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Jelentős mértékben érinti az
önkormányzat működését a ja-
nuár elsejével Zuglóban is meg-
alakult járás, hiszen például az
okmányiroda, vagy a gyámható-
ság is átkerültek oda a Polgár-
mesteri Hivataltól - erről be-
szélt lapunknak Papp Csilla, a
XIV. kerület jegyzője. Kitért
arra is, hogy az iskolák eseté-
ben az állam – ugyancsak janu-
ár elsejével – a fenntartást, te-
hát az oktatási feladat ellátását,
irányítását vette át, viszont az
intézmények ingatlanjait, tehát
azok működtetését továbbra is
az önkormányzat végzi.

– Január elsejével megalakult
Zuglóban is a kerületi járás.
Mennyiben változott ezzel az
önkormányzat munkája?

– Az államnak a járások létre-
hozásával az volt a célja, hogy az
államigazgatási és az önkor-
mányzati ügyeket intézményileg

is kettéválassza. A rendszerváltás
után egészen mostanáig, számos
olyan ügytípust a helyhatóságok
felügyeltek, amelynek az intézésé-
ben – például a kitöltendő doku-
mentumok, igazolások, hiánypót-
lás – nem volt különbség az ön-
kormányzatok között, mivel
ezeknek ügyintézési folyamatát
magasabb rendű jogszabályok,
törvények, kormányrendeletek
rendezték. Ettől számítottak
mindezek államigazgatási felada-
toknak. Az önkormányzati ható-
sági ügyek eljárásrendjét, egyéb
szabályait önkormányzati rende-
let szabályozza. Az állam, most a
járásokkal – tehát az államigazga-
tás helyi szintjeinek létrehozásá-
val – a központi feladatok intézé-
sét átvette az önkormányzatoktól.
Ez a „központosítás” évekkel ez-
előtt megkezdődött, hiszen példá-
ul az okmányirodai ügyintézés-
ben a személyi igazolvány kiadá-
sát már korábban is a Belügymi-

nisztérium rendszere koordinál-
ta. Így a személyi igazolvány kivál-
tását mindenki ott intézhette az
országban, ahol neki kényelmes
volt, ezt nem kötötték lakhelyhez.  

Folytatás a 5. oldalon

A Zuglóban élők elvárásának
megfelelően önkormányzati kéz-
ben marad a járóbeteg-szakellá-
tás – derült ki a képviselő-tes-
tület január 31-i ülésén. A gré-
mium február végéig meghosz-

szabbította az ebek ingyenes
transzponderrel való ellátását,
döntött az egyházak támogatá-
sáról és Zugló régi 48-as emlék-
művének a felújításáról.

Részletek a 3. oldalon
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A járóbetegek 
szakellátása marad 
az önkormányzatnál

Papp Csilla: a járásokkal megváltozik 
az önkormányzat feladatrendszere 

A tavaly év végén átadott öve-
zetek után, újabb olyan körze-
tek kiépítését tervezi a Zugló
Városgazdálkodási Közszolgál-
tató Zrt., amelyeken belül csak
30 km/órás sebességgel közle-
kedhetnek majd a járművek –
tudtuk meg Baranyai Zsolttól, a
Közszolgáltató Városüzemelte-
tési Divíziójának vezetőjétől.
Az övezetek kialakítását önkor-
mányzati forrásokból fedezik. 

Folyamatosan jelentkezik a la-
kossági igény a korlátozott sebes-
ségű övezetek kialakítására, bár
vannak ellenzők is – nyilatkozta
lapunknak Baranyai Zsolt, a
Zugló Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. Városüzemelteté-
si Divíziójának vezetője, a kerü-
letben egyre jobban terjedő 30-as
körzetek kapcsán. Jelenleg Zug-
lóban huszonöt kisebb-nagyobb
területen van korlátozott sebessé-
gű övezet, amelyből három lakó-
pihenő körzet. Ahogy a divízióve-
zetőtől megtudtuk, leginkább ak-
kor keletkezik igény ilyenekre,
amikor a meglévő úthálózat új, jó
minőségű útpályaszerkezetet
kap, vagy ezzel rendelkezik.
Ilyenkor ugyanis a jobb minőségű
úton nagyobb sebességgel közle-
kednek a járművek, ez viszont
csökkenti a forgalombiztonságot.
A forgalomcsillapított zónák ki-
alakítása azonban csak komp-

lexen kezelhető – hangsúlyozta
Baranyai Zsolt. Figyelembe kell
ugyanis venni a főútvonalak, tö-
megközlekedési útvonalak hely-
zetét, az ezek által lehatárolt terü-
letek forgalmi viszonyait, vala-
mint többek között a parkolási-,
közvilágítási helyzetet is. A korlá-
tozott sebességű zónák kialakítá-
sa nem járhat a közlekedésbiz-
tonság csökkenésével, a közúti
közlekedés ellehetetlenülésével. 

A divízióvezető közölte: jelenleg
két területen terveztetnek 30-as
övezetet: a Vezér utca – Szugló
utca – Nagy Lajos király útja – Eg-
ressy út, valamint a Füredi utca –
Szuglói körvasút sor – Kerepesi
út – Gvadányi utca által határolt
területeken. Ezen kívül három
övezetre vannak terveink, ezeket
aktualizáltatni kell – tette hozzá. 

A beruházásokat ténylegesen
csak a források biztosítása után,
a képviselő-testület által jóváha-
gyott – tárgyi munkákra vonatko-
zó – éves költségvetési keret meg-
léte esetén lehet megvalósítani.
Baranyai Zsolt azt is elárulta,
hogy mivel ezen övezetek az ön-
kormányzat tulajdonában és ke-
zelésében lévő területeket érinte-
nek, a beruházások minden eset-
ben kerületi forrásból valósulnak
meg. A 2012-ben elkészült két
övezet – az Erzsébet  királyné
útja  –  Róna  utca  –  Thököly  út
–  Mexikói  út, valamint  a  Thö-
köly  út  –  Dózsa  György  út  –
Ajtósi  Dürer  sor  –  Stefánia  út
által  határolt területeken–  bruttó
bekerülési összege közel 38 mil-
lió forint volt – mondta a divízió-
vezető. br

A képviselő-testület 65 millió forint plusz támogatást adott az önálló
zuglói közmunkaprogramhoz, így a kerületben 35 fővel több nehéz
helyzetben lévő ember juthatott munkához. Továbbiak a 3. oldalon

Bővül a korlátozott 
sebességű övezetek száma

Uzsoki modell

Sikeres program

Az Uzsoki-modell prevenciós program keretében január 29-én fó-
rumot tartottak Zugló egészségügyének jövőjéről. A vitát követően
a rendezvényen megjelentek ingyenes szűrésen vehettek részt.

Bővebben az 5. oldalon
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron
következő fogadóórájára bejelentkezés
február 18-án 8.00 órától a 872-9488-as
telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatánál személyesen le-
adható formanyomtatványon. 

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.: 06-30-586-5559

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. 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.

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

Március 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 Zol-
tán
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.

Március 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.

Március 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!

kéthetente  minden kerületi lakásba 
ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse nem kapja 
rendszeresen a lapot, 

hívja a +36 (20) 849–8001-et.

A
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A napirendi pontok tárgyalása
előtt Papcsák Ferenc polgármes-
ter (Fidesz–KNDP) bejelentette:
az Önkormányzat ingyenesen jel-
zőkészülékkel látja el a Bazsaró-
zsa utca azon házának minden
egyes lakását, ahol január 26-án
egy anya és a lánya vesztette életét
szén-monoxid-mérgezés követ-
keztében. A városvezetés a ha-
sonló tragédiák elkerülésére a
balesetet megelőző napokban tet-
te közzé lakossági pályázatát szén-
monoxid jelenlétét észlelő készü-
lék támogatott beszerzésére. 

Helyben marad 
a szakellátás

A képviselő-testület egyhangú-
an támogatta, hogy Zugló Önkor-
mányzata 2013. április 30-át kö-
vetően is ellássa a járóbeteg-szak-
ellátással kapcsolatos feladato-
kat. Mint ismeretes, az idei évtől
a lakosság egészségügyi ellátása
állami hatáskörbe kerül. A helyi
önkormányzatoknak azonban le-
hetőségük van arra, hogy tovább-
ra is maguknál tartsák a járóbe-
teg-szakellátást. Mint Papcsák Fe-
renc polgármester elmondta, a
járóbeteg-szakellátás kerületi
kézben tartása a zuglóiak akara-
tát tükrözi, ugyanis az e témában
folytatott lakossági konzultáció
során az itt élők ezen igényüknek
adtak hangot.  

Kovács-Csincsák László képvi-
selő (MSZP) kérdésére válaszolva
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
(Fidesz–KDNP) kifejtette: azért
nem került beterjesztésre az

MSZP járóbeteg-szakellátásra vo-
natkozó javaslata, mert az szinte
megegyezett a kormányzópárt
kezdeményezésével, egy témában
pedig két azonos indítvány értel-
metlen és fölösleges.

Február végéig 
ingyenes a kutyachip

Zugló Önkormányzata tavaly
októberben döntött arról, hogy
támogatja az ebek transzponde-
res megjelölését. A díjmentes
chipbeültetés első üteme decem-
ber 31-ig tartott. Ennek során az
Önkormányzattal szerződésben
álló állatorvosok 2000 kerületi
lakos kutyáját látták el jelöléssel.
A grémium most úgy döntött,
hogy 2013-ban is támogatja az
ebek kötelező transzponderrel

történő ellátását. A határozat ér-
telmében 2000 jelölőeszközt sze-
reznek be. A mikrochip, a beülte-
tés és a regisztráció együttes költ-
ségét továbbra is az Önkormány-
zat állja, amely ára ebenként nem
haladhatja meg a bruttó 3500 fo-
rintot. A kutyák chippel való ellá-
tásának második üteme összesen
nettó 7 millió forintba kerül és
február 28-ig, illetve a készlet ere-
jéig tart.

Egyházak támogatása

A városatyák a Zuglói Reformá-
tus Egyházközösségnek a villa-
mos hálózat bővítésére és a paró-
kia tetejének a helyreállítására 15
milliós, a Budapesti Zsidó hitkö-
zösségének az imaház tetőteré-
nek beépítésére 11 milliós, a Pá-
duai Szent Antal Kharitas Alapít-

ványnak templomtorony építésre
40 milliós támogatást szavaztak
meg. A testület a támogatás folyó-
sítását mindhárom felekezet ese-
tén feltételekhez kötötte. Eszerint
a benyújtott kérelmekre a támo-
gatás csak akkor fizethető ki, ha
a kerületi főépítész és a Zuglói

Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. szakemberi is helytállónak ta-
lálják a számításokat, emellett az
izraelita hitközösségnek legkésőbb
ez év végéig rendeznie kell a beépí-
tendő tetőtér tulajdonviszonyát. 

Papcsák Ferenc a vitában kije-
lentette: az Önkormányzat a bos-
nyák téri Páduai szent Antal
templom tornyának megépítését
az Esztergom-Budapest Főegy-
házmegyével együttműködve köz-
adakozásból szeretné megvalósí-
tani. Az ülésen kiderült, hogy a
polgármester és az alpolgármes-
terek magánvagyonukból már je-
lentős összeget fizettek be a to-
ronyépítési alapba. A városvezető
arra kérte a képviselőket, hogy
ők is támogassák a toronyépítést.

Az ülésen vitéz Markó Elemér
István képviselő (Jobbik) indít-
ványt nyújtott be az Egressy úton
található régi 48-as emlékmű fel-
újítására. Papcsák Ferenc polgár-
mester javaslatára a grémium 1
millió forintot szavazott meg a re-
konstrukcióra.    Papp Dezső

Rendkívüli ülést tartott január 22-én a képviselő-testület,
ugyanis a grémiumnak még a  Fővárosi Közgyűlés január 26-i
ülése előtt véleményezni kellett a Fővárost és a kerületi önkor-
mányzatokat megillető közös bevételek 2013. évi megosztásá-
ról szóló rendelettervezetet. 

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelet szerint az idén
a kerületi önkormányzatok 92, a fővárosi önkormányzat pedig
96 milliárd forintot kap a megosztott bevételekből. A fenti ösz-
szegből a főváros mintegy 8 milliárdot fordít a helyi közösségi
közlekedésre. 

Zugló a tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzatokat meg-
illető bevétel 7 százalékát kapja. Az idén a helyi iparűzési adó-
ból várhatóan 6,6 milliárd forint jut a XIV. kerületnek, ez 420,3
millióval kevesebb az előző évinél.

Az Önkormányzatnál marad a járóbeteg-szakellátás

Újabb 35 dolgozó kapcsolód-
hat be a zuglói közmunkaprog-
ramba, miután a képviselő-tes-
tület plusz 65 millió forintot
különített el erre a célra.

Közmunkások lepték el a múlt
hét pénteken a Bosnyák téri piac
egyik részét, ahol Pusztai Péter
a Zuglói Társasházkezelő és
Közterület-fenntartó Kft. ügyve-
zető igazgatója tartott eligazítást
a munkásoknak. Mindez egyben
azt is jelentette, hogy a program
újabb lendületet kapott: a képvi-
selő-testület ugyanis 65 millió fo-
rint plusz támogatást nyújtott a
kerületben sikeresen zajló köz-
munka-programra, így további
35 ember felvételére nyílt lehető-
ség, megduplázva ezzel a jelenle-
gi létszámot. A pénz azonban azt
is lehetővé tette, hogy a tovább
rendezzük a munkaszerződése-
ket és közel duplájára emelhes-
sük a fizetéseket – hangsúlyozta
Pusztai Péter. A kft. ügyvezetője

elmondta: az alapvető cél, hogy
a zuglói adófizető állampolgárok
érezzék, hogy energiát és pénzt
áldozunk a tisztább, szebb, él-
hetőbb kerület megteremtéséért.
A most munkába állt közfoglal-
koztatottak a többiekhez hason-
lóan elsősorban Zugló közterü-
leteit, parkjait szépítik. Pusztai
Péter beszámolt arról is, hogy a
piac épületében kialakítandó
üzemben, az intézményekben és
a lakosság által felhalmozott pa-
pírt és műanyag palackokat dol-

gozzák majd fel és hasznosítják
újra. A zuglói médiának nyilat-
kozó közmunkások is nagy
örömmel vették tudomásul a
változást, amellyel elsősorban
anyagi helyzetük javulhat. 

