-
hézségek, céljaikat az angyalok,
a szeretet segíti.

Rák – Nagyon jó megérzé-
seikre hallgassanak! A te-
remtő erő bennük van, s

mellette mindenkinek segítené-
nek – e kettő együtt valóban a vi-
lág javát szolgálja. Nehézségek a
szerelemben, gyerekeikkel, a
pénzügyekben várhatók, társuk-
kal ne legyenek türelmetlenek!

Oroszlán – Ők is érezhe-
tik a szabadság, a szerep-
lési vágy, a lendület érzése

mellett a bezárkózásra való igé-
nyüket, a félelmeket, önbizalom-
hiányt. Munkájukban, munka-
társaikkal türelmetlenek, rugal-
matlanok, akaratosak lehetnek,
ami nehezítheti a céljaik elérését. 

Szűz – Ha most többet
kritizálnak, mint egyéb-
ként ne csodálkozzunk,

hisz felerősödhetnek bennük fé-
lelmek, az önbizalomhiány, igaz
a végtelen szeretet és elfogadás
is jelen lehet. Előző életből jövő
karmikus elszámolások lehet-
nek a háttérben. Munkájukat si-
ker övezheti!

Mérleg – A pénzügyi  ne-
hézségek miatt most talán
nem tudnak annyit moso-

lyogni, mint szoktak. Céljaik, a
munka vonalának rendbe tétele
fontossá válhat. Külfölddel, jog-
gal való feladataikban sikerek
lehetnek. Társukkal átalakulá-
sok, kapcsolatuk újjászületése
várható.

Skorpió – Vizsgabizottság
előtt érezhetik magukat,
ahol muszáj komolynak,

alázatosnak lenni, mert külön-
ben érkeznek az akadályok. Be-
lül robbanásig türelmetlenek le-
hetnek, ami még nehezítheti a
helyzetet. Szüleikre, gyökereik-
re, tudásukra, hitükre támasz-
kodjanak!

Nyilas – Kicsit álmodozók
tudnak most lenni, de na-
gyon jól vannak!  Tele sze-

replési vággyal, ötlettel, lendület-
tel, szeretettel. Titkokra derül-
het fény, melyek akár az előző
életből is jöhetnek. A közleke-
désben ne rohanjanak, a hatósá-
gok, a jég megállíthatják őket!

Bak – A hiúságukkal lehet
most a legtöbb feladat. Ne
higgyék el a káprázatot,

lássanak tisztán, az értékek ke-
rüljenek a helyükre! A türelmet-
lenség és akarat akadályozhatja
őket, próbálják a bennük levő
bölcsességet használni! Munká-
jukban sikerek, pénz érkezhet. 

Vízöntő – Egyszerre van
jelen a hit, lendület, szere-
tet, akarat, türelmetlen-

ség, félelmek, önbizalomhiány.
Nagy átalakulási folyamatuk
még tart. Próbáljanak középen
lenni, ami most nagyon nehéz.
Szerelemben, sportban sikerek,
de meglepetésként jöhet gyerek-
áldás is. 

Halak – Elsősorban a túl-
zásokra figyeljenek – a kö-
zép megtalálása most ki-

hívást jelenthet. Otthonukba a
béke, a szeretet költözhet, min-
den nehézséget meg tudnak
most oldani. Mindenkinek segí-
tenének, ami viszont jogi akadá-
lyokba ütközhet. Hitük segíthet!

Kováts Krisztina 

Termék megnevezése

Sütőtők

Savanyú káposzta+levél

Virág méz

Hagyma

Burgonya

Kifli burgonya

Alma

Ketreces tartású tojás

Mélyalmos tartású tojás

Zsemle AKCIÓ!

Nagyi kenyere AKCIÓ!

Mértékegység

kg

kg

95 dkg/üveg

kg

kg

kg

kg

db

db

db

0,5 kg

Ár (Ft)

120-160

350

1.200

120-180

110-160

220

139-159

30-38

35-38

16

99

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
január 24-től február 6-ig

Kétheti horoszkóp
január 24-től

www.asztrocsillag.hu
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A műsorra kerülő Pelikánma-
dár című színdarabot korábban
még soha nem adták elő. Kodály
Zoltán Háry Jánosa óta az első
olyan daljáték, amely teljes mér-
tékben a magyar és a népzenei
hagyományokra támaszkodik.  

Egy történet 
két változatban

Az ihletet az alkotóknak Kodály
Zoltán műve adta, a daljáték tör-
ténetét Benedek Elek népmese-
gyűjtése alapján Geszthy Veroni-
ka írta. A darab zenéjét magyar
népdalok felhasználásával Szalai
András szerezte, a szereplők pe-
dig a Columbus utcai iskola nö-
vendékei voltak. Közreműködött
még a Zuglói Filharmónia Kama-
razenekara, akiket Záborszky
Kálmán (kis képünkön) vezé-
nyelt. A darabnak két változata
készült. A 2×40 perces teljes elő-
adást az alsó tagozatos diákok ja-
nuár 19-én és 20-án láthatták,
míg a rövidített, 40 perces válto-
zatot a kerület óvodásai, lapunk
megjelenésével egy időben a janu-
ár 21-25 közötti hét délelőttjein
tekinthetik meg.