Az ügyvezető kitért a Bel-
ügyminisztérium által tavaly
kezdeményezett mintaprogram-
ra is, amelyben Zugló Erzsébet-
várossal működik majd együtt.
A remények szerint márciusban
induló projekt keretében a fővá-
rosból ideszállított zöldhulla-

dékból készítenek komposztot.
Ezt a VII. kerületbe viszik, ahol
virágágyások felfrissítésére
használják majd. Mindez továb-
bi negyven fő foglalkoztatását te-
szi lehetővé, akiknek fele közte-
rületeken másik fele a komposz-
tálóban dolgozik majd.     

(B.R.)

Lendületben a közmunka-program

A közmunkában résztvevők-
től arról érdeklődtünk: mi a
véleményük az önálló Zug-
lói Közmunka Programról?

Nagyon örü-
lök, hogy

közmunká-
ban foglal-
koztatnak,

mert így tud-
junk fizetni a

rezsit. Meg
vagyok elé-

gedve.

Óriási a mun-
kanélküliség!
Örülök, hogy

van munkám.
Gondolom így

van ezzel a
többi zuglói
közmunka-

programban
résztvevő is.

Segítség a baj-
ban, ugyanis

35 ezer forint-
ból nem lehet

kijönni, úgy
hogy egyen is
és a számlá-

kat is kifizes-
se az ember.

Megkérdeztük

Petrovics 
Dénesné

Varsányi 
László

Somos István

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon



XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdet
menyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási 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

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 kiemeltugyek@zugloi
zrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108
telefonszámom lehet leadni. Az ügy-
intéző kollégáink az egyeztetés pontos
időpontjáról értesítik a bejelentkező
ügyfeleket. 
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Dátum
Február 11.
Március 11.
Február 07.
Március 14. 
Március 01.
Február 22.
Március 29.

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

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontok

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 
304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással 

és felmondással 
kapcsolatos ügyek)

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

Jogtanácsos
Jogtanácsos

Üzemeltetési, karbantartási és felújítási Divízióvezető
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
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló bérbe vehető helyiségek lis-
tája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati
Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Tisztelt Szülők! 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 20-i döntése értelmé-
ben lehetőség van arra, hogy 130 zuglói lakóhellyel rendel-
kező 10–17 év közötti leánygyermek Humánpapiloma-vírus
elleni védőoltásban részesüljön a regisztrációs lapok érkezési
sorrendje alapján. Az Önkormányzat azon leánygyermekek
szüleinek a jelentkezését várja, akik a korábban meghirdetett
időpontokban nem vették igénybe a védőoltást. 

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

Mint ismeretes a méhnyakrák Európában a második leg-
gyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbete-
gedés a 45 év alatti nők körében. Többnyire tünetmentes,
általában hosszú idő alatt alakul ki.  A rákkeltő vírus első-
sorban szexuális úton terjed, ellene az óvszer használta
nem biztosít elégséges védelmet.

Tisztelettel: Papcsák Ferenc polgármester 

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

és egyidejűleg időpontfoglalással is van lehetőség.
Időpont foglalható:

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

hétfő és csütörtöki napokra.

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

6.15 – 13.30 14.00 – 21.15 óráig

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

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

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

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

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető



Folytatás az 1. oldalról

A lakosság nem érzi 
a változást

– Az állampolgár hogyan ta-
lálkozik mindennapjaiban a
változásokkal?

– Az a szerencsés helyzet, ha az
állampolgár észre sem veszi, hogy
a rendszer megváltozott. Zugló-
ban, a járási iroda helyének kere-
sésekor fontos szempont volt,
hogy az emberek a lehető legki-
sebb mértékben érezzék meg a
változást, hiszen nekik az a fon-
tos, hogy az ügyeiket rendben
tudják elintézni. Ezért a járási hi-
vatal ott kapott helyet, ahol eddig
is működött az okmányiroda. 

– Az okmányirodai ügyinté-
zésen kívül milyen feladatok
kerültek még el az önkormány-
zattól?

– Ilyen még a gyámhivatali ügy-
intézés, valamint a szociális terü-
letről a közgyógyellátási ügyek, a
menekültek létfenntartási ellátá-
sa, vagy az időskorúak járadéká-
nak ügyintézésének lebonyolítása
is. De a feladatok szétválasztása
most még nem teljes körű: az ön-
kormányzatnál több államigazga-
tási feladat is maradt. Munkánk
hatvan százalékát még mindig az
államigazgatási ügyek teszik ki. 

– Mikorra tisztázódhat a fel-
adatelosztás?

– Ezt nehéz megmondani, hi-
szen ez leginkább a központi
szándékon múlik. Nagyon nagy
rendszerek mozgatásáról van
szó, nem véletlen, hogy például
az építéshatósági ügyek áthelye-
zése a mai napig is folyamatban
van. Nagyon fontos, hogy a járá-
soknál egy-egy ügyosztály háttér-
informatikai bázisa kiépüljön,
amihez idő kell.

Csökken 
az aránytalanság

– Az iskolák fenntartása is ál-
lami kézbe került január elsejé-
vel. Ezzel a változással miképp
találkoznak a gyerekek, a szü-
lők és a tanárok?

– Szülőként is érintettje vagyok
ennek a folyamatnak, és szeren-
csére a gyerekeim és én nem sem
érzünk belőle semmit. A pedagó-
gusok esetében a változás annyi,
hogy a munkáltatójuk ezután
nem az önkormányzat, hanem az
állami Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ lesz. Az okta-
tás átalakítása azért érdekes fo-
lyamat, mert a közoktatás mű-
ködtetéséből az önkormányzatok
nem teljes mértékben kerültek
ki. Az állam a fenntartást, tehát
az oktatási feladat ellátását, irá-

nyítását vette át, viszont az intéz-
mények ingatlanjait, azok mű-
ködtetését továbbra is az önkor-
mányzatok végzik a háromezer-
nél nagyobb lélekszámú települé-
seken. Az állam eddig is finanszí-
rozta az oktatást, de semmilyen
formában nem kapott lehetőséget
arra, hogy a feladatellátást befo-
lyásolja. Az oktatás színvonalá-
nak aránytalansága szülte ezt a
rendszert: ez ugyanis az önkor-
mányzatok finanszírozó képessé-
gétől függött. Egy rosszul műkö-
dő helyhatóságnál alig jutott pénz

az oktatásra, ahol viszont az ön-
kormányzatok több bevétellel
rendelkeztek, a támogatás több-
szörösét tudták fordítani erre a
területre.  

Az állam, ezt az aránytalansá-
got próbálja kezelni azzal, hogy
az oktatási feladatot teljes egészé-
ben elvonta az önkormányzatok-
tól, és ezzel egységes lesz az isko-
lák irányítása és finanszírozása.
Egy gyerek nem tehet arról, hogy
hová született, így egyenlő esélye-
ket kell biztosítani az ország
egész területén.

A bölcsődék és óvodák
maradnak

– Az országos médiából sok
olyan hírt hallunk, hogy a terü-
let szereplői elégedetlenek az
átalakítás gyorsaságával. Ön
szerint mikor nyugodhatnak
meg a kedélyek?

– Egy ilyen nagy volumenű, hir-
telen és gyors átalakítás közben
kialakulhat feszültség. A terület
valamennyi szereplője évek óta
tudja, hogy változásokra van
szükség. A türelmetlenség azon-
ban sehova sem vezet, meg kell
várni, amíg az új rendszer „beáll”,
elkezd működni. A hibákat fel-
mérjük, és megoldjuk, ezért ki-
csit türelmesebbnek kellene len-
niük az ágazat szereplőinek.
Mindannyiunk érdeke, hogy gyer-
mekeink magas színvonalú, ver-
senyképes oktatást kapjanak. 

– A bölcsődék és az óvodák
fenntartása és működtetése
nem került át az államhoz.

– Igen, az óvodai ellátás teljes
egészében feladatként és működ-
tetőként is önkormányzati fenn-
hatósága alatt maradt. A bölcső-
dei ellátást sem érintette a válto-
zás, az intézmények a szociális
ágazat részeként, továbbra is az
önkormányzat irányítása, felügye-
lete alatt végzik tevékenységüket.

pt
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. (I.31.) számú
határozatával  úgy döntött, hogy második ütemben is támogatja az ebek transzponderrel történő
megjelölését. 

Ami azt jelenti, hogy az akció keretében, 2000 db mikrochip erejéig, a kerületi ebtartók díjmentesen
ültettethetik be a kutyába a transzpondert, ami január 1-jétől már minden 4 hónaposnál idősebb eb
számára kötelező. Az akció 2013. február 05. napjától a készlet erejéig vehető igénybe a következő ál-
latorvosoknál.

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

A kutyák oltási könyvét vigyék magukkal amennyiben az ebet chip behelyezésre viszik.
A mikrochip beültetését követően az állatorvos az ebet regisztrálja a petvetdata rendszerbe (www.petvet-

data.hu), ahol az állattartó a beültetést követő 8 nap elteltével ellenőrizheti a regisztráció megtörténtét. A
regisztrációért az állatorvos az akció keretében külön díjat nem számol fel.

Állatorvos neve
1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László
2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics 
Katalin

5. Dr. Fekete Miklós
Zsolt

6. Dr. Kerekes 
János Pál

7. Dr. Gyurovszki 
Mihály

8. Dr. Radványi Anikó

9. Dr. Helmle Péter

10. Dr. Kovács Katalin

11. Dr. Yaro E. Cletus

Rendelőintézet neve
Ebcsont Beforr Állatorvosi 
Rendelő Patika Kozmetika 
Zuglói Állatorvosi 
Rendelő

Triovet Állatorvosi 
Rendelő
Max Vet Vezér 
Állatorvosi Rendelő
Róna Állatorvosi 
Rendelő

Cura-Vet Állatorvosi 
Rendelő
Angelus Állat-
egészségügyi Centrum
Bell Állatklinika Kft.

Városligeti Állatorvosi 
Rendelő 
Naturvet 
Állatorvosi Rendelő

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

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

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

Rendelési idő
H-P: 8-20; Szo.: 8-12; 
V: 18-20
H-P: 9-12; 16-19.30; 
Szo.: 10-12; 
V: 17-19

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

H-P: 9-12; 16-20; 
Szo.: 10-14
H-Sze-P: 16-19; 
K-Cs-Szo.: 10-12
H-P: 09-19

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

Egyéb
Tel.: 06-70-251-7777, 
06-20-396-4673
Kihelyezett rendelő: 1144 Bp.
1144 Rákosfalva park 1/b 
H-P: 8-10, 17-19; Szo.:10-12; 
Tel.: 30-628-7914, 251-8370
Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

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

Tel.: 06-30-9662-486

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

Tel.: 06-30-455- 0256  

Tisztelt Ebtartók! 
Kedves Kutyatulajdonosok!

Fórumot tartottak Zugló egész-
ségügyének jövőjéről a Házas-
ságkötő teremben. A prevenci-
ós lehetőségekről szóló előadá-
sokon kívül az érdeklődők
részt vehettek különböző szű-
rővizsgálatokon is. A rendezvé-
nyen ingyenesen végeztek töb-
bek között vércukorszint- és
vérnyomásmérést, irodai masz-
százst, hallás- és látásvizsgála-
tot, dietetikai szaktanácsadást,
sőt, még íráselemzést is. 

Az Uzsoki-modell prevenciós
programjával a szervezőknek az
volt a céljuk, hogy felkeltsék az
érdeklődést, illetve az igényt az
egészséges életmód iránt, vala-
mint segítséget nyújtsanak a be-
tegséggel küzdőknek.   A rendez-
vényen először dr. Mogyorós
László, a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat igazgatója tartott elő-
adást. A szakember azt mondta,
a megfelelő szakrendeléseken fo-
lyamatosan szűrik a pácienseket.

– A nőgyógyászaton bármikor
végzünk rákszűrést, a szemésze-
ten pedig glaukóma-szűrést – tá-
jékoztatatta lapunkat dr. Mogyo-
rós László –, de hosszan lehetne
sorolni a további lehetőségeket
is. Minden szakterületen rendel-
kezésre állunk. Nemcsak a bete-
geket várjuk, hanem az egészsé-
geseket is, hogy megelőzzük a
problémákat. 

Rozgonyi Zoltán egészségügyért
felelős alpolgármester a nemrégi-
ben elkészített közvélemény ku-
tatás adataira támaszkodva a

rendezvényen elárulta, a zuglóiak
elégedettek a kerület egészség-
ügyi ellátásával.

– Az emberek elégedettebbek,
mint két évvel ezelőtt voltak. Na-
gyon fontosnak tartják a szak-
rendelők fejlesztését. Ezt minden
esetben figyelembe vesszük, és
elfogadjuk az itt élők akaratát,
ennek megfelelően fogjuk szer-
vezni a zuglói betegellátást – szö-
gezte le Rozgonyi Zoltán. – Ezt a
feladatot próbáljuk meg minél
költséghatékonyabban megolda-
ni, de semmiképpen sem a bete-
gek rovására.

A prevenciót szolgáló rendezvé-
nyen az érdeklődők részt vehet-
tek különböző szűrővizsgálato-
kon is. Az Uzsoki utcai Kórház
dolgozói vérnyomást és vércuk-
rot mértek, koleszterinszintet és
MBI indexet vizsgáltak, tüdőélet-
kort számoltak, sőt, látás- és hal-
lásszűrést is végeztek. Bárki ki-
próbálhatta az irodai masszázst,
de kérhetett dietetikai tanácsa-
dást és íráselemzést is. 

– A szűréseknek egy igen széles
palettáján lehetett ezúttal részt
venni – tette hozzá dr. Erdélyiné
Szabó Gyöngyi, az  Uzsoki-mo-
dell projectvezetője –, ami arra is
szolgált, hogy felhívjuk az embe-
rek figyelmét: az egészség megőr-
zése fontos feladat a mindenna-
pokban is.                       

vd-fkk

Az egészségünkért 
fórumoztak

Papp Csilla: a járásokkal megváltozik 
az önkormányzat feladatrendszere 

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon



Vaszary János (1881-
1966) a 14 taxival rendel-
kező vállalkozó már betöl-
tötte a hatvanadik életévét,
amikor Fogarasi úti házát
szűknek találta családja
számára, ezért úgy dön-
tött: épít egy új házat, ahol
kényelmesen elférhetnek.
Már zajlott a második vi-
lágháború, amikor kisze-
melte a Rákosfalvai sarok-
telket, ami 1916 decembe-
re óta állt a Gerbeaud Rt.
tulajdonában. A falusias
környezetben levő földte-
rületet annakidején Gerbe-
aud Emil, a nagyhírű pesti
cukrász befektetés céljából
vásárolhatta meg. Vaszary
János 1941. július 22-én
11 310 pengőt fizetett a
230 négyszögölös sarokte-
lekért. Az építkezés költsé-
gei meghaladták volna az

anyagi lehetőségeit, ezért meg-
osztotta a telket, és az egyik
felét átadta két vállalkozónak.
Az így kapott pénzből már
meg tudta valósítani a tervét. 