Megidézik a forrada-
lom hangulatát

Záborszky Kálmán és csapata
ezen kívül még két nagyszabású
programra várja az érdeklődő-
ket. A Zuglói Filharmónia folytat-
va a 2011-ben megkezdett hagyo-
mányokat, egy komplex művé-
szeti programot állított össze a
kerület óvodásai és alsó tagoza-
tos iskolásai számára. A zené-
szek, zenetanárok a Magyar
Táncművészeti Egyetem növen-
dékeivel közösen a tavasz folya-
mán, előre meghirdetett időpon-
tokban az 1848-as forradalom
előtti időszak hangulatát idézik
majd fel zenés, táncos formában.
A Zuglói Filharmónia először
2011-ben rendezett komplex mű-
vészeti programot a zuglói felső
tagozatos és középiskolás diákok
számára. Akkor Liszt munkássá-
gát elevenítették fel. 2012 tava-
szán a nagycsoportos óvodások-
nak és az alsós diákoknak Kos-
suth Lajos azt üzenete címmel
rendeztek egy zenés, táncos idő-
utazást. Tavaly ősszel pedig ismét
a nagyobb diákok voltak a célcso-
portjai a Szilárdul állj, magyar
című nemzeti operacsokornak.

Februártól májusig 
ismét Pastorale

A fentieknél nagyobb hagyo-
mányra tekint vissza a Pastorale
családi koncertsorozat, amelyet
Solymosi Tari Emőke zenetörté-
nész és Záborszky Kálmán 1997-

ben indított útjára. A 15 éves
múltra visszatekintő program-
sorozat 178 rendezvényét közel
hatvanezren látták. Idén febru-
ártól májusig minden hónapban
egy hétvégén három alkalommal
várják majd színes, izgalmas
programokkal az érdeklődőket.
A rendezvényeken szó lesz Bar-
tókról, a balettművészet titkai-
ról, két ismert vígopera rövidí-
tett változatát is megtekinthetik
a nézők. A Pastorale koncertso-
rozat záróeseményre hagyomá-
nyosan a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert Varázshegy nevű terü-
letén kerül sor, ahol a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem népzenei
tanszéke mutatkozik be. rt

Turczi István József Attila-dí-
jas Babérkoszorús költőnk
nem csak a hazai, hanem a
nemzetközi irodalmi életben
is fontosabb szerepet tölt be,
verseit 2010 óta egyre több
nyelvre fordítják le. 

Először három éve az Egyesült
Államokban spanyolul, egy évvel
később Izraelben héber nyelven,
tavaly októberben pedig Kíná-
ban mandarin nyelven jelentek

meg a versei. Az
idén

január 8-án az Írók Könyves-
boltjában mutatták be a zuglói
költő magyar és német nyelvű
válogatáskötetét, ugyanakkor fo-
lyik verseinek norvég, macedón
és szlovák kiadásának az előké-
szítése.

– Európa számos országában
ismert a német tulajdonú Hoch-
roth Kiadó, amely most az én
kötetemmel debütált Magyaror-
szágon. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy elsőként az én
verseimet fordították le – mond-
ta Turczi István a könyvbemuta-
tón. Hozzátette: az idei év izgal-
masnak ígérkezik a számára.
Hamarosan megjelenik Vásár-
helyi Antal képzőművésszel kö-
zös, Kettős látás című könyve,
amelynek érdekessége, hogy Vá-

sárhelyi 13 festményéhez írt
verseket, illetve a festő 13
versemhez készített képe-
ket. 

Turczi István az idei
könyvhétre rendhagyó
módon egy regénnyel
készül. Megtisztelőnek
érzi, hogy a XX. orszá-

gos Arany János Közép-
iskolai Irodalmi Verse-

nyen a Mennyei egyetem
című regénye lesz a diákok
számára az egyik kötelező
olvasmány, míg a másik, a
szintén zuglói Grecsó
Krisztián Tánciskola című
könyve lesz.

Riersch Tamás

Zuglói versek 
több nyelven

Idén négy éve, hogy minden
hónap utolsó péntekén dalla-
mos esttel várja az érdeklődő-
ket a zuglói Smooth Jazz
Klub. Ennek apropóján dalver-
senyt hirdettek, amelyre ke-
reskedelmi forgalomba még
nem került, saját szerzeményű
felvételekkel lehet nevezni. 

A Smooth Jazz Klubot a Sze-
retjük Zuglót Egyesület indította
el négy évvel ezelőtt. Zugló Ön-
kormányzata is támogatta a kez-
deményezést, amely a Cserepes-
házban kapott helyet. A zuglói
Smooth Jazz Klub keretében
minden hónap utolsó péntek es-
téjén a jazz hazai előadói mutat-
koznak be a közönségnek. A
koncertek mellett minden alka-
lommal egy új kiállítás is látha-
tó. Így egy este alatt két művé-
szeti ággal is megismerkedhet-
nek a látogatók.  

– Zugló Önkormányzata csat-
lakozott ahhoz a kőbányai kez-
deményezéshez, amelynek lé-
nyege, hogy közpénzekből csak
élőzenét támogatunk – mondta
az előzményekről Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester, a Smooth
Jazz Klub egyik szülőatyja.

A zuglói Smooth Jazz Klub
mára Budapest egyik legismer-
tebb jazz klubjává vált, amely
2013. február utolsó péntekén
ünnepli negyedik születésnapját.
Ennek apropóján Zugló Önkor-
mányzata, a Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft. és a
Zuglói Smooth Jazz Klub dalver-
seny pályázatot hirdetett magyar
jazz előadók számára "Smooth
Jazz Klub" témakörben. A ver-
senyre olyan saját szerzeményű
felvételekkel lehet nevezni, ame-
lyek korábban kereskedelmi for-
galomba még nem kerültek, stí-
lusukat tekintve a jazz bármely
irányzata szerint készülhetnek. A
téma egy jazz klub hangulata,
élete, az ott szövődő emberi kap-
csolatok, érzések. Egy előadó
maximum három dallal jelent-
kezhet, nevezési díj pedig nincs.

– Azért írtuk ki a pályázatot,
hogy a fiatal magyar jazz zené-
szeket ily módon is alkotásra
bírjunk, azaz ösztönözzük őket
arra, hogy új magyar szerzemé-
nyek szülessenek – tette hozzá

Rozgonyi Zoltán. 
A dalverseny első helyezettje

250 ezer forintot, a második leg-
jobb előadó 100 ezer forintot,
míg a harmadik 50 ezer forintot
kap majd jutalmul. Ezen kívül a
tíz legjobb szerzemény rákerül
majd egy – Smooth Jazz Klub
című – válogatáslemezre is. 

Jelentkezni postai úton, vagy e-
mailen lehet 2013. február 15-ig.
A versennyel egybekötött ered-
ményhirdetés 2013. február 22-
én lesz a Zuglói Smooth Jazz
Klub születésnapi koncertjén lesz.

A dalversennyel kapcsolatos
részletes információkat megta-
lálják a zugloilapok.hu oldalon.

bb-fkk

Dalversennyel ünneplik
a születésnapot

A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeli meg január 22-én
a honi és a határon túli ma-
gyarság, annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc 1823-ban Cse-
kén (ma Szatmárcseke) ezen a
napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát.

Nemzeti imádságunk születé-
sének 190. évfordulóján a világ
magyarsága számos kulturális
és művészeti rendezvénnyel em-
lékezik meg a jeles napról,
amely középpontjában hagyo-
mányaink, gyökereink, nemzeti
tudatunk erősítése állt. 

Az ünnep alkalmából a Csere-
pesház és tagintézményei január
18-tól számos programmal vár-
ták az érdeklődőket. A reperto-
árban volt színházi előadás, iro-
dalmi és emlékest, a Lipták vil-
lában kiállítás, a gyerekeknek
koncert, táncház és hagyo-
mányőrző kézműves foglalko-
zás, valamint a régi magyar ze-
néket bemutató családi nap. 

Az Önkormányzat kultúra napi
rendezvényét lapunk nyomdába
adásával egyidőben tartotta,
amelyen a tervek szerint fellép
Sebestyén Márta Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-díjas magyar
népdalénekes, előadóművész.

ZL

A Kultúra
napja 
Zuglóban

A Pelikánmadár című színdarabot korábban még soha nem adták elő. Ko-
dály Zoltán Háry Jánosa óta az első olyan daljáték, amely teljes mértékben
a magyar és a népzenei hagyományokra támaszkodik

Megszokhattuk már, hogy Záborszky Kálmán min-
dig kitalál valamit. A Szent István Király Zeneiskola
Liszt-díjas karnagyigazgatója idén a munkatársai-
val és a növendékeivel közösen január 19-én, majd
azt követően még néhány alkalommal egy külön-
leges daljátékot mutatott be.

Zenei ősbemutató Zuglóban

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

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

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



Az oltás megkezdése
Elsőként a zuglói tűzőrség két

fecskendője érkezett a helyszínre,
ahol kezdett eluralkodni a pánik.
A tűzoltókat megdöbbentő lát-
vány fogadta: a ház B szektora a
VII. emelettől lángokban állt, az
ablakokból sűrű füst gomolygott,
több lakó is segítségért integetett. 

A fecskendőparancsnok az ut-
cai tűzcsaptól alapvezetéket sze-
reltetett fel az oltás megkezdésé-
hez. A B szekcióval szemben fel-
állíttatta a tolólétrát és a veszé-
lyeztetettségnek megfelelő sor-
rendben megindította a bajbaju-

tottak kimentését, majd rádión
erősítést kért, ami hamarosan
meg is érkezett. 

Az időközben megérkező tűzol-
tási csoport vezetője, Durai Fe-
renc főhadnagy a felderítést köve-
tően megindította az oltást, illetve
oxigénes önmentő készülékekkel
felszerelt tűzoltókat küldött a
bent rekedtek felkutatására. 

A mentés
A lépcsőházakon keresztül ösz-

szesen 120 személyt menekítet-
tek ki az életmentésben közre-
működők, több idős személyt öl-
ben vittek ki a veszélyeztetett te-
rületről.

Több tűzoltó kiemelkedő helyt-
állásról tett tanúbizonyságot,
Kustán Sándor főtörzsőrmester
létrával egymaga 14 embert, míg
a rohamszer parancsnoka hat
társával együtt 40 lakót menekí-
tett ki. A sérülteket és füstmérge-
zést szenvedetteket az egy roham-
kocsival és két mentőautóval ki-
érkező mentők látták el.

A tűzoltóknak egy órára sike-
rült meggátolniuk a tűz tovább-

terjedését. Az egységek lakásról
lakásra haladtak. A IX. emeleten
egy 36 éves nő és egy 5 éves kis-
lány, a X. emeleten egy 43 éves nő
holtestére bukkantak, valameny-
nyien füstmérgezésben haltak meg.

A tűz oltása 1 óra 47 perckor
fejeződött be, az utómunkálatok-
kal 4 óra 20 percre végeztek.

Zugló összefogott
A tűzeset hírére a telefongyár és

a filmgyár konyhája ebédet, a ke-
nyérgyár kenyeret küldött a bajba

jutottaknak. A kerület üzemeiből
önkéntesek érkeztek, hogy segít-
senek a kárt szenvedetteknek.  A
megrongálódott lakások tulajdo-
nosait 40 teherautó költöztette
ideiglenes otthonaikba. 

A tragédia mérlege 
Minárovics János nyugállomá-

nyú tűzoltó ezredes langlovagok.
hu-n megjelent Hét halálos áldo-
zattal járó paneltűz a fővárosi
Csertő utcában című írása szerint
az árammérőóra vezetékének

meghibásodása miatt fellobbant
tűz 40 lakásban összesen 150
ember életét veszélyeztette. A tűz
következtében öten a helyszínen,
ketten pedig a kórházban vesztet-
ték életüket. A mentők 39 lakót és
két tűzoltót szállítottak kórházba.
A tűzoltók a veszélyeztetett eme-
letekről 145 lakót menekítettek
ki. Az oltásban 118 tűzoltó vett
részt 13 gépjárműfecskendővel,
illetve 7 különleges szerkocsival.
Az anyagi kár mintegy kilencmil-
lió forint volt.