A Füredi utcai bejárattal
rendelkező egyemeletes
házat később Janusek
Béla és Zirci Károly bőví-
tették ki egy Vezér úti bejá-
rattal rendelkező családi
házzá. Az épület a környék
egyetlen alápincézett háza
volt, így a második világhá-
ború végén a környék szá-
mos lakójának nyújtott me-
nedéket a bombázások és a
főváros ostroma idején. 

Háború után az új hata-
lom Vaszary Jánost, mint
cégtulajdonost tőkés ki-
zsákmányolónak minősí-
tette, a vállalkozását és a
házát egyaránt állami tulaj-
donba vette. 

Az épület az államosítást
követően a korábbi helyi-
ségeket több kisebb lakás-
ra osztották fel, így az ere-
deti három helyett nyolc
családnak adott otthont.
Később a lakókat a lerom-
bolt régi Rákosfalva helyén
létesülő lakótelepre költöz-
tették, mert Vaszary János
egykori tulajdona kellett fel-
vonulási épületnek. A FŐ-
BER és a 43. számú Építő-
ipari Vállalat mintegy tíz
évig használta az épületet.

A lakótelep építési tervé-
ben egy Örs vezér téri mű-
velődési központot is sze-
repelt, ami azonban nem
valósult meg, így a XIV. ke-
rületi Művelődési Ház al-
kalmi helyeken üzemelt.
Annak érdekében, hogy a
művelődési intézmény ál-
landó helyet kapjon a zug-
lói népművelők kérelmet
nyújtottak be a főváros-
hoz, hogy a lebontásra ítélt
házat kapják meg kulturá-
lis célra. 

A művelődési ház 1982-
ben kezdte meg működését
a Vaszary féle házban, amit
aztán szakaszosan átépítet-
tek. A zuglói művelődési
ház 1986-ban nyerte el a
mai formáját, eredeti kiné-
zetéből szinte semmit sem
őrzött meg. A Cserepesház
ma is a kerület kulturális
központja, itt működik a
Zuglói Cserepes Kulturális
Non-profit Kft., ami a város-
rész kulturális életének a
motorja. Riersch Tamás
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Rákosfalva az 1960-as évek végén vesztette el ko-
rábbi jellegét. Régi házai nagy részét szanálták,
helyére lakótelep épült. Az egykori hangulatos Rá-
kosfalva emlékeit ma már csak a Szent István Király
pélbánia templom, az Álmos Vezér Gimnázium és
Általános Iskola régi szárnya és a Cserepesház őrzi.
Írásunkban az utóbbi történetét elevenítjük fel. 

Rákosfalva utolsó hírmondója

A Zugló Városkártya házhoz jön!

Megnövekedett lakossági igény veszi körül a dr. Papcsák Ferenc Zugló polgármestere által
2011. évben kezdeményezett és a Képviselő Testület egyhangú támogatása mellett elindított
Zugló Városkártya Programot.

A Zuglókártya a kerületben és agglomerációjában több mint 200, országosan pedig több mint
1 700 szerződött kedvezményadó helyen biztosít 5-50% azonnali árkedvezményt olyan
helyeken, mint amilyen a SUGÁR MOZI, Bowling, Játszóház, ahol -30% kedvezmény jár a
kártyabirtokos zuglóiaknak. Az önkormányzati és piaci vegyes finanszírozású projekt
szolgáltatója a Magyar Kedvezményhálózat Kft., aki a kártyaigénylések növekedése miatt
bevezeti a „B” típusú Zugló Városkártyát, amely az árkedvezmények igénybevételére bármilyen
hatóság által kiállított arcképes igazolvánnyal együtt használható. 2013 februárjától a
kártyaigénylések lakosságbarát megoldása is bevezetésre kerül Zuglóban: Többen nem tudták
átvenni elkészült kártyájukat a MagNet Bank zuglói fiókjában, mert munkaidejük,
elfoglaltságuk ezt nem engedte meg. Megoldást erre a SIGNAL Biztosító Zrt. –vel kötött
megállapodás hozott, amelynek eredményeképpen egyedülálló módon kerületünkben, a Zugló
Városkártya házhoz jön, vagyis otthon is megigényelhető lesz. A felmerült kérdésekre pedig a
munkatársaktól személyesen kaphatnak majd választ.

A Zugló Városkártya Programba bevont SIGNAL munkatársakat a Zuglói Közbiztonsági Iroda
(Telefon: (+36-1) 251-5366) nyilvántartja és arcképes igazolvánnyal is rendelkeznek, amellyel
igazolni kötelesek magukat, amikor felkeresik Önt. A tőlük megigényelt Zugló Városkártyák a
helyszínen azonnal átvehetőek és az árkedvezmények a kedvezményadó partnereknél azonnal
hozzáférhetőek lesznek az Ön számára. A zuglói elfogadó helyek listáját a Zuglói Lapokban
közöljük, amely a www.zuglokartya.hu oldalon is elérhető. Az aktuális országos
kedvezményadó hely lista a www.kedvezmeny.hu honlapon vagy ennek a QR kódnak Android
rendszerű okostelefonnal történő beolvasása és az MKH KEDVEZMÉNYKERESŐ alkalmazás
telepítése után mobilon is elérhető.

A Zugló Városkártya Program a zuglói vállalkozások számára vállalkozás-fejlesztést és
forgalomnövekedést jelenthet. Az elmúlt másfél évben 12 000 kártya került kibocsátásra, 2013-
ban további 15 000 kártya kibocsátása történik meg. Ha Önnek vállalkozása van és szeretne
elfogadó hely partnerként csatlakozni a Programhoz, akkor hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat
a (+36-1) 950-5094 vagy a (+36-20) 4-996-446 –os telefonszámon!

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Beváltható: 2013. február 11– március 14.

ITÁLIA ÍZEI

Kóstolja meg olaszos tésztáinkat!

Csak helyben fogyasztásra érvényes!
Cím:  Repeta Tanya Önk. Étterem

1148 Budapest, Vezér út 129. • Tel.: +36-1-251-1268

Bolognai Spagetti vagy Carbonara Spagetti
2 dl üdítővel csupán 690 Ft

Eredeti ár: 1.170 Ft
Kedvezményes ár: 690 Ft
Megtakarítás: 480 Ft

Cím:  Repeta Tanya Önk. Étterem
1148 Budapest, Vezér út 129.
Tel.: +36-1-251-1268

40%40%

Vágja ki a kupont és a beváltás helyén fizetés előtt adja át. A kupon készpénzre nem váltható és más akciókkal össze nem vonható. Egy kupon egyszeri vásárlás esetén jogosít árkedvezmény igénybevételére.

A kuponok valódiságáért és tartalmáért, illetve a nyomdai hibákért a kiadó és a hirdetésszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az elveszett vagy megrongálódott kuponokat nem áll módunkban pótolni!

Kuponbeváltásra csak természetes személyek jogosultak. Bővebb információk: www.zuglokartya.hu

A Zuglóval szomszédos XVI. kerület
Batthyány utca 74.

. SUGÁR Mozi előtt
vagy után; egy családi vagy baráti vacsorára

– ide a szomszédba.
Mert a hely tényleg olyan, mintha elhagynád

az országot: már az épület megjelenése is azt
sugallja, hogyha az ajtaján belépsz, egy másik
világ fogad. Belépve többnyire, a tulajdonosok
mosolya fogad, de a „boldogsághormontól” a
személyzet valamennyi tagja kicsattan. Így nem
kell aggódnod, hogy a „külföldön” töltött
kellemes percek mélabúsan telnek majd. Ha
mégis kételyed támadna, akkor a

meggyőznek arról, hogy jó
helyen jársz és jó kezekben vagy vendég-

látóidnál. S ha az autód nélkül nem tudsz kimozdulni, akkor alkoholmentes búzasörrel kényeztetheted
magad a „sógoroknál”. Persze maradhatsz a jobbnál jobb évjáratú boroknál is, mert ha nagyon
elfáradnál a Kis Tirol fogadó részének szobáiban

Persze nem kell egyből a rumos szilvával töltött, vanília öntettel és mákkal
készülő Gőzgombóc finomsággal indítanod; de célszerű, ha a megérkezéskor már leadjátok a rendelést
erre a specialitásra, mert 20 perc kell az elkészítéséhez. Ugyanis itt minden friss és minőségi: a cipóban
tálalt fokhagymakrém levestől kezdve a kacsasteaken át a házi készítésű madártejig.

(ez majd -10% kedvezményt jelent a számla végösszegéből)
Vagy ha biztosra akarsz menni, akkor előtte és egy
kellemes bajor hangulat vár rátok a Kis Tirol Étterem és Fogadóban. S ahogy mondtam is korábban:
tényleg cirka 10 percre, itt a szomszédban.

, akkor vidd magaddal ezt a kupont a kedvezmény
igénybevételéhez. S amíg készítik részedre a finomságokat, a Kis Tirolban kényelmesen
megigényelheted Zuglókártyádat is!

, akkor ezt a kupont el is ajándékozhatod vagy vidéki ismerőseidnek,
rokonaidnak is elküldheted.

közel van és Zugló
Városkártyát is elfogad

utazzunk el Tirolba

bor és sör
különlegességek

kipihenheted magad egyedül vagy kikapcsolódhatsz
kedveseddel

Az étkek párjukat ritkítják.

Zuglókártyát zsebbe és élményre fel!
asztalfoglalás a (+36 70) 9445697-es számon

Ha még nem igényeltél Zugló Városkártyát

Ha már van Zuglókártyád

.

Zuglóban csak kétféle

ember létezik:

az egyik, aki már járt a
;

a másik, aki
ezen sorok olvasása után fog.

Kis Tirol Étterem és Fogadóban

Találkozzatok a Kis Tirolban! Én már voltam: minden finom és a hangulat:�

HÁZIAS
MENÜ

Csak

990 Ft

A Cserepesház anno



– Igazi művészcsaládból szár-
mazom. Édesapám neves építész,
édesanyám, Szabó Marianne pe-
dig Munkácsy-díjas textilművész.
A testvéreim is művészi pályán
tevékenykednek. A bátyám, Ben-
jamin grafikus és műfordító, a
nővérem, Anna festőművész. Az
építészethez én álltam a legköze-
lebb, mivel a középiskolában jó
voltam matematikából és fiziká-
ból, ezért negyedikes gimnazista-
ként építésznek szerettem volna
jelentkezni. Édesapám csodálko-
zott ezen a legjobban, és ő volt az,
aki lebeszélt erről, mondván, en-
gem úgyis csak a zene érdekel, és
amúgy sem érzi, hogy elhivatott
lennék az építészet iránt. Utólag
értettem meg, hogy mitől is óvott
engem: egyrészt a 80-as évek ele-
jén párt-állami körökben a Mako-
vecz név nem csengett túl jól. Sej-
tette, hogy ezzel a névvel egyetlen
egyetemre se vennének fel. Más-
részt azt sem akarta, hogy én le-
gyek a „kis-Makovecz”, akit folyton
az apjával hasonlítanának össze.

Makovecz Pál tehát édesapja
bölcsességének köszönhetően az
építészet helyett a zenei pályát vá-
lasztotta. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola jelentkezett, ami-
nek harsonaszakán tanári okle-
velet, majd Helsinkiben harsona-
művész diplomát szerzett. A finn
főváros egyetemén talált rá felesé-
gére, aki szintén a Szent István
Király Zeneiskolában tanít. 

– 1982-ben kezdő harsonás-
ként lettem az István Zenekar
tagja. Hét év után elhagytam az
együtteset, mert Finnországba
költöztem. Záborszky Józsi bácsi
már akkor jelezte, hogy hamaro-
san konzervatóriumot alapít, a
fúvós tanszakon számít rám, ha
visszajöttem.

Hazatérését követően Mako-
vecz Pál létrehozta az új szakkö-
zépiskola harsona tanszakát. A
Szent István Király Zeneművé-
szeti Szakközépiskola fúvós ze-
nekarát hat évvel ezelőtt alapítot-
ta meg, ami eddigi legnagyobb si-
kerét 2012-ben érte el, megnyer-
ték az Országos Szakközépisko-
lai Zenekari Versenyt.

– Édesapám halála után nehéz
feladat hárult a családra, nekünk
kell örökségét továbbvinnünk.
Már a munkáinak a rendszerezé-
se is komoly feladatot, emellett
szeretnénk a papíron lévő tervei-
ből minél többet megvalósítani.
Édesapánk cégének a vezetését a
bátyám vette át, a róla elnevezett
alapítványt édesanyámmal és a
nővéremmel én működtetem.

Az ősök művészi hajlamát Ma-
kovecz Pál fiai is örökölték. A 15
éves Dani zongorázni tanul, és je-
lenleg a hangkultúra, szolfézs
tanszak növendéke, a 11 eszten-
dős Áron tenorkürtön játszik, és
2011-ben „Az év kis rézangyala”
címet érdemelte ki.

Riersch Tamás

– Szegváron születtem, Csong-
rádon, Békéscsabán és Szege-
den tanultam, a fővároshoz te-
hát nem sok közöm volt. A nagy-
apám gyakran emlegetett egy bu-
dapesti kerületet, ahol gazdag
bolgárkertészetek voltak. Egy-
szer aztán úgy alakult, hogy heti
rendszerességgel fel kellett jön-
nöm a filmgyárba, ahol a zuglói
Sándor Pállal dolgoztam együtt.

Ahogy autóval végigmentünk a
XIV. kerületi villasoron, mindig
azt mondtam magamban, hogy
egyszer én is itt szeretnék élni.
Később Fonyó Gergely rendező-
vel kerültem kapcsolatba, aki ak-
koriban a Kövér Lajos utcában
lakott. Ahányszor nála jártam,
mindig úgy éreztem, hogy én
Zuglón belül itt szeretnék élni.

Három évvel később Grecsó

Krisztián megállt autójával a Kö-
vér Lajos utcában, hogy aztán el-
foglalja új otthonát. Hogy mi fog-
ta meg a kerületben, arról az új
regényében is olvashatunk.