Papp Dezső
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Negyven éve történt

Paneltűz Zuglóban II.

Garázsfeltörőket fogtak

Decemberben az egyik hajna-
lon a zuglói rendőrök a Fogarasi
út 8. előtt egy szabálytalanul
parkoló autóra figyeltek fel, ami-
nek az utasteréből egy férfi do-
bozokat, táskákat adogat ki a
társainak. A járőr ellenőrzése
során több olyan használati
tárgy került elő, aminek az ere-
detét a gyanúsítottak nem tud-
ták igazolni, ezért előállították
őket a kerületi rendőrkapitány-
ságon. A nyomozók rövid időn
belül megállapították, hogy a ta-
lált holmikat nem sokkal koráb-
ban a XI. kerületi Csukló utcai
garázssorról lopták el. A bűn-
cselekmény során az elkövetők
összesen 17 garázst törtek fel.
Bár a gyanúsítottak tagadták a

lopást a Pesti Központi Kerületi
Bíróság elrendelte az előzetes le-
tartóztatásukat.

Lakat alatt a késes rabló

Még decemberben a késő esti
órákban egy ismeretlen férfi lé-
pett be a Kerepesi úti pékségbe,
lekapcsolta a világítást, majd egy
késsel fenyegetőzve a bevételt kö-
vetelte az eladótól, aki félelmében
átadta a kasszában található
pénzt. Az eladó a támadó távozá-
sa után azonnal értesítette a
rendőrséget. A nyomozók rövid
időn belül előállították az elköve-
tőt, akinél a ruházata átvizsgálása
során egy kést találtak. A férfi ki-
hallgatása során elismerte a bűn-
cselekmény elkövetését, azt azon-
ban tagadta, hogy késsel fenyege-

tőzött volna. A Zuglói Rendőrka-
pitányság felfegyverkezve elköve-
tett rablás gyanúja miatt büntető-
eljárást indított a férfi ellen. Az el-
követő jelenleg előzetes letartóz-
tatásban van.

Feladta magát 
a testvérgyilkos

December 20-án éjjel egy 55
éves férfi kereste fel a Zuglói
Rendőrkapitányságot. Az ügyele-
tessel közölte, hogy a Semsey
Andor utcában lévő lakásukban
több  késszúrással megölte a
tőle egy évvel fiatalabb öccsét. A
helyszínre kiérkező rendőrök
megtalálták a lakásban a férfi
holttestét. A BRFK Életvédelmi
Osztályának munkatársai őri-
zetbe vették az elkövetőt, aki el-
len emberölés gyanúja miatt el-
járást indítottak és kezdemé-
nyezték előzetes letartóztatását.  

Riersch Tamás

BŰNÜGYI KRÓNIKAEgymilliós felszerelés
kiegészítés  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya nyo-
mozást folytat a 01000-13263/2012 bü. számon emberölés
bűntette miatt ismeretlen tettes ellen, mivel 2012. december
13-án 10 óra körül a Városliget területén (Városligeti Sörsátor
közelében) lévő szemetes kosárban egy azonosítatlan lány
csecsemő holttestét találták.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyermek halálát ellátat-
lanság miatt kialakult kihűlés okozta.

A rendőrség kéri azokat, akik a fentiekkel kapcsolatban infor-
mációval rendelkeznek, jelentkezzenek a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság ingyenesen hívható 06-80/555-111 telefonszámán, illet-
ve a 112 segélyhívón vagy munkaidőben a BRFK Életvédelmi Osz-
tályának 443-52-63-as telefonszámán.

Rendőrségi felhívás
Évet zártak 
a polgárőrök

December 15-én évadzárót tar-
tott a Zuglói Polgárőr és Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület. A rendez-
vényen előbb Kardos Pál, az egye-
sület elnöke, majd Rozgonyi Zol-
tán alpolgármester méltatta a
szervezet munkáját. Az esemé-
nyen a tiszteletbeli polgárőr címet
adományoztak Dragon Sándor
rendőr ezredesnek, Zugló rend-
őrkapitánynak, Virág Krisztina
önkormányzati képviselőnek,
Hosszú Mihálynak, az Ecseri Pol-
gárőrség elnökének, valamint
Papp Csilla jegyzőnek, Réti Lász-
ló volt rendőrkapitányt hivatalo-
san polgárőrré avatták.          ZL

A Zuglói Lapok 2012. no-
vember 29-i számában meg-
jelent Paneltűz Zuglóban
című cikk nyomán dr. Pap-
csák Ferenc polgármester
kezdeményezte, hogy az Ön-
kormányzat emléktáblát he-
lyezzen el a Csertő utca 12–
14. szám alatti ház falán az
1972-es lakástűz áldozatai-
nak emlékére.

Az egykori tragédia színhelye a Csertő utca 12–14. alatti laképület írásunk megjelenésének időszakában újul
meg a panel plusz program keretében. 

A Csertő utca 12–14. szám alatti panelház B szekto-
rának VII. emeletén 1972. május 18-án elektromos
zárlat következtében kapott lángra a villanyóra-
szekrény. A tűz a gyúlékony anyagokból készült
szekrénysorral övezett, linóleummal burkolt folyo-
són gyorsan tovaterjedt.  

Negyven éve történt

Paneltűz Zuglóban II.

Forrás: www.langlovagok.hu/regi_esetek/7_het-halalos-aldozattal-jaro-paneltuz-a-fovarosi-cserto-utcaban; 
http://hu.wikipedia.org/wiki/1972-es_zuglói_paneltűz

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

A képviselő-testület döntésé-
nek megfelelően az Önkormány-
zat egymillió forintért vásárolt
felszerelést a Zuglói Tűzőrség-
nek. A feladatellátáshoz, kikép-
zéshez szükséges eszközöket
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter, Kardos Pál, a Zuglói Polgá-
rőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület elnöke és Czeglédi János,
a Jobbik fővárosi képviselője
adta át a tűzoltóknak.

- Czeglédi János, fővárosi kép-
viselő javaslatára két puttony-
fecskendőt vettünk, amelyek a
kisebb tüzek oltásánál nyújta-
nak segítséget. Vásároltunk egy
GPS készülékeket, amely nagy-
mértékben segíti a tűzoltók
gyorsabb vonulását és helyszín-
re érkezését. Ezen túlmenően
beszereztünk oktatást és a felké-
szülést segítő audio-, illetve vi-

deó berendezéseket, valamint
egy számítógépet is.  Mindezek
mellett egy fényképezőgépet is
kapott a tűzőrség, amely az ese-
tek dokumentálásánál jut majd
szerephez – jelentette ki lapunk-
nak Rozgonyi Zoltán. 

Az alpolgármester aláhúzta:
Zugló Önkormányzata a jövőben
is támogatni kívánja a Zuglói
Tűzőrségnek, többek között ál-
lomáshelyük fűtéskorszerűsíté-
sében, a nyílászárók cseréjében
vagy éppen a starter rendszer ki-
építésében fognak segíteni.

Az átadott felszereléseket Pap-
csák Ferenc polgármester is meg-
szemlélte. Lapunknak elmondta:
szeretné, hogy a közeljövőben a
Zuglói Tűzőrség is kapjon egy
életmentő defibrillátort. ZL



Megjelenések és lapzárták 2013-ban

XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 24.APRÓHIRDETÉSEK/FELHÍVÁS14

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

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

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

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
styl bútorok áthúzását, javítását. In-
gyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel:256-8285
www.riederkarpitos.hu

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

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, Vide-
oton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Ves-
tel, Thomson, Schneider. Tel: 06-
20-531-76-38

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, tapétázást, par-
kettalerakást, parkettacsiszolást,
parkettajavítást, vízszerelést, gipsz-
karton szerelést, csempézést, villany-
szerelést, kőműves, asztalosmunkát,
ajtó-ablakcserét vállal kisiparos ga-
ranciával. 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

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

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

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

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVIZ
Hűtő, mosógép, TV, videó,

tűzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával

ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA
Elektro Bizományi Bt.

1152 Bp., Rákos u. 76–78.
Tel.: 418-2676, 8–17-ig

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

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

TAKARÍTÁST, IDŐSEK ÁPOLÁSÁT
illetve besegítést vállalok Zuglóban és
Budán. Tel: 06-70-543-9095

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

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

CICA - ÉS KUTYATÁPOK (Acana,
Eukanuba, Hill’sRoyal Canin ) ren-
delhetők kedvező áron. minosgitap
@freemail.hu Tel: 06-30-959-6759
Zuglóban ingyenes szállítás!

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK, FEL-
ÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempebur-
kolás, kőműves munkák, vízszerelés,
anyagbeszerzéssel, garanciával. Víz-
óracsere-szerelés, ügyintézéssel. Tel.:
06-20-961-6153 
www.mesterur.hu

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 405-5769, 06-20-955-4079

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (műanyag
is) Zárcsere, szigetelés, passzítás. In-
gyenes kiszállással. Kiss Ernő aszta-
los. Tel: 06-30-447-4853

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁST IS BÍZ-
ZA vízvezeték szerelő szakember-
re!  40 éves tapasztalattal vízsze-
relés, lefolyó szerviz, gázkészülék
javítás. Zuglói víz -szerviz. Tel. 3-
633-272, 06-30-9517-849

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

HÁZHOZ MEGYEK. MATEMATI-
KA, angol, német, fizika. Érettségire,
nyelvvizsgára felkészítés, felzárkózta-
tás. Egyetemi matek is. Tel: 06-20-
9736- 467

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

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten, érett-
ségire felkészítés, gyakorlott tanárnál.
Tel: 223-1370, +36-20-462-8398

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdő
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel.:3-830-461

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

TÁNCTANULÁS Profiktól! Kezdők-
nek: pénteken fél 5- fél 7 –ig, Felnőt-
teknek: pénteken fél7- fél 9-ig. Ver-
senytánc előkészít, versenyzők kép-
zése már 10 éves kortól: Hétfőn és
csütörtökön 6-9-ig. Cím: Bp, XIV. ker.
Miskolci u. 141-145. Érd. A helyszí-
nen. Tel: 06-30-930-5507

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.

KOCSENDA KOZMETIKA! Arc-és
testkezelés (Gi-gi, Jean d’Arcel, Sola-
ni termékek) testmasszázs, infrasza-
una, fülbelövés. Sminktetoválás,
mélyhámlasztás. 1147 Bp. Gyarmat
u.63/b. Tel: 252-2732, 06-30-9524-
805 www.kocsendakozmetika.hu

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

OKTATÁS

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

SOROKSÁRI DUNA-ÖBÖL melletti,
nappali+ 2 szobás, 2 fürdőszobás
háromszintes, 484 nm-es telken, kő-
ház nyaraló eladó illetve értékben el-
cserélhető zuglói ingatlanra. Ir.ár: 25
M Ft. Tel: 06-70-202-9029

HÁZ (68 nm) 250 négyszögöles tel-
ken a Gellérthegy magasságában, Sas-
halmon eladó. Beépíthetőség 25 %. Tö-
megközlekedés pár percre. Ár. 35 mil-
lió. Tel: 06-20-480-1784, 06-1-3641-195