– Sok zuglói helyszín került be
a regényembe. A főhős, akit ve-
lem azonosítanak az olvasók,
önmagát keresi, és emiatt renge-
teget bolyong a kerület utcáin.
Vannak jó próbálkozásai, de
akadnak rosszak is. A Thököly
úton például kísértésbe esik az
örömlányok láttán. Emiatt aztán
kaptam eleget, az olvasók
ugyanis a szememre vetették,
hogy magam is hasonló kísértés-
be estem, az irodalomkritiku-
sok pedig éppen az ellenkezőjét
tanácsolták. Szerintük ugyanis
inkább próbálkoznom kellett
volna, és akkor élethűebben
tudtam volna visszaadni ezt a
helyzetet.

Grecsó Krisztián évekig a Nők
Lapja újságírója volt. Egyszer
azt a feladatot kapta, hogy írjon
egy receptet. Egy egész oldal állt
a rendelkezésére, melyet a ked-
venc ételének, a kakaspörkölt-
nek az elkészítésével aligha tölt-
hetett volna meg. Gondolt egyet,
és kiment a Bosnyák piacra,
ahol egy húsárus asszonnyal
szóba elegyedett. 

– A néni megsejtette, hogy új-
ságíró vagyok, ezért elzárkózott
a nyilatkozattól. Végül a kereszt-
nevét elárulta, mondott néhány
dolgot, de nem engedte magát
lefényképezni. A cikk aztán meg-
jelent, s mikor legközelebb a pi-

acon jártam, minden árus tudta,
hogy kiről szólt, s hogy annak én
voltam a szerzője. Emiatt a falu-
sias hangulat miatt is megsze-
rettem a kerületet. 

A zuglói szerző szerint az alko-
tó számára nagyon fontos a kör-
nyezete. Számára nagy jelentő-
séggel bír, hogy olyan helyen él-
het, amely valamikor József At-
tilának is sokat jelentett. 

– Zuglóban bárhova megy az

ember, mindig valamilyen mesé-
be vagy történetbe botlik. Szá-
mos olyan kedvenc helyszínem
van, amit egyszer valamelyik
munkámba bele szeretnék sző-
ni. Ilyen például a néhai Oázis
presszó vagy a városligeti vasúti
kocsi. Ezeken a helyeken elül-
dögélve az ember tanúja lehet
többek között szerelmek szövő-
désének, házasságok felbomlá-
sának.               Riersch Tamás

„Lenni, otthon lenni, az természetes állapot: aki ott-
hon van, nem gondol rá, hogy van valahol.” – írta
Grecsó Krisztián a tavaly megjelent „Mellettem el-
férsz” című regényében. A fiatal író legújabb műve
vélhetően kiemelt helyen szerepel majd Zugló iroda-
lomtörténetében, ugyanis cselekmény nagy része a
XIV. kerületben játszódik. 
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Makovecz Pál harminc éve tagja az Istvános zenei
közösségének, húsz éve a Szent István Király Zene-
iskola fúvós tanszakának a tanára, 15 éve a tanszak
vezetője, és kilencedik éve igazgató helyettesként
vesz részt az iskola irányításában. Emellett a kiváló
zenepedagógus édesapja, Makovecz Imre hagyaté-
kait is nagy odaadással gondozza.

Makoveczként művésznek született

Mesélő Zugló



Nagy érdeklődés volt
a középiskolák iránt

A Zuglói Ifjúsági Centrumban
(ZIC) január 25-én iskolabörzét
tartottak, ahol a kerületi alap-
fokú oktatási intézmények vég-
zős diákjai kötetlen formában
ismerkedhettek meg a zuglói
középiskolák kínálatával. A
tanintézetek bemutatkozása
mellett a ZIC munkatársai pá-
lyaválasztási tanácsadást is tar-
tottak a fiataloknak. 

– Zugló Önkormányzata az ok-
tatást kiemelt fontosságú feladat-
ként kezeli, ami független a fenn-
tartótól, kizárólag a zuglói gyere-
kekről szól. A városvezetés szá-
mára nem mindegy, hogy a kerü-
leti gyerekek hol és milyen körül-
mények között tanulnak. Szeren-
csére a zuglói fiatalok az általá-
nos és a középiskolában egyaránt
magas szintű oktatásban része-

sülnek. A képzés rendkívül válto-
zatos, ezért sokféle tudást lehet
megszerezni. Erre pedig nagyon
büszkék vagyunk – jelentette ki
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
az iskolabörze megnyitóján. 

– Nagyon örülünk, hogy egy-
szerre ennyi fiatalt tudunk fogad-
ni, akik most a 11 bemutatkozó
középiskola mellett a mi intézmé-
nyünkkel és a programjainkkal is
megismerkedhettek – mondta Sze-
nyán-Sápi Zsófia, a ZIC vezetője.

A délelőtt 10 órától délután 4-
ig tartó esemény iránt rendkívül
nagy volt az érdeklődés, a kerüle-
ti általános iskolákból szervezett
formában és egyénileg is érkeztek
a továbbtanulási lehetőségek
iránt érdeklődő diákok.        R.T.

A Zuglói Benedek Elek EGYMI
Pedagógiai Szakmai Csoportja
a kerületi önkormányzattal
együttműködve az idei tanév-
ben is jutalomban részesíti
azokat a diákokat, akik a kerü-
leti, fővárosi, regionális, orszá-
gos és nemzetközi versenye-
ken eredményesen képviselték
a kerületet.

Közismert, hogy a zuglói isko-
lákban nagyon sok tehetséges
diák tanul, akiknek a megjutal-
mazása nem egyszerű feladat.
Korábban erre az ünnepélyes
eseményre mindig a tanév végén
került sor, ahol több száz tanuló
kapott elismerést. Az elmúlt két

évben azonban már évente há-
rom alkalommal adnak át jutal-
makat a legjobb diákoknak. 

Az idei tanév első díjátadó ün-
nepségére január 24-én került
sor a Szent István Gimnázium
Dísztermében, ahol hét tantárgy
versenyeit értékelték. Az ünnep-
ségre 140 diákot hívtak meg,
akik vagy egyéni, vagy csapatver-
senyben az első három hely vala-
melyikén végeztek. A díjátadáson
a Pedagógiai Szakmai csoport
munkatársain, illetve a tantárgyi
munkaközösségek vezetői mellett
megjelent Mélykúti Melinda, a
képviselő-testület Oktatási Bizott-
ság elnöke, illetve Füle Bernadett
önkormányzati képviselő is. Az

egyéni versenyek díjazottjai
könyvvásárlási utalványokat, a
csapatversenyek résztvevői pedig
a szponzor cégek által felajánlott
ajándékokat kaptak.

A januári díjátadó szinte csak
olyan tantárgyak versenyeit érté-
kelték, amelyek felmenőrendsze-
rűek, azaz a legjobb zuglói diá-
kok hamarosan a fővárosi vagy a
területi versenyen mérik össze tu-
dásukat. Ha ott is jól szerepel-
nek, akkor a következő díjátadó
ünnepségre is meghívást kapnak.

riersch 

Az alapítvány kuratóriuma ja-
nuár 18-án döntött arról, hogy a
2012–13-as tanévben összesen
24 zuglói diákot részesítenek a
fejenként 100 ezer forintos tá-

mogatásban. A Zuglói Diákösz-
töndíj jelképes átadására január
31-én a Zuglói Ifjúsági Centrum-
ban került sor. Az eseményen
részt vett Hajnal György kanonok

plébános, a kuratórium elnöke,
Ferdinandy István alpolgármes-
ter, Borbély Ádám önkormányza-
ti képviselő, ifjúsági tanácsnok és
Csaniga Andrea, a Zuglói Csere-
pes Kulturális Non-profit Kft.
ügyvezető igazgatója. A támoga-
tottak közül kilencen a Szent Ist-
ván Gimnázium tanulói voltak. 

– Az Önkormányzat számára
nagyon fontos, hogy azok a fia-
talok, akik a tehetségük révén

tovább tudnának tanulni és aka-
ratuk is megvan hozzá, de ép-
pen az anyagi helyzetük ezt nem
engedi meg, az alapítvány jóvol-
tából támogatásban részesülje-
nek – mondta Ferdinandy István
alpolgármester. Az alapítvány a
diákösztöndíjon kívül olyan zug-
lói fiatalokat is támogat, akik a
tanuláson kívül más területen is
kimagaslóan teljesítenek. Ebben
az esztendőben Derzsi Tamás,

Derzsi András, Szőke Zsuzsan-
na, Dobronoky Viktor, Orosz
Zsófia és Tanító Dorottya kapott
ilyen juttatást. A hét fiatal mind-
egyike kiváló tanuló és emellett
a sportban is figyelemreméltó
eredményeket értek el. 

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

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány és Zugló Önkor-
mányzata 1993 óta ösztöndíjjal segíti azokat a kerület-
ben élő 11–12. évfolyamos diákokat, akik szociálisan
rászorulók és a tanulmányi eredményük kiemelkedő.

Tehetségek támogatása

A legjobbakat jutalmazták

A cikkhez kapcsolódó videó, 
melyben az összes díjazott

megtekinthetõ a zugloilapok.hu 
oldalon megtalálható!

A cikkhez kapcsolódó videó, 
melyben az összes díjazott

megtekinthetõ a zugloilapok.hu 
oldalon megtalálható!



Már a következő 
ünnepekre készülnek
az evangélikusok
A zuglói evangélikus egyház-
községben már elkezdődött a
készülődés az elkövetkező ün-
nepekre – tudatta Gyarmati Gá-
bor presbiter, hozzátéve, köze-
ledik ugyanis a böjti időszak és
húsvét, Jézus Krisztus feltáma-
dásának ünnepe. „Gyülekeze-
tünk tagjai, de az erre fogéko-
nyak, érdeklődők is megszok-
hatták már, nagy ünnepeink
előtt nem csak a testvéri közös-
ség, a meghitt készülődés, de
különösen színes program is
várja a Bosnyák téri templomba
betérőket. S ez idén sincs más-
ként” – fogalmazott.

A böjti időszak feldolgozását,
megértését segíti majd a Böjti be-
szélgetések címmel indított soro-
zat, melynek időpontjai: február
21. és 28-a, valamint március 7.
és 14-e. A programok délután öt
órakor kezdődnek. Aztán márci-

us 21-én, este hattól „meg is ele-
venedik a húsvéti történet, még-
pedig a teológusok passiójátéka
alkalmával” – tudhattuk meg. A
presbiter szerint ugyanakkor ér-
demes felkeresni a templomot
március 17-én este hatkor is, ek-
kor kerül sor a Zuglói Zenés Es-
ték sorozat keretében a Via dolo-
rosa – A keresztút szélén címmel
Szabó Barna szerzői estjére. A
passió-oratórium vegyes karra és
zongorára készült, közreműkö-
dik: Kéménczy Antal zongora és
az Új Liszt Ferenc Kamarakórus.
Vezényel Erdei Péter, Tamásy Ta-
más lelkész pedig igét hirdet. A
sorozat következő állomás április
14-én, ugyancsak hatkor lesz, a
húsvéti fúvószenei koncerten a
Four Bones Quartet lép fel. A
koncertek ingyenesek. A presbi-
ter tájékoztatása szerint a húsvéti
gyülekezeti alkalmak a megszo-
kott rend szerint alakulnak, va-

gyis Virágvasárnap
délelőtt tizenegy
órakor, nagycsütör-
tökön hat órakor,
nagypénteken ti-
zenegy és hat óra-
kor, illetve húsvét
ünnepén és más-
napján tizenegy
órakor kezdődnek
az istentiszteletek.

kd

Lajos atya évfordulója
Jubilál a Zugló határán lévő Kis Szent
Teréz templomot vezető pap, hiszen
Bajcsy Lajos atya, három évtizede plé-
bános itt. Az évforduló kapcsán egyebek
mellett a kezdetekről, de a hosszú évek
után újra működő toronyóráról is be-
szélgettünk vele.

Harminc éve plébános a Kis Szent Teréz
templomban Bajcsy Lajos (képünkön). Az
épület ugyan a VIII. kerület legszélén, a Ke-
repesi út mellett van, ám hívei jó részét
zuglóiak teszik ki. A templomot 1928-ban
szentelték fel, s eredetileg kőbányai, do-
monkos és zuglói plébániákból alakították
ki a területét. Lajos atya 1983-ban érkezett
és elmondása szerint kaotikus viszonyok
fogadták. „A plébánia épületének csupán
egy része volt az egyházé, a többi egy cse-
csemő-otthonhoz tartozott, melyet akkori-
ban éppen felújítottak. Az udvaron méte-
res romhalmazok álltak, ajtó és ablak tár-
va-nyitva, teljes volt a védtelenség. Fino-
man szólva is lehetetlen körülmények
uralkodtak, az alsó, olykor lakatlan szint-
re egy ideig narkósok költöztek be, ráadá-
sul sokáig teljesen egyedül voltam” – idézte
vissza a nehéz kezdetet Lajos atya, aki el-
mondta, csak apránként sikerült rendet
tenni. A nyolcvanas években többek között
a harmadik világ szegényei-mozgalom ma-
gyarországi meghonosodását segítette, esz-

tendőről esztendőre közösség-építő zarán-
doklatokat szervezett Varsóba és Krakkó-
ba, aztán a rendszerváltozás közeledtével
lengyel, keletnémet, majd pedig erdélyi
menekülteket fogadott be. „Volt, hogy száz-
ötvenen húzták meg itt magukat” – mesélte
büszkén a plébános. Hozzáfűzte, két esz-
tendő alatt mintegy ötezer határontúli, Ro-
mánia területéről jött utazóval foglalkoz-
tak. „Továbbjutást, szállást, olykor mun-
kát intéztünk nekik. Mozgalmas időszak
volt” – mondta.

Az egész magyar egyház számára jeles
esemény volt II. János Pál pápa látogatása
1991-ben. A Szentatya a fiatalokkal a XIV.
kerületi, egyébként az egyházi beosztás
szerint a Kis Szent Teréz templomhoz tar-
tozó területen lévő Népstadionban találko-
zott. „Ünnepélyes díszbe, dekorációba öl-
töztettük épületünket. Óriási élmény volt.
Egyébként hivatalosan a pápa nem kért a
plébániától engedélyt a rendezvény meg-
tartásához” – jegyezte meg kissé tréfásan
Lajos atya. Hangsúlyozta, a második vati-
káni zsinat által szorgalmazott megújulási
folyamat plébániai gyümölcsének tartja,
hogy – már a nyolcvanas évek óta – náluk
is működhetnek a Neokatekumenális út
közösségei. Bár három évtized tapasztala-
tait, élményeit nem könnyű összefoglalni,
a plébános azért kiemelte még azt is, az
első budapesti taizéi találkozó idején há-
romórás, hatnyelvű szentmisét tartottak a
zsúfolásig megtelt templomban, a végén
még tűzijáték is volt.