JÓ KÉZÜGYESSÉGŰ, FRISS nyug-
díjasok jelentkezését várjuk alkalman-
kénti bedolgozói munkára, zuglói mun-
kahelyre. Tel.:06-1-383-5012/11 mellék 

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tése, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel:256-86-80, 06-30-9-704-870

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

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTORO-
KAT, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, könyveket, írógépet, varrógépet,
bizsukat, csipkét, szőrmét, kitünte-
tést, hagyatékot. Tel: 06-20-554-7599

MEGUNT, KIDOBÁSRA SZÁNT köny-
vét boldogan elszállítom. Nem vagyok
kereskedő. Tel: 06-20-9564-084

EGYÉB

KÖNYV

RÉGISÉG

Füredi téri 6.sz.
Lakásfenntartó Szövetkezet
Budapest, XIV. Vezér u 69/A

PÁLYÁZATOT HIRDET
Gondnoki és takarítói munkákra.

Pályázati kiírás átvehető kedden 16-19 h 
vagy telefonos előzetes bejelentkezés után,

a szövetkezeti irodában, 06-20-335 1114

SZÁMÍTÓGÉP

MUNKÁT KÍNÁL

INGATLAN

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

Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége  várja ész-

revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük. zugloilapok@gmail.com

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: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu,
hirdetes@zugloimedia.hu.

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2013. január 30. Megjelenés: február 7.

Lapszám Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök) (*péntek)

január 30.

február 13.

február 27.

március 13.

március 27.

április 10.

április 24.

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.

február 7.

február 21.

március 7.

március 21.

április 4.

április 18.

május 3.*

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i döntése értelmében lehetőség
van arra, hogy 130 zuglói lakóhellyel rendelkező 10–17 év közötti leány-
gyermek Humánpapiloma-vírus elleni védőoltásban részesüljön a regiszt-
rációs lapok érkezési sorrendje alapján. Az Önkormányzat azon leánygyer-
mekek szüleinek a jelentkezését várjuk, akik a korábban meghirdetett idő-
pontokban nem vették igénybe a védőoltást. 

A tájékoztató és a regisztrációs adatlap a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Bu-
dapest, 1145 Pétervárad utca 2.) vehető át, illetve www.zuglo.hu oldalról letölthető.

Mint ismeretes a méhnyakrák Európában a második leggyakrabban előforduló rossz-
indulatú daganatos megbetegedés a 45 év alatti nők körében. Többnyire tünetmentes, ál-
talában hosszú idő alatt alakul ki.  A rákkeltő vírus elsősorban szexuális úton terjed, el-
lene az óvszer használta nem biztosít elégséges védelmet.

Tisztelettel:
Papcsák Ferenc polgármester 

Tisztelt Szülők! 



A lányok egy évvel ezelőtt egy
hónap leforgása alatt megnyer-
ték a Division 2-es és a Division
1-es jégkorong-világbajnoksá-
got, így jogot szereztek a világ

legjobb nyolc csapata közti sze-
replésre. Ennél nagyobb bravúr-
nak számít, hogy a közelmúlt-
ban az A csoportos VB-n az
esélytelennek tartott magyar

csapat megelőzve a német, illet-
ve az orosz együttest és a hato-
dik helyen végzett a tornát és
meghosszabbította A csoportos
tagságát. A sporttörténelmi dia-
dalnak kerületi vonatkozásai is
vannak. A csapat gerincét a zug-
lói kötődésű MAC Jégkorong
Egyesület játékosai alkotják, lé-
vén a válogatott tagjai közül Kö-
les Kata, Ungár Rebeka, a Pintér
lányok, Hanna és Lili, valamint

a szövetségi edző, Gömöri Csa-
ba is a kerületben lakik. 

– Elképesztően nagy siker volt
– mondta a büszke edző –, hisz
a világ hét legjobb csapatával
szemben kellett kiharcolnunk a
bennmaradást. Mindenki arra
számított, hogy mi búcsúzunk,
azonban a nyitómeccsen úgy
megszorongattuk a világbajnok
Kanadát, hogy mindenki felkap-
ta a fejét. A házigazda finnekkel

két nagyon kemény mérkőzést
vívtunk, a helyosztón a rutinta-
lanságunk miatt szenvedtünk ve-
reséget. A bennmaradást érő győ-
zelmet a németekkel szemben ér-
tük el, akiket sikerült a hosszab-
bításban 2:1-re megvernünk.

A sikert elérő U18-as csapat
összetétele szinte azonos a felnőtt
női jégkorong-válogatottéval.

Riersch Tamás

Január 1-től Zuglói Sport és
Rendezvényszervező Nonpro-
fit Kft. néven új cég irányítja a
kerületi sportot. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete
tavaly tavasszal döntött a kft.
létrehozásáról, amely hatáskö-
rét a december végén meg-
szűntetett Zuglói Sportköz-
ponttól vette át.

A jövőben a Zuglói Sport és
Rendezvényszervező Nonprofit
Kft. működteti majd az önkor-
mányzat sportlétesítményeit, a
Lantos Mihály-, a Kövér Lajos
utcai és a Mogyoródi úti sportte-
lepeket, ezen kívül feladata lesz
az önkormányzati sportrendez-
vények megszervezése és lebo-
nyolítása is. A cég vezetésével a
Zuglói Eszközkezelő Kft. koráb-
bi osztályvezetőjét, Molnár Zol-
tán (képünkön) bízták meg, aki
zuglói munkája előtt különböző
multinacionális cégeknél dolgo-
zott válságmenedzserként.

A szakember 15 éven keresz-
tül versenyszerűen birkózott az
UTE-ban, ahol serdülőként or-
szágos bajnoki címet szerzett,
ifiként pedig Európa-bajnoki
harmadik volt. A Zuglói Sport-

központ korábbi vezetője, a két-
szeres olimpiai bajnok öttusázó,
Martinek János továbbra is a
kft-nél maradt, ahol a jövőben
sportszervezőként tevékenyke-
dik. Az új cég 22 fővel kezdte
meg a munkát. 

riersch
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Hokisiker - zuglói szereplőkkel

Január elején tartotta a BVSC-
Fighter Karate Szakosztály a ha-
gyományos évzáró ünnepségét.

Ruzsinszki György, a szakosz-
tály egyik vezetője lapunknak el-
mondta: a klub élversenyzői
2012-ben is kitettek magukért.
Az év első felében a kadet, junior
és U21-es Európa-bajnokságon
Szegedi Döme a 3., Kapdebó Ló-
ránd pedig a 2. helyen végzett.  A
második félévben ugyan nem si-
került érmet szerezniük a BVSC-
Fighter élversenyzőinek, azonban
a klubban folyó magas szintű
szakmai munkát dicséri, hogy
két zuglói sportoló, Metzger
Szandra és Kőhegyi Zoltán is ott
lehetett a felnőtt
világbajnokságon. 

Az évértékelőn
szó esett az idei
feladatokról is.
Február 8–10. kö-
zött korosztályos
Európa-bajnok-
ságot rendeznek
Törökországban,
amelyen Barta Ni-
kola, Kőhegyi Zol-
tán és Nógrádi
Nikol képviseli
majd az egyesüle-

tet. Májusban Budapest lesz a
házigazdája a felnőtt karate Eu-
rópa-bajnokságnak. A BVSC-
Fighter versenyzői közül komoly
esélye van Metzger Szandrának,
Kőhegyi Zoltánnak, Kapdebó
Lórándnak, Szegedi Dömének,
Hőning Alexandernek és Szebe-
ni Józsefnek, hogy kvalifikációt
szerezzen a sporteseményre. 

Nyáron, Budaörsön főiskolás
Európa-bajnokság lesz, amin re-
mélhetőleg számos BVSC-s kara-
tézó indul majd. Ősszel Spanyol-
ország ad otthont az utánpótlás
világbajnokságnak, ahol remélhe-
tőleg a zuglói karatésokért is szur-
kolhatunk.

rt

Eredményes évet 
zártak a karatézók

Két gyerek korosztály mérte ösz-
sze a tudását decemberben az V.
KSI Kupán. Öt szakosztály a KSI
SE, az FTC Ybl Tervező, a Zala-
erdő TT DSE, a BHSE és az UTE
részéről 61 egyéni versenyző és
nyolc csapat indult a viadalom.
Csapatban a KSI SE bizonyult a
legjobbnak. A kezdő korosztály a
2003-as korcsoportjában Lénárt
Dániel KSI SE, a 2004-esben
Molnár Botond KSI SE, a 2005-
ösben Stramszki Marcel FTC Ybl
Tervező versenyzője végzett az
élen. A gyermek haladó korosz-
tály egyéni győztese Bajzáth Ben-
ce KSI SE volt.

A legfiatalabb KSI versenyző
különdíját Pálfi Bálint, a legfiata-
labb versenyző különdíját Njun-
ku Brooklyn vehette át. A legered-
ményesebb KSI-s kezdő, Molnár
Botond Csányi Rajmund vándor-
serlegét, a legeredményesebb KSI
haladó, Bajzáth Bence Leopold
József vándorserlegét kapta meg.

V. KSI Kupa

Január elején Finnországban rendezték meg a női
U18-as A csoportos jégkorong-világbajnokságot. Az
eseményen a magyar csapat sporttörténelmet írt,
jégkorongban ugyanis eddig a női szakág egyetlen
magyar csapata sem szerepelt a legfelső osztályban. 

Új cég irányítja 
a kerületi sportot

Virág Krisztina képviselő Hidvégi Vid
a győztes gyerekek társaságában



Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket,
a Papcsák Ferenc polgármester kezde-
ményezésére 2013. január 1-jével meg-
szűnt kommunális adóval kapcsolatos
fontos tudnivalókról.

A polgármester előterjesztésére Buda-
pest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2012. novem-
ber 29-én tartott ülésén döntött arról, hogy
a kommunális adóról szóló 63/2011
(XII.21.) számú rendeletét 2013. január 1-
jei időponttal hatályon kívül helyezte.

A 2012. adóévre az adókötelezettség
(adóbevallási, illetve adófizetési) azonban
továbbra is fennáll!

Ez azt jelenti, hogy 
1./ azon polgárok, akik még nem tettek

eleget befizetési kötelezettségüknek 2012.
évre vonatkozóan, azoknak ezt meg kell tenni.

2./ azon polgárok, akik még nem nyújtot-
ták be adóbevallásukat, ezt utólag meg kell
tenniük, és meg kell fizetniük a megállapí-
tott adót. Az adóbevallásra való külön fel-
hívás elmaradása nem mentesíti az érintet-
teket az adófizetési kötelezettség alól!

Fontos információ:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvény (Art.) 164.§ 1. bek. szerint,
az adó megállapításához való jog annak a
naptári évnek az utolsó napjától számí-
tott 5 év elteltével évül el, amelyben az
adóról bevallást, bejelentést kellett volna

tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányá-
ban az adót meg kellett volna fizetni. 

Az utólag kivetett adóra vonatkozóan a
határozat kézhezvételét követően részlet-
fizetést lehet kérni!