Az egykori regnumos diák, a papi hiva-
tás előtt földrajztudományt és térképésze-
tet is tanult, azóta a művészettel is „kacér-
kodó” Lajos atya számára külön öröm,
hogy hamarosan befejeződik az évtizedek
óta működésképtelen toronyóra rendbe-
hozatala. Egy lelkes segítő végzi a munkát
aki a  néhai Lipp László atya testvére.

Kacsoh 
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Igen korai napra, február 13-
ára esik az idén hamvazószerda.
A katolikusok számára ekkor
kezdődik a húsvétot megelőző,
negyvennapos nagyböjt. Ez a nap
egyben a hivatalosan vízkereszt-
kor, vagyis január 6-án kezdődő
farsangi időszak végét is jelenti. A
két jeles nap közötti hetek hagyo-
mányosan a vidám lakomák, jel-
mezbálok, valamint népünnepé-
lyek ideje. Ráadásul a keresztény
liturgikus naptárban sem kötő-
dik hozzá jelentős vallási ünnep
– ugyanakkor a farsangi mulatsá-
gok eredete még a Krisztus előtti
időkhöz köthető. Olyannyira,
hogy a vallásos késő-középkor-

ban az olykor a bujaságot is
szimbolizáló szokásai miatt még
tiltották is az egyházi méltóságok.

Az időszak csúcspontjának ne-
vezhető a „farsang farka”, vagyis
a húshagyó keddet megelőző
utolsó három nap, amely egyben
a télbúcsúztatás ideje is. Hazánk-
ban a legnevezetesebb esemény
ilyenkor az immár világörökségi
védelem alatt álló mohácsi busó-
járás. Farsang elnevezése, legő-
sibb szokásai egyébiránt német
hatásra vallanak, de akadnak,
akik szerint egyes jellemzői itáliai
befolyásra is utalhatnak, legin-
kább Mátyás király idejéből.

És ha már szokások: ez az idő-

szak korábban hagyományosan a
párválasztásé is volt, vagyis úgy-
nevezett „esküvői szezon”, mivel
nagyböjt idején már tiltott volt
lagzit tartani. A vízkereszt utáni
első vasárnapot például Magyar-
országon mennyegzős vasárnap-
nak titulálták. A falvakban a legé-
nyek ez idő tájt szervezték a bá-
lokat, a hajadon lányok pedig ro-
konaik közvetítésével bokrétát
adtak a kiszemelt „jelölteknek”,
akik a farsang végén, az utolsó
vasárnapon, egyfajta nyilvános
színvallásként a kalapjukra tűz-
hették a díszt. Ezt követhette az-
tán az eljegyzés.

Kacsoh Dániel

LIPTÁK VILLA
1146 Budapest, Hermina út 3.

Tel.: 2206-777• www.liptakvilla.huCSEREPESHÁZ
1144 Budapest, Vezér u. 28/b

Tel.: 3632-656 • www.cserepeshaz.hu

TUDATOS ÉLETMÓD KLUB
Pszichológia – természetgyógyászat
– tudatosságfejlesztő módszerek

(előzetes jelentkezés február 14-ig)
Előadó - klubvezető: Vahl Mariann jógatanár,
pszichológus-holisztikus terapeuta
Információ: 20/988-0075, Belépődíj: 500 Ft/alkalom
(A foglalkozást minimum 6 fő esetén tartjuk meg.
Jegyek elővételben vásárolhatók.)

Február 21-én 18.00-19.30 óráig:
A tudatos életmód és a tudatos táplálkozás

CSALÁDI VASÁRNAPOK:
Február 10-én, vasárnap 10.00 órától

Február 17-én, vasárnap 10.00 órától

Február 16-án, 19.00 óra

FARSANGI VIGALOM GYERMEK

KONCERT A ZENEKASTÉLYBAN

BOHÓCPARÁDÉ

VAKREPÜLÉS Színjátszó Egyesület

Közreműködik: Egervári Mátyás és Bergics András
(duda, tekerő, furulya, hegedű, tambura)

Gyermek koncert, jelmezverseny, és játszóház, hangszerkészítés
Belépő: 800 Ft/fő, Kultúrkupon felhasználásával 500 Ft/fő

Orosz-magyar produkció
Belépő: 800 Ft/fő Családi kedvezmény: 2.400 Ft/4 fő
Jegyek az előadás előtt, a helyszínen válthatók.

Az éjszaka tapintása
Részletes program, információ: 20/353-34-92,
vakrep@vakrep.hu, www.vakrep.hu

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

Tel.: 2511-910 • www.zic.hu
2013. február 8. (péntek)

2013. február 15. (péntek)

2013. február 22. (péntek)

17.00-20.00 óráig:

14.00-18.00 óráig:

13.00-17.00 óráig:

Jelentkezési határidő: 2013. február 14.

Érdeklődni zic.posta@gmail.com címen lehet.
Belépő: egy tombola megvásárlása: 100 forint

Időpontot egyeztetni a zic.posta@gmail.com, vagy a
tanacsadas.zic@gmail.com e-mail címen lehet.

A „ verseny keretein belül, Mátyás
napja jegyében népmesemondó versenyt hirdetünk. Egy
versenyző, egy szabadon választható Mátyás királyról szóló
népmesével nevezhet, mely mese hossza nem haladhatja
meg a 3 percet.
Korcsoportok: I. 8-12 éves korig, II. 13-18. éves korig.

Jelentkezési lap letölthető a www.zic.hu weboldalról.
Érdeklődni zic.posta@gmail.com címen lehet.

FARSANG - Jelmezbál és karaoke

Pályaválasztási tanácsadás

Mesemondó verseny
Tavaszi szél vizet áraszt”

Színházi előadások

Február 9-én (szombat) 16.00 órakor

Március 16-án (szombat) 18.00 órakor

Április 13-án (szombat) 18.00 órakor

Belépő 1000 Ft/fő
A február 9-ig megvásárolt három

alkalmas bérlet ára: 2.800 Ft/fő,
KULTÚRKUPON felhasználásával 2.500 Ft/fő

Népszerű előadók közreműködésével
folytatódik kamaraszínházi előadássorozatunk
a Cserepesház színpadán.

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

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

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

Jegyek elővételben is vásárolhatók a
a Cserepesházban.

Magyar Táncház

gyerekeknek

Február 10-én (vasárnap) FARSANG
9.30-10.30 óráig kézműves foglalkozás

10.30-11.00 óráig Róka Szabolcs mesemondó
11.00-12.00 óráig Aprók tánca –

Jelmezverseny

Február 17-én (vasárnap)
10.00-11.00 óráig kézműves foglalkozás

11.00-12.00 óráig Aprók tánca – magyar táncház
gyerekeknek

Állatálarcok, farsangi kiegészítők készítése
Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves

Belépő: 450 Ft/fő
Kultúrkupon felhasználásával 150 Ft/fő

Papírmunkák, Vezeti: Kiss Erzsébet kézműves

Belépő: 450 Ft/fő

magyar táncház gyerekeknek

Vízkereszt és hamvazószerda
között: itt a farsang!

Hamvazó szerda az esztergomi bazilikában, archív képünkön Erdő Péter bíboros hercegprímás 



A zuglói iskolákban a diákok
egy speciális helyi tantervnek
köszönhetően tanóra keretében
tanulhatják a helytörténetet. A
tanulást megkönnyítő tanesz-
közöket a Zuglói Benedek Elek
EGYMI Pedagógiai Szakmai
Csoportja készítette el. 

A 6–8. osztályos diákok által
használt helytörténeti munkafü-
zetet a karácsonyi ünnepek előtt
a Regnum Marianum Plébánia
közösségi termében mutatták be. 

– Egy évvel ezelőtt ugyanitt ren-
deztük meg az alsó tagozatosok
helytörténeti munkafüzetének a
bemutatóját – mondta Borsai
Csaba pedagógus, az új zuglói
taneszköz egyik készítője. – A
Regnum Marianum Plébánia
Zugló helytörténetének a legfon-
tosabb bázisa, ahol a kerületi di-
ákok nagyon sokat tanulhatnak.

A munkafüzetet Borsai Csaba
és Bese Judit, a Cserepesház
munkatársa készítette. Az új tan-
eszközből a felső tagozatos diá-
kok játszva ismerhetik meg Zugló
történetét. A munkafüzet ismeret-
anyaga az egy évvel ezelőtt bemu-
tatott alsós segédletre épül,
ugyanakkor számos friss infor-
mációt tartalmaz. Így például már
szerepel benne a tavaly október-
ben felavatott Trianon emlékmű. 

– A Regnum Marianum Plébá-
nia fontos bázisa a Zugló múltja
iránt érdeklődőknek, ugyanis dr.
Hajnal György kanonok plébános
gyűjtőmunkájának köszönhetően
a közösségi házában egy rendkí-
vül gazdag, folyamatosan gyara-
podó helytörténeti kiállítás mű-
ködik. Itt őrzik Lohr Ferenc, a
magyar templomfestészet egyik
legnagyobb alakjának a grafikáit
és itt nyugszik a közelmúltban el-
hunyt Samodai József, Zugló
első helytörténésze, aki munkás-
ságát az Önkormányzat 1996-
ban díszpolgári címmel ismerte
el – jelentette ki lapunknak Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester. Hoz-
zátette: a Zugló Önkormányzat
fontosnak tartja, hogy a kerület
diákjai ismerjék lakóhelyük
múltját, ezért került be a kerületi
tantervbe a helytörténet oktatása.
A városvezetés tervei között sze-
repel egy Samodai József nevét
viselő Helytörténeti Műhely, illetve
egy szabadegyetem létrehozása. 

riersch 

Február 4-én diáksereg lepte el
a Polgármesteri Hivatal Házas-
ságkötő termét. Az iskolások és
az őket kísérő pedagógusok egy
Európai uniós pályázatnak kö-
szönhetően nyolc országból ér-
keztek Zuglóba. 

A program házigazdája az Eu-
rópa 2000 Közgazdasági, Idegen-
forgalmi és Informatikai Középis-
kola volt, amely szeptembertől a
Comenius programban vesz
részt. A nemzetközi program a
példaképekről szól, ezt dolgozzák
fel a zuglói mellett a lengyel, a
portugál, a spanyol, a horvát, a
román, az olasz és a török isko-
lában is, majd az elvégzett mun-
káról egy nemzetközi találkozón

tájékoztatják egymást. A február
4 és 7 közötti eseményen résztve-
vő diákok és tanárok a példaké-
peikkel ismertették meg egymást,
akiket az iskolák diákjai szava-
zással választottak ki. Az Európa
2000 majd négyszáz diákja közül
a legtöbb voksot a költő Rimba-
ud, a fizikus Stephen Hawking, a
gördeszkás Rodney Mullen, a szí-
nész Johnny Depp és a fotós Er-
win Olaf kapta. 

A külföldi delegációkat Zugló
Önkormányzat nevében Rozgonyi
Zoltán alpolgármester köszöntöt-
te, aki röviden bemutatta a kerü-
letet, majd a találkozó résztvevő-
inek kérésére megnevezte példa-
képeit. Elsőnek a szüleit említet-
te. Külön szólt a szintén politikus

édesapjáról, de példaértékű sze-
mélyiségnek nevezte Mátyás ki-
rályt, Sárik Péter jazz-zongoristát
és Szekeres Pál olimpikon para-
limpikont is.  

Papp András, az Európa 2000
Középiskola igazgatójától meg-
tudtuk: a nemzetközi program
következő állomása, egy hónap
múlva Törökországban, majd azt
követően Olaszországban lesz. Az
előbbi helyszínen az európai kul-
túrából és történelemből válasz-
tott példaképeket vitatják meg,
míg az utóbbin a nemzeti példa-
képeket mutatják be egymásnak.

-h-s

Zuglói gimnáziumok 
a legjobbak között
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Tavaly második alkalommal ad-
ták ki a 100 legjobb magyar kö-
zépiskola című könyvet, amely
ezúttal is kimagasló zuglói si-
kert tartalmazott. A kerületben
működő Szent István Gimnázi-
um a Budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
mögött 2011-ben és 2012-ben
egyaránt az országos rangsor-
ban a második helyet foglalta
el. Az ugyancsak zuglói ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gyakorló Gim-
názium pedig egy év alatt négy
helyet ugrott a ranglistán és ta-
valy a harmadik helyen végzett.  

Lázár Tibor, a Szent István
Gimnázium igazgatója (képün-
kön) elmondta: jelenleg a 100 leg-
jobb magyar középiskola rangso-
rolási módszerénél nincs alapo-
sabb mérés. Az intézmények ér-
tékelésénél 80 százalékban az
érettségi- és a kompetencia méré-
sek eredményeit, illetve a tanulók
OKTV-n elért helyezéseit számít-
ják be, a maradék 20 százalék-
ban az iskola szolgáltatásait, az
idegen nyelvek oktatását, a léte-
sítményeket, a tanfolyamokat, a
szakköröket, azok elérhetőségét
pontozzák. A  mérés során arra
is odafigyeltek, hogy egy-egy gim-

názium a reál, vagy a humán irá-
nyú-e. Érdekesség, hogy a rang-
lista első kilenc helyén reál irá-
nyú intézmény végzett, csupán a
tízedik Toldy Ferenc Gimnázium-
nak volt humán profilja. 

– A zuglói diákok magas szintű
oktatásban részesülnek – jelen-
tette ki Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a két zuglói középiskola
sikerére reagálva – Az intézmé-

nyeinkben nagyon sokféle tudást
lehet megszerezni. A szakmai
munka magas színvonalú, amit
az eredmények is tükröznek. A
két iskolában nagyon sok zuglói
diák tanul, az önkormányzatunk
számára pedig nagyon fontos,
hogy a kerületi diákok jó intéz-
ményekben, jó körülmények kö-
zött, kiváló szakemberektől ta-
nulhassanak.      R.T.

Játszva gondolkodik
a zuglói tehetség
Kulcsár Boglárka, az Álmos Ve-
zér Gimnázium és Általános Is-
kola negyedik osztályos tanuló-
ja kerületünk egyik ígéretes
matematika tehetsége. Szaba-
didejében szívesen foglalkozik
logikai játékokkal, emellett ver-
senyszerűen úszik. 

Kulcsár Boglárka egyike volt
annak a közel 2000 magyar diák-
nak, aki jelentkezett a tavaly első
ízben megrendezett KockaKobak
Országos Matematikaversenyre,
és egyike lett annak a 12 negye-
dik osztályos tanulónak is, akit a
versenyt követően az eredmény-
hirdetésre is meghívtak. A zuglói
diák az előkelő 9. helyen végzett.
Bogi fiatal kora ellenére rutinos
versenyzőnek számít, hisz már
több mint két éve rendszeres sze-
replője a különböző matematikai
versenyeknek. 2011-ben meg-
nyerte a kerületi Stafétacsi ver-
senyt, az elmúlt évben pedig har-

madik volt. Ugyancsak a 2011-
ben a Zrínyi Ilona Matematika-
verseny körzeti fordulójában a
hetedik helyen végzett, míg a Ho-
lenda Barnabás országos mate-
matikaversenyen pedig a 11. volt.
2012 végén a Bolyai Matek Csa-
patversenyen három diáktársával
közösen megnyerték a Kőbánya-
Zugló körzeti fordulót, az orszá-
gos döntőben a 23. helyet szerez-
ték meg. Tanítója szerint az egyik
legnagyobb erénye, hogy a gon-
dolkodást is játéknak tekinti, en-
nek megfelelően játszva oldja
meg a legnehezebbnek tűnő fel-
adatokat is.

Kulcsár Boglárka imádja a ma-
tekot, korábban szabadidejét szí-
vesen töltötte logikai játékokkal.
Ma már ilyenekre egyre kevesebb
ideje jut, ugyanis több mint két
éve versenyszerűen úszik a
BVSC-Zugló színeiben.

Riersch Tamás

Diákok tanulják 
a helytörténetet

A hivatalban rendeztek
nemzetközi diáktalálkozót

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



Zöldsarok
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Bolhák és írtásuk Zöld kertkeretek
A tavasz közeledtével egyre töb-
ben kezdenek a kert felújításán,
rendbetételén gondolkodni. Elő-
kerülnek a régi, meg nem való-
sított ötletek, az új elképzelé-
sek, és biztos sokaknak az is
eszébe jut, hogy a kertet sövény-
nyel vegyék körül.

A sövényeknek számos előnyük
van. A zöld sáv egyrészt dekoratív
elem, másrészt kiválóan takarja el
a kíváncsi szemek elől a benti te-
rületet, ami nagyobb forgalmú,
kertvárosi övezetekben felbecsül-
hetetlen jótétemény. Szintén hasz-
nos a sövények biztonsági szere-
pe, ugyanis egy sűrű, magas, adott
esetben tüskés zöld fal szinte át-
hatolhatatlanná teszi a birtokha-
tárt.  Egy alacsonyabb sövény a
kerítés elé, vagy egy ablak alá tele-
pítve szintén hatékony védvonalat
biztosít, és a tájidegen elemeket,
vagy épp a ház csúfabb részeit is
eltakarja. Sövényből nagy a vá-
laszték, ám a vásárlás előtt érde-
mes tájékozódni. A különbségek
elsősorban a vízigényben, és az
ideális talajtípusban rejlenek. A
növekedés mértéke nem fontos
szempont, hiszen metszéssel a kí-
vánt méretre igazítható szinte az
összes fajta. Amennyiben télen is
teljes pompában díszlő sövényre
vágyunk, érdemes a lomblevelű
örökzöldek közül válogatni. Ked-
velt fajta a tűztövis (Pyracantha).
Ez egy örökzöld cserje, nyírt és
nyíratlan sövény is készülhet be-
lőle ráadásul több színváltozata is
kapható. Szintén télálló, és kifeje-

zetten igénytelen a júliaborbolya
(Berberis julianae), ami ellenálló-
sága miatt ritkábban gondozott
kertekbe is ajánlható. A fagyal (Li-
gustrum) is gyakori birtokhatáro-
ló növény. Levelei még november-
ben is díszlenek, de ezek nem té-
lizöldek, az erősebb fagyok után
lehullanak. A nyírott sövények leg-
népszerűbbike a buxus, vagy
puszpáng (Buxus sempervirens),
mely jól tűri a metszést, nagysze-
rűen formázható. Télizöld növény,
levelei tavasszal megújulnak, de
télen is díszlenek. A lombhullató
fajták közé tartozik a mezei juhar
(Acer campestre), mely télen
ugyan kopár, lombos állapotában
viszont nagyon szép, szélesre nő,
ezért nagy kertekbe, utcafrontok-
ra is ajánlható. A sövények gondo-
zása nem több vesződség, mint a
hagyományos kerítések karban-
tartása. Az örökzöld sövényeket
évente egyszer-kétszer kell met-
szeni, a lombos változatokat eset-
leg többször. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A legtöbb ember azt hisz, ha
nem lát az állaton bolhát, ak-
kor az nem is bolhás. A bolha
azonban nem az állaton él,
csak táplálkozni ugrik rá,
egyébként a környezetben él.
Ha ez a környezet az udvara,
vagy a lakása, akkor ezek a
bolhák Önnel együtt élnek!

Egy megtermékenyített nős-
tény bolha élete során átlagosan
400–500 petét rak, amik általá-
ban a padlón, a parkettarepedé-
sekben, sarkokban, a porban ta-
lálhatók. A petékből három hét-
től néhány hónapig tartó fejlődés
után lesznek kifejlett bolhák. 

Az emberek általában azt hi-
szik, hogy a bolhák legnagyobb
kártétele a csípés okozta kelle-
metlenség és vérszívás. Valójá-
ban az jelenti a legnagyobb prob-
lémát, hogy egyes állatok allergi-
ásak lehetnek a bolha nyálában
található fehérjékre, melyek vér-
szívás következtében kerülhet-
nek szervezetükbe. Tehát, ha egy
bolha megcsíp egy ilyen állatot,
kifejlődhet a bolhaallergia, mely-
nek eredménye allergiás bőr-
gyulladás, a bőr kipirosodik,
nedvedzik, viszket, a szőr kihull.

Sokféle bolhairtó – csepp,
spray, por, oldat, sampon, nyak-
örv – van forgalomban. Az állat-
orvos tudja megmondani, hogy
az Ön kedvence esetében melyik
alkalmazható.  

A környezetben élő vérszívók

elpusztításának a legeredménye-
sebb eszköze a speciális bolhair-
tó spray és a porszívó együttes
használata. 

Első lépésben az otthonát tel-
jesen porszívózza ki, majd a
résszívó fejet a csőre csatlakoz-
tatva, a legnagyobb szívóerőre
kapcsolva alaposan takarítsa ki
a padlószéleket, repedéseket, a
szegélylécek melletti területeket,
a víz-, gáz-, fűtéscsövek közvet-
len környezetét, a parketták kö-
zeit, a radiátorok mögötti, kon-
vektorok melletti területeket.
Porszívózzon át minden bútor-
darabot, párnákat, lábtörlőket,
székeken lévő ülőpárnákat, stb.
Különösen ügyelje azokra a terü-
letekre, ahol állatai szívesen tar-
tózkodnak (fekvőhely, etetőhely).

Ha állat utazott autójában, a ta-
karítást terjessze ki a kocsira is. 

A porszívózás után a porszívó
fejét, a porzsákot és a helyisége-
ket be kell fújni bolhairtóval,
eközben ügyeljen a dobozon ta-
lálható egészségügyi előírások
betartására. 

Mind a porszívózást, mind a
befújást ajánlatos három hét
múlva, majd ezt követően há-
romhavonta megismételni.

A bolhák galandférgek közti-
gazdái lehetnek. Bolhás kutyák-
ban nagyobb valószínűséggel for-
dulnak elő galandférgek, ame-
lyek kutyája székletében uborka-
mag, rizsszem alakú és méretű
képletekként figyelhetők meg.

Dr. Schuster Zoltán
www.zuglallatorvos.hu

Kos – Érzelmeik túlzott
mértékben befolyásolhat-
ják őket, próbáljanak

nem függni tőle! Sok kisebb útra
számíthatnak, ám legyenek ébe-
rek, a köd, rossz ablaktörlő aka-
dályokat okozhat! Vágyaikat
most megkaphatják, csak jól
kérjenek, mert most valóban tel-
jesülhetnek!

Bika – Jól vannak. Mun-
kájuk gyümölcse beérhet,
mely pénz formájában

meg is érkezhet. Legyenek ébe-
rek, mert épp pénzügyi vonalon
most becsaphatók, bármilyen jó
pénzügyi szakemberek is! Bará-
taikban csalódhatnak, ám tudni
kell, hogy a csalódást az elvárás
okozza!

Ikrek – Egyszerre nagyon
jól vannak, ugyanakkor
egy álomvilág is rájuk ne-

hezedhet, ami hozhat önsajnála-
tot, rosszkedvet. Az utazás lehe-
tősége itt van, mely akár szim-
bolikus is lehet- szellemszinten.
Váratlanul, különleges emberek-
kel ismerkedhetnek meg.

Rák – Türelmetlenségüket
elsősorban a társuk érzé-
kelheti, az sem kizárt,

hogy most nagy szabadságvágy-
gyal változtatni akarnak eddigi
életükön, munkájukon. Igényük
lehet ugyanakkor az egyedüllét-
re, magányra is. Jó megérzése-
ikre, belső hangjukra hallgathat-
nak!

Oroszlán – Most kicsit
megtépázottnak érezhetik
magukat, vagy a sok aka-

dály miatt fáradtnak - ami igen
megviselheti a hiúságukat, te-
remtő erejüket. Legszívesebben
egyedül lennének, elbújnának, a
világ elöl. Társuk, testvérük, hi-
tük, céljaik segítségükre lehet-
nek.

Szúz – Ők, akik mindig
két lábbal állnak a földön,
most teljesen álomvilág-

ban lehetnek, elveszítve a talajt
lábuk alól. A bizonytalanság, a
túlzásba esések nehezíthetik
most napjaikat. Elsősorban a
társukkal éleződhetnek ki a
helyzetek, ám zseniális meglátá-
saik segíthetnek.

Mérleg – Maguk sem tud-
ják, hogy most jól vannak
– e, vagy inkább elbújná-

nak, a világ elöl, mert a magányra
vágynának. A pénzügyi nehézsé-
gek, a társukkal való bizonytalan-
ság rossz érzést kelthet bennük,
de egy szerelem vagy gyerekeik
nagy örömet okozhatnak nekik.

Skorpió – Még mindig tü-
relmetlenek lehetnek, s
érzelmileg kiszámíthatat-

lanok, ugyanakkor egyedül is
szeretnének lenni. Elbújni ott-
honukba, ahová most nagyon
sok szeretet, elfogadás érkezhet.
Szerelemben, gyerekeikben csa-
lódhatnak, mert álmokat, illúzi-
ókat kergettek.

Nyilas – Szeretnék magu-
kat megmutatni a világnak,
hisz tele vannak szeretet-

tel, kapcsolódási vággyal. Ugyan-
akkor a bizonytalanság is ben-
nük lehet, így most teremtő ere-
jük kicsit visszafogottabb lehet.
Pénzügyekben váratlan kiadások
lehetnek. Titkok derülhetnek ki. 

Bak – Érzékenyek, türel-
metlenek, akaratosak le-
hetnek még mindig, ám a

pénzügyi vonalon érkező bőség
nyugalmat hozhat nekik átme-
netileg. A munkájukban sikerek
jöhetnek, de a munkatársaikkal
a kapcsolataikat a feszültségek,
csalódások, bizonytalanságok
jellemezhetik.

Vízöntő – A szeretet és a hi-
degség váltakozhat bennük
- bár ettől a jegytől a megle-

petéseket már megszokhattuk. Az
anyagiak és a szerelem területén
különösen legyenek éberek, egyik
végletből a másikba eshetnek, s
ha nem figyelnek, becsaphatják
őket, de becsaphatnak másokat is. 

Halak – A hitükben min-
dent kiselejtezhetnek, ami
idejét múlta. Lehetnek tü-

relmetlenek, eshetnek egyik vég-
letből a másikba, álomvilágból a
pörgésbe, ami a társukra is igaz
lehet. Másoknak való segítésük
akadályokba ütközhetnek. Csak
akkor segítsenek, ha kérik!

Kováts Krisztina

Termék megnevezése

Sütőtők

Savanyú káposzta+levél

Lilahagyma

Vöröshagyma

Burgonya

Spanyol mandarin

Alma

Sütnivaló kolbász

Véres-májas hurka

Zsemle, kifli AKCIÓ!

Nagyi kenyere AKCIÓ!

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

db

0,5kg

Ár (Ft)

140-160

390

160-200

120-160

120-170

260-300

130-160

1.500

1.300

15

99

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
február 7–20-ig 

Kétheti horoszkóp
február 7-től

www.asztrocsillag.hu



Először járt a kerületben a mo-
sonmagyaróvári Futura Interak-
tív Természettudományi Köz-
pont roadshow-ja, amely febru-
ár 4-én a Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény tor-
natermében mutatták be a mo-
bil planetáriumukat.

Az ország nyugati határán
nemrégiben létrehozott központ-
tal tavaly ősszel találkozhattak
először a zuglói pedagógusok,
amikor az Önkormányzat jóvol-
tából a természettudományos

szaktanárok egy továbbképzé-
sen vehettek részt Győrben és
Mosonmagyaróváron. Az ott lá-
tottak több tanárt is meggyőztek
a központ fontosságáról. Mint
kiderült, a Futura a központ egy
mobil kiállítással is rendelkezik,
ezért felmerült annak a lehetősé-
ge, hogy a létesítmény országos
roadshowjának egyik állomása
Zuglóban legyen. 

Február 4-én a Munkácsy tor-
naterme egy mini Csodák Palo-
tájává alakult át, ahol a diákok
egyrészt a természet egyensúlyá-
val, azon belül a rendkívül fon-

tos és összetett táplálékláncok-
kal, ezen kívül érdekes fizikai
kísérletekkel, valamint a mobil
planetáriumban az égbolt titkai-
val is megismerkedhetek.

Az egész napos rendezvény ré-
szeként a Futura szakemberei az
érdeklődő pedagógusok számá-
ra továbbképzést tartottak, illet-
ve két természettudományos
szakkör, a zuglói Liszt Ferenc Ál-
talános Iskola ifjú csillagászai,
és az egyik budakalászi iskola
ökoszakkörének a tagjai is meg-
tekintették a kiállítást.

R.T.

A Tevan-könyvek hajdanán na-
gyon népszerűek voltak, mert ki-
vitelük rendkívül elegáns és mű-
vészi volt. A családban több mű-
vész is volt, köztük grafikusok,
akik szívesen vállalkoztak a
könyvek illusztrálására. Bár a há-
ború után két egymást követő év-
ben is a Tevan Nyomda és Kiadó
gondozásában megjelent könyvet
választották az Év Könyvének, az
1949-es államosítást követően a
híres könyvmanufakrúrát beol-
vasztották a gyomaendrődi Kner
Nyomdába.

– A békéscsabai nyomdászok
2003-ban a Tevan Nyomda és Ki-
adó alapításának századik évfor-
dulójára ünnepségét rendeztek,
amire bennünket is meghívtak –
mesélte a zuglói pedagógus. –
Gyakorlatilag ott szembesültem a
családi örökségemmel. Sajnos, a
Tevan család emléke Békéscsa-
bán lassan feledésbe merül, pe-
dig hajdanán nyomdaipari szak-
középiskola viselte édesapám ne-
vét, illetve egy Tevan Könyvesbolt

is működött. Ma azonban már
csak egy eldugott kőtábla emlé-
keztet a város egykori híres csa-
ládjára. 

Tevan Ildikó a centenáriumot
követően létrehozta a Tevan Ala-
pítványt, amely két fontos dolgot
tett: újra kezdte a könyvkiadást,
illetve a családi örökségekből egy
vándorkiállítást hoztak létre,
amit már több mint harminc he-
lyen mutattak be.

– Eddig két könyvet adtunk ki,
egyet Örkény István és egyet Ott-
lik Géza születésének a 100. év-
fordulójára. A kötetek kortárs
írók munkáit tartalmazták. A
könyvekkel elsősorban azokat a
fiatalokat céloztuk meg, akik sze-
retnek kortárs irodalmat olvasni.
A kisméretű könyv a zsebükben
is elfér, amit bárhol elővehetnek,
és olvashatnak. A címlapot úgy
készítettük el, hogy az emlékez-
tessen az egykori Tevan-könyvek-
re. A kiállításunkat eddig minde-
nütt nagy érdeklődés fogadta.
Legutóbb a zuglói Hunyadi János

Általános Iskola diákjai tekinthet-
ték meg. A fiataloknak leginkább
a tárgyi és képi emlékeket felso-
rakoztató tárlat interaktív és
hangpontja nyerte el a tetszését.
Bízom benne, hogy hamarosan
más kerületi oktatási intézmé-
nyekben is lehetőségünk nyílik a
gazdag anyag bemutatására.

riersch 
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A zuglói Móra Ferenc Általános
Iskolában 1992-ben egyetlen
osztályban indult meg a német
nemzetiségi oktatás. Ma nyolc
évfolyamon 190 gyerek része-
sül kisebbségi oktatásban.

A nemzetiségi képzés nem
csak nyelvoktatást, hanem az itt
élő német kisebbség kultúrájá-
nak és hagyományainak az ápo-
lását is jelenti. A Mórában ennek
megfelelően minden tanévben
kiemelten kezelik az őszi Kinder
partit, a Márton-napot és az ah-
hoz kapcsolódó töklámpás fel-
vonulást, illetve a farsangi sze-
zonban a svábbált. Ez utóbbira
január 25-én került sor, amit a

Zuglói Német Önkormányzat is
támogatott. A rendezvényen
megjelent a helyi német kisebb-
ség vezetője, Timler Lajosné, és
helyettese Timler Lajos is. A
Zuglói Önkormányzat Bátki
László képviselte. A városatya
egyébként az iskolaszék tagja. 

A zuglói svábbálon a hagyomá-
nyoknak megfelelően az iskola
tanulói mellett vendégelőadók is
fellépnek. Ezúttal a ceglédberce-
li német nemzetiségi táncegyüt-
tes tartott látványos táncbemu-
tatót. A lakótelepi nemzetiségi
program szokás szerint a szülők
által készített finomságok elfo-
gyasztásával végződött.

Riersch Tamás

Német hagyományok
a lakótelepen

Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én tisztázta le a Himnuszt.
1989 óta ez a nap ünnepnap,
amikor nagyobb figyelmet for-
díthatunk nemzeti tudatunk
erősítésére, múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeink
megismerésére. Az emléknapot
országszerte kulturális rendez-
vények kísérik. Zuglóban egy
egész programsorozat épült a
Magyar Kultúra Napjára.

Zuglóban 2013. január 18-tól
kezdve öt napon át ingyenes
programokkal várták az érdek-
lődőket a rendszerváltás óta ün-
nepelt Magyar Kultúra Napjára.

– A műsorsorozat 18-án kez-
dődött a Zuglói Ifjúsági Cent-
rumban. Murányi László szere-
tetverseket mondott zuglói isko-
lásoknak – tudtuk meg Csaniga
Andreától, a Zuglói Cserepes
Kulturális és Non-profit Kft.
ügyvezető igazgatójától. – Más-
nap, a Cserepesházban az Arany
János Általános Iskola és Művé-
szetoktatási Intézmény diákjai
Petőfi Helység Kalapácsa című
darabját adták elő, majd Latino-
vits Zoltánra emlékeztünk. 

A Lipták-villában január 19-én
a zuglói géniuszokról volt szó, a
XX. század hajnalán tevékeny-
kedő jeles építészekről, Hajós
Alfrédról és dr. Lipták Pálról. A
két alkotó munkásságáról
egyébként február 22-ig látható
kiállítás a Hermina úti épület-

ben. Az ünnepnap alkalmából
gyermekeknek szóló koncertet
és táncházat is szerveztek.

A programsorozatot január 22-
én Sebestyén Márta teltházas kon-
certje zárta a Zuglói Zeneházban.

– Ezúttal gyönyörű bepillan-
tást kaptunk a Gregorián éne-
kektől a Mátyás kori udvari mu-
zsikán át, a magyar versek meg-
zenésítéséig Sebestyén Márta
előadásában – tette hozzá Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester.

A művésznő – aki az Oscar-dí-
jas Angol beteg című film főcím
dalát is énekelte – édesanyja
egyébként évtizedekig a zuglói
Hunyadi János Általános Iskola
zenepedagógusa volt. Az intéz-
ményben Kodály Zoltán is több-
ször megfordult, aki már akkor
felfigyelt a kis Sebestyén Márta
tehetségére.

vd-fkk

Amit Békéscsabán elfelejtettek,
Zuglóban megvalósulhat

Kodály is felfigyelt
Sebestyén Mártára

Mobil planetárium a Munkácsyban

Kevesen tudják, hogy a Városligeti Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola informatika ta-
nára, Szántóné Tevan Ildikó az egyik legnevesebb bé-
késcsabai család leszármazottja.  Nagyapja, Tevan
Adolf alapította 1903-ban a nevét viselő nyomdát és
kiadót békési településen. Édesapja, a szép könyvek
alkotója az a Tevan Andor, akinek egykor nyomda-
ipari szakközépiskola viselte a nevét. 



A január 31-i képviselő-testületi ülésen
a városvezetés jutalmat adott át a köz-
biztonság területén az elmúlt időszak-
ban kimagaslóan teljesítő szakembe-
reknek. 

A Hónap Rendőre kitüntetést ezúttal
Babos Katalin rendőr őrmester, a Zuglói
Rendőrkapitányság nyomozója és Gulyás
József főtörzszászlós, a Rendészeti Osz-
tály Körzeti Megbízotti Alosztályának a
munkatársa vehette át. A Hónap Tűzoltó-
ja elismerésben részesült: Herczeg Tibor
és Bartók István tűzoltó főtörzsőrmester.

Mindketten az Észak-pesti Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség XIV. kerületi állomá-
nyának a tagjai. riersch

Január 26-án ilyen tragédia
történt a kerületben, amikor egy
Bazsarózsa utcai háromszintes
társasház földszinti lakásához ri-
asztották a mentőket és a tűzol-
tókat. Az egyik lakó hajnali fél 2-
kor ért haza, és a lakásba lépve
erős gázszagot érzett. A hálószo-
bában eszméletlen állapotban ta-
lálta a párját, illetve annak 5 éves
kislányát. A férfi azonnal értesí-
tette a mentőket. A mentősök a
helyszínen megpróbálták újraé-
leszteni a két embert, de ez több-
szöri próbálkozás után sem sike-

rült nekik, így már csak a halál
beálltát tudták megállapítani.
Időközben a helyszínre érkező
tűzoltók a házban tapasztalt erős
szén-monoxid koncentrátum mi-
att az első és második emeleti la-
kásokat kiürítették. Rozgonyi
Zoltán közbiztonságért felelős al-
polgármesternek köszönhetően a
lakóknak csak rövid időt kellett
a BKK helyszínre küldött melege-
dő buszában tölteni, mert az
egyik közeli szállodában helyez-
ték el őket. A ház átszellőztetése
után a lakók – összesen hét fő –

szombaton délután 2 órakor tér-
hettek vissza az otthonukba. A
nyolcadik személyt, az elhunytak
családtagját megfigyelésre kór-
házba szállították. Az elsődleges
vizsgálatok megállapították, hogy
a tragédiát a fürdőszobában talál-
ható fali vízmelegítő bojler meg-
hibásodása okozhatta. A szakem-

berek szerint az ilyen esetek egy
szén-monoxid-jelző készülék fel-
szerelésével elkerülhetőek lenné-
nek. Ez egyelőre még nem kötele-
ző, de gyanítható, hogy a sok tra-
gédia előbb-utóbb a gázkészülék
üzemeltetési feltétele lesz a jelző-
berendezések megléte. A színte-
len és szagtalan gáz az ember

egyik legalattomosabb ellensége.
Általában csak akkor észlelni a
jelenlétét, amikor már késő. A
tragédiák nagy része éjjel, illetve
hajnalban történik, így a gáz leg-
többször álmában mérgezi és öli
meg az áldozatait.                 R.T.
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Tragédia a kerületben

Rendőrkézen a lépcsőházi 
támadó

Január 13-án a kora reggeli órákban a
Füredi úti lakótelep egyik panelépületének
lépcsőházában egy ismeretlen férfi tettleg
bántalmazott egy fiatal nőt. Elvette tőle a
táskáját, amiben iratok, egy HTC és egy
Samsung típusú mobiltelefon, valamint 10
000 forint készpénz volt. A sértett a bűn-
cselekmény során állkapocstörést és zúzó-
dásosokat szenvedett. A zuglói nyomozók
a sértettet meghallgatását követően kiele-
mezték a térfigyelő kamera felvételeit. A nő
vallomása és a kamerafelvétel alapján egy
korábban már hasonló bűncselekményt
elkövető személy került a rendőrök látó-
körébe. A sértett fényképről egyértelműen
felismerte az őt bántalmazó férfit. A rend-
őrhatóság felkutatta és előállította a gyanú-
sítottat, aki tagadta a bűncselekmény elkö-
vetését. A férfi ellen rablás, súlyos testi sér-
tés, okirattal és bankkártyával való vissza-
élés vétsége miatt indult eljárás. 

Elfogták a rablót

A zuglói nyomozók elfogták azt a fér-
fit, aki december 19-én a Francia út 3.
szám előtt előbb eladott egy mobiltele-
font egy másik férfinak, majd minden
előzmény nélkül egy kemény tárggyal
bántalmazni kezdte a vevőt. A támadó
a védekezésre képtelenné vált embertől
elvette a frissen vásárolt mobiltelefont
és a nála lévő 4600 forintot, majd elme-
nekült.

A Kerületi Rendőrkapitányság Bűnül-
dözési Alosztályának nyomozói a be-
gyűjtött információk alapján beazonosí-
tották az elkövetőt, akinek felkutatták a
tartózkodási helyét és elfogták.  A férfi
ellen felfegyverkezve elkövetett rablás
miatt indult eljárás. A gyanúsított a ki-
hallgatása során tagadta a bűncselek-
mény elkövetését, jelenleg szabadlábon
védekezik.

Riersch Tamás

BŰNÜGYI KRÓNIKA

Díjazták a legjobbakat

Két nappal a tragédia előtt jelent meg a Zuglói
lapokban az Önkormányzat Biztonságos Ottho-
nunkért 2013 elnevezésű pályázata, amely Honey-
well H450EN típusú szénmonoxid-érzékelő támo-
gatott beszerzését teszi lehetővé a lakosság szá-
mára. Mindazoknak a zuglóiaknak célszerű jelent-
kezni a pályázati felhívásra, akik gázkészüléket
üzemeltetnek a lakásukban és szeretnék nagyobb
biztonságban tudni önmagukat és családjukat. 

(Pályázati felhívás a 14. oldalon.)

A lakásokban felszerelt gázkészülékek meghibáso-
dása, illetve a kémények karbantartásának elmu-
lasztása miatt megnövekedett szén-monoxid kon-
centrátum a fűtési szezonban hétről hétre újabb ál-
dozatokat követel.

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

Az Időskori Életjáradék Zrt. 
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere 

az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén. 
Életjáradék programunkkal szerződésben garan-
tált, folyamatos, havonta folyósított életjáradék 
jövedelmet nyújtunk időskorú partnereinknek, 
akik ezzel hosszú távú, kiszámítható pénzügyi 
biztonságot élvezhetnek. 
Az Időskor Életjáradék Zrt. szolgáltatása valós 
segítséget jelent valamennyi ügyfelünknek, 
akik nyugdíjas éveiket ezáltal tartalmasabban, 
nyugodtabban tölthetik. 

Az általunk kínált Életjáradék megoldást olyan, 
70. életévüket betöltött nyugdíjasok számára 
ajánljuk, akik legalább 10 millió Ft értékű 
budapesti, tehermentes lakóingatlannal rendel-
keznek. Az ingatlan tulajdonjogáért cserébe 
cégünk akár több millió forintos egyösszegű 
kifizetést, és emellett folyamatos, havi járadékot 
kínál ügyfeleinek, akik továbbra is ingatlanjuk-
ban maradhatnak.

Időskori Életjáradék Zrt.
Központi iroda: H -1145 Budapest, Róna u. 183.

Telefon: +36 (1) 784 5408 · +36 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, VÍZ-,
GÁZ-, központi fűtésszerelés, ázá-
sok, csőtörések megszüntetése.
Mosdók, WC tartályok cseréje. In-
gyenes kiszállás. Tel.: 402-4330, 06-
20-491-5089

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, ga-
ranciával, referenciával. Tel.:06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45 Pap Gá-
bor kisiparos, www.festes-tapeta
zas.hu

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

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD
SZOBAFESTÉST, tapétázást, kő-
művesmunkát, hideg-melegburko-
lást, nagytakarítást vállal garanciá-
val. Teljes körű lakásfelújítás. Tel.:
06-20-998-2369 delabt@vipmail.hu

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsi-
szolást, parkettajavítást, vízszere-
lést, gipszkarton szerelést, csempé-
zést, villanyszerelést, kőműves, asz-
talosmunkát, ajtó-ablakcserét vállal
kisiparos garanciával. Tel.: 202-
2505, 06-30-251-3800

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

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

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

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes ki-
szállással, garanciával a hét minden
napján. Tel.: 405-3553, 06-20-
9344-874

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

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

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

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, ke-
rítésépítés kicsitől a teljes lakásfel-
újításig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény. Tel.: 405-5769, 06-30-
734-0411

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

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

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

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

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

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

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

HÁZHOZ MEGYEK. MATEMATI-
KA, angol, német, fizika. Érettségi-
re, nyelvvizsgára felkészítés, felzár-
kóztatás. Egyetemi matek is. Tel.:
06-20-9736-467

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, dip-
lomás tanárnál. Társalgás már kez-
dő szinten. Eredményes felkészítés
bármely vizsgára. Tel.: 3-830-461

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

NÉMETOKTATÁS NYUGDÍJAS
TANÁRNÁL bevált módszerrel min-
den szinten a Tihany utcában. Tel.:
06-1-220-1413

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ
MEGY! Benőtt köröm, tyúkszem el-
távolítása, kezelése. Manikűr, talp-
masszázs. Hétvégén is! Ajándékutal-
vány is! Barbi- Pedi. Tel.: 06-30-
319-1178 

KOCSENDA KOZMETIKA! Arc-és
testkezelés (Gi-gi, Jean d’Arcel, So-
lani termékek) testmasszázs, infra-
szauna, 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

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVI-
SELETÉT vállaljunk nagy gyakor-
lattal, jogi, műszaki háttérrel! Tel.:
06-1-222-8561, 06-20-9234-639
petszolg@t-email.hu

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

INGATLAN

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

MUNKÁT KÍNÁL

ZUGLÓI CSALÁD NYUGDÍJAS
hölgyet keres háztartásvezetői
feladatok ellátására (idősgondo-
zás, takarítás, főzés… stb.), hét-
főtől péntekig, napi 2-3 órában.
Tel.: 06-70-770-9695

BOSNYÁK TÉRHEZ KÖZEL, sar-
kon (jó infrastruktúrával) 2×75
nm-es, összkomfortos, kétgeneráci-
ós ikerház eladó. Garázs, pince 45
nm. Jó parkolás. Közeli sportolási
lehetőség. Tel.: 06-20- 208-9300,
221-9126

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítése, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Atti-
la. Tel.:256-86-80, 06-30-9-704-870

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

VESZEK KÉSZPÉNZÉRT BÚTO-
RO-KAT, festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, könyveket, írógépet, var-
rógépet, bizsukat, csipkét, szőrmét,
kitüntetést, hagyatékot. Tel.: 06-20-
554-7599

KERESEM 58-68 éves hölgy társa-
ságát! Tel.: 06-1-3636-766

GYERMEKFELÜGYELETET, KI-
NEZIOLÓGIA-, AGYTORNA - és fej-
lesztőfoglalkozásokat vállal nagy ta-
pasztalattal rendelkező óvodapeda-
gógus, kineziológus. Tel.: 06-70-
607-8383

ELVESZETT CANON EOS 550D
fényképezőgép táskában, diktafon-
nal, plusz objektívvel január 19-én.
Tel.: 30/593-9343

KÖNYV

EGYÉB

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

RÉGISÉG

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

SZÁMÍTÓGÉP

TÁRSKERESŐ

ZUGLÓBAN BEKÖLTÖZHETŐ ÚJ-
ÉPÍTÉSŰ lakások eladók. Alapte-
rületek: 40 nm, 70 nm és 85 nm.
Reális áron. Tel.: 06-30-9509-562

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. február 13. Megjelenés: február 21.

Lapszám Hirdetési lapzárta
(szerda)

Megjelenés
(csütörtök) (*péntek)

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 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.

3.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Pályázati felhívás szénmonoxid-érzékelő
támogatott beszerzésére

A Zugló Önkormányzata megbízásából a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. pályázatot hirdet

Honeywell H450EN típusú szénmonoxid érzékelő több mint 50 száza-
lékos támogatású beszerzésére. 

A berendezés alkalmas a gázkészülékekből, kandallókból, kazánokból 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 elhárítása érdekében kémény felújításra kötelezte, illetve a kémény hasz-
nálatát megtiltotta.

A pályázat benyújtásának feltétele 5.000 forint önerő biztosítása.
A pályázat a készlet erejéig érvényes!

A pályázaton való részvételről, a benyújtás módjáról további információ

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
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A magyar férfi vízilabda válo-
gatott tavalyi olimpiai 5. helyezé-
sével egy korszak zárult le a
sportág történetében. A csapat-
tal háromszor olimpiai bajnok-
ságot nyerő Kemény Dénes szö-

vetségi kapitány távozott a válo-
gatott éléről, ugyanakkor több
meghatározó játékos is vissza-
vonult. Az új edző, a háromszo-
ros olimpiai bajnok Benedek Ti-
bor az első pillanattól jelezte,

hogy a keretet és a szakmai stá-
bot egyaránt megfiatalítja. Az át-
alakítás során két zuglói sport-
ember is megkeresett, A váloga-
tott másodedzőjének a BVSC-
Zugló felnőtt férfi csapatának a
trénerét, Dabrowski Norbertet
(képünkön) kérte fel, a keretbe
pedig behívta a 19 esztendős
Bedő Krisztiánt, aki a Szőnyi úti
csapat első számú centere.

– Tibor már decemberben je-
lezte: amennyiben őt választja
meg az elnökség, akkor engem

kér fel másodedzőnek – mondta
Dabrowski Norbert. – Számom-
ra hatalmas megtiszteltetés ez a
felkérés. Minden erőmmel azon
leszek, hogy a válogatott a nem-
zetközi versenyeken minél ered-
ményesebb legyen.

Dabrowski Norbert 1984 és
2004 között volt a BVSC pólósa.
Ezt a húsz évet csak egy rövid
dániai és egy OSC-s kitérő sza-
kította meg. Nyolc évvel ezelőtt
az akkori szakvezetővel, Geren-
dás Györggyel együtt a Szőnyi
útról Egerbe igazolt át. 2005-
ben elhagyta a medencét és ed-
zősködni kezdett. Négy évig Szé-
kesfehérváron dolgozott, majd
visszatért Zuglóba. Itt előbb az
ifi, majd három éve a felnőtt csa-
patot irányítja. 

– A BVSC-Zugló egy utánpót-
lás-nevelő egyesület, a felnőtt ví-
zilabda csapatunkban jelenleg is
10-12 saját nevelésű pólós ját-
szik. A munkánkat eredményes-
ségét mutatja, hogy Bedő Krisz-
tián is bemutatkozhat az új vá-
logatottban.

A megfiatalított magyar vízi-
labda-válogatott tavasszal a Vi-
lágligában debütál, július végén
pedig a barcelonai világbajnok-
ságon igyekeznek minél jobb he-
lyezést elérni. 

A BVSC-Zugló Vízilabda Szak-
osztályánál nem Dabrowski
Norbert az egyetlen „válogatott
szintű” tréner. A női csapat ed-
zője, Petrovics Mátyás ugyanis
korábban a női válogatott szö-
vetségi kapitánya volt.

Riersch Tamás

Nem túlzás kijelenteni, hogy Knoch Vik-
tor Zugló leggyorsabb embere. A 23 esz-
tendős fiatalember a hazai gyorskorcso-
lya, más néven a short-track legismer-
tebb képviselője. 

Első komolyabb sikerét a 2006-os tori-
nói téli olimpián aratta, ahol 1500 méteren
meglepetésre a döntőbe jutott, s végül az
ötödik helyen fejezte be a versenyt. Ekkor
Knoch Viktor és az ugyancsak gyorskor-
csolyázó negyedik helyen végzett Huszár
Erika személyében 26 esztendő
után sikerült magyar versenyző-
nek a téli olimpián pontszerző
helyen végeznie. Viktor a kö-
vetkező évben a csehországi
junior világbajnokságon
1500 méteren bronzérmes, a
Sheffield-i felnőtt Európa-baj-
nokságon pedig ezüstérmes lett.
Azóta elsősorban a váltó tagja-
ként gyarapítja az érmei szá-
mát. Legutóbb a 2009-es tori-
nói EB-n állhatott fel a dobogó
harmadik fokára. 

Idén januárban a Knoch Vik-
tor, Liu Shaolin Sándor, Béres
Bence, Burján Csaba összeál-
lítású férfi váltó a malmői
Európa-bajnokságon
a hollandok és az
oroszok mögött a
harmadik helyen
ért végzett.

– Nagyon vár-

tam már az EB-t, mert kíváncsi voltam,
hogy mire lesz képes a váltónk. A megfia-
talított csapattól már a döntőbe jutás is
bravúr volt, amit a bronzéremmel még si-
került megfejelnünk. Sajnos, az egyéni ver-
senyeken már nem jött ki a lépés. Vagy ki-
löktek, vagy szabálytalankodtak velem
szemben, így mindhárom számban 500,
1000 és 1500 méteren is kiestem. Sajná-
lom, mert úgy éreztem, hogy nagyon jól
ment a versenyzés – mondta Knoch Viktor. 

A sportember az EB-sikert követően
csak pár napot tölt itthon, aztán a társaival

együtt Világkupa versenyekre utazik,
hogy minél jobban felkészüljön az év
nagy eseményére, a debreceni világ-
bajnokságra. Ezt követően nem ki-

sebb feladat vár rá, minthogy ki-
vívja a helyét a 2014-es Szo-

csiban megrendezésre kerü-
lő téli olimpiára utazó

magyar csapatban.
A pécsi születésű fia-

talember a Kisstadion
melletti Jégcsarnokban
edz, ezért is költözött
hét évvel ezelőtt Zugló-
ba. 2008 óta a Buda-
pesti Kommunikációs
Főiskola gazdaságme-
nedzsment szakára
jár, ahol az említett
olimpiai célok miatt
tanulmányai halasztá-
sára kényszerült.           

R.T.
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Zuglóiak a vízilabda-válogatottban

Szalay Krisztián 2012 ja-
nuárjában kezdte meg a
Budapesti Sportiroda által
meghirdetett zuglói futó-
nagyköveti munkáját. A 39
esztendős sportember hét
évvel ezelőtt kezdett el fut-
ni, s mivel a rendszeres
mozgás az életének részé-
vé vált, gondolkodás nélkül
megpályázta a lehetőséget. 

Edzeni általában a Rákos-patak mentén
szokott, azonban az egy éve alakult futókö-
zösség fejlődésének köszönhetően ma már
gyakran futnak a Szilas-patak mellett, a
Margitszigeten vagy a Hármashatár-hegyen is. 

– Ma már nagyjából százhatvanra tehető
azoknak száma, akik kisebb-nagyobb
rendszerességgel velünk futnak a patak-
parton – mondta Szalay Krisztián. – Közü-
lük a leglelkesebbek, nagyjából hetven fő
Zugflow néven egy önálló futóegyesületet is
alapított, és ennek köszönhetően egysze-
rűbbé vált a versenyekre történő nevezés is.

A patakparti futásoknak nem a verseny-
zés az elsődleges céljuk, hanem a rendsze-
res testmozgás. Sokan vannak, akik csak
kóstolgatják a futást, akadnak olyanok is,
akik esténként csak lazán kocogni szeret-
nek, de egyre többen vannak, akik számá-
ra már egyáltalán nem mindegy, hogy al-
kalmanként mekkora távot és mennyi idő
alatt tesznek meg. Szalay Krisztián az igé-
nyekhez alakította az edzések rendjét, így

mindenki megtalálja a maga számára a
megfelelőt. Egy valamiben azonban szinte
minden résztvevő egyetért: közösségben
sokkal könnyebb és jobb futni.

A zuglói futóközösség egy évvel ezelőtt a
Yours Truly Futáson debütált. Ez a Finn-
országból indult kezdeményezés ma már
az egész világon elterjedt. A téli a futás
szempontjából holt idénynek számító idő-
szakban, január és február végén kell a
résztvevőknek 24 óra alatt futva vagy sé-
tálva 25 vagy 50 km-t teljesíteni. Az idei
első téli futásra január 27-én került sor. A
civil kezdeményezést a zuglói önkormány-
zat is támogatta azzal, hogy a futóknak he-
lyet biztosított a Lantos Mihály sporttele-
pen. Az egész napos rendezvényen megkö-
zelítőleg harminc fő vett részt, akik össze-
sen 660 km-t teljesítettek.

A legközelebbi téli futásra február 24-én
kerül majd sor, amelyre a szervezők várják
a futni vágyókat.                

Riersch 

A magyar férfi vízilabda válogatott az elmúlt idő-
szakban jelentősen átalakult. Az új szövetségi kapi-
tány Benedek Tibor mind a szakvezetésben, mind a
sportolók körében fiatalított. Ennek során a BVSC-
Zuglóhoz is érkezett felkérés a kapitánytól. 

Hatszázhatvan kilométer
futás a hóban

Kerületünk villám embere

A február 1-jén megrendezett
Héraklész Gálán a KSI SE spor-
tolónője, a cselgáncsozó Joó Abi-
gél vehette át Borkai Zsolttól, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
kétől a 2012. év legjobb női után-
pótláskorú versenyzőjének járó
elismerést. Pánczél Gábor tanít-
ványa az elmúlt évben megnyerte
az U23-as és a felnőtt Európa-
bajnokságot, a londoni olimpián
pedig egy súlyos sérülést követő-
en az ötödik helyet szerezte meg. 

A nők között hatodik helyen
végzett a Csanádi Árpád Általános
Iskola és Gimnázium junior világ-
bajnoki bronzérmes birkózója,
Dénes Mercédesz. A férfiak verse-
nyében a BVSC-Zugló junior vi-
lágbajnok birkózója, Lám Bálint
a harmadik lett, a KSI-s kajakos,
Vad