Mentesség, kedvezmények:
A kommunális adó megfizetése alól mind-

azon zuglói polgárok mentesülnek, akik az
önkormányzattól rendszeres pénzbeli ellá-
tásban (szociális segély, ápolási díj, foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás, rendelkezésre
állási támogatás) részesülnek. Adókedvez-
ményt kapnak a nagycsaládok, akiknek az
egyébként fizetendő adó felét kell megfizetni,
valamint a nyugdíjasok, akik az általuk lakott
lakás után 50% adókedvezményben része-
sülnek. A bevallás azonban kötelező.

Az adóbevallást továbbra is csak postán,
vagy személyesen lehet benyújtani. A
nyomtatvány letölthető az Önkormányzat
honlapjáról (www.zuglo.hu) a Polgármes-
teri Hivatal/Tevékenység/Ügytípusok/Adó-
ügyek/Kommunális adó címszó alatt, illet-
ve személyesen kérhető, a Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Csoportjánál, és a Bácskai
utca 53. szám alatti Ügyfélszolgálatán.

További kérdés esetén személyesen,
ügyfél-fogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Gazdálkodási Osztály Adóügyi Cso-
portjánál (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
fszt. 6. szoba) vagy telefonon a 872-9125,
179 telefonszámokon, 

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30 – 18.00
Szerda: 8.15 – 16.30
Péntek: 8.15 – 11.30

illetve az Adóügyi Csoport Ügyfélszolgá-
latán (1145 Budapest, Bácskai u. 53.) a
872-9464  telefonszámon állunk szíves
rendelkezésükre.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.15 – 18.00 
Kedd: 8.15 – 16.00
Szerda: 8.15 – 16.30
Csütörtök: 8.15 – 16.00
Péntek: 8.15 – 11.30

Azoknak az adófizető polgároknak,
akik a részükre megállapított határidőre,
vagy azt követően már megfizették a
2012. évre a kommunális adót, külön
megköszönjük. Egyben tájékoztatjuk a
tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évben
befolyó bevételeket az önkormányzat par-
kok, közterületek rendezésére, fejleszté-
sére valamint biztonságának védelmére
fordította, látható és átlátható módon.
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul Zugló
szépüléséhez, megújulásához! 

Tisztelettel: 
Budapest Főváros 

XIV. kerület Zugló Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási

Osztály Adóügyi Csoport
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kéthetente  
minden kerületi lakásba 

ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerőse 

nem kapja 
rendszeresen a lapot, 

hívja a 
+36 (70) 383-1921-et.

www.victofon.hu

a             -on is

 

 

TÉLI HALLÁSHETEK
 

Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!
Az akció 2013. január 2-tól a készlet erejéig tart.  

GYSGY REHA  

EGÉSZSÉGCENTRUM 

1149 BP., PILLANGÓ U. 12. I/10.
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• Veszettség és egyéb fertőző betegségek

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

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

A

SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy soron-
ként, oszloponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.
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Tisztelt Zuglói Polgárok!

LMP-s sajtótájékoztató 
Zugló Önkormányzata a tavalyi
év végén közvélemény-kutatást
készíttetett arról, hogy a kerület
polgárai miként értékelik a vá-
lasztás óta eltelt két év munkáját.
A városvezetés úgy döntött, hogy
a felmérés eredményét január
24-én hozzák nyilvánosságra. 

Várnai László LMP-s önkor-
mányzati képviselő ezzel nem elé-
gedett meg, már korábban látni
szerette volna az eredményeket.
Türelmetlensége enyhítésére a Hi-
vatal január elején néhány oldalba
betekintést engedett a politikus-
nak, hogy jelezze, szó nincs köz-
érdekű adat visszatartásáról. Ezt
követően Várnai László január
17-re sajtótájékoztatót szervezett
a Polgármesteri Hivatal elé, ahol
kifejtette: sérelmezi, hogy képvi-
selőként és magánemberként
már tavaly év végén hozzá akart
jutni a közvélemény-kutatás anya-
gához, ám azt a Hivataltól nem
kapta meg. Lapunk információja
szerint Zugló Önkormányzata
többször jelezte a képviselő felé,
hogy a felmérés eredményét maga
kívánja nyilvánosságra hozni ja-
nuár 24-én a Zuglói Lapokban, il-
letve a teljes terjedelmében a
www.zugloilapok.hu hírportálon,
a képviselőknek pedig a testület
soros ülésén adják át. A képviselő

ezzel nem elégedett meg. A korlá-
tozott betekintést cenzúrának
minősítette, ezért az üggyel kap-
csolatban sajtótájékoztatót szer-
vezett, amelyre meghívta Schiffer
Andrást, az LMP frakcióvezetőjét
is. Az eseményen megjelent Pap-
csák Ferenc polgármester, aki
megerősítette, hogy a város veze-
tésére nézve pozitív eredményű
felmérést először a zuglóiakkal
kívánják megismertetni. A pol-
gármester az irodájába invitálta
a két ellenzéki politikust, akik
nem éltek a lehetőséggel. Mint
megtudtuk, amennyiben Várnai
László és Schiffer András elfo-
gadja a meghívást, Papcsák Fe-
renc egy január 24-ig hatályos ti-
toktartási nyilatkozat ellenében
átadta volna számukra a kért do-
kumentumot.

A Várnai által szervezett sajtó-
tájékoztatóra mindössze pár ér-
deklődő jött el. Megjelent viszont
egy kisebb csoport, amelyet azok
az alvállalkozók alkottak, akiket
a nyári óvodafelújítások után a
fővállalkozó nem fizetett ki. Pap-
csák Ferenc a panaszosokat a
tárgyalójába hívta, hogy azonnali
megoldást találjanak a problé-
májukra. fkk

Eladó 
vagy

Kiadó 
2  új lakás

két hálószobás,
nagy erkélyes

Zugló, 
Pósa Lajos utcában.
Tel.: 06-30/9583-312

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


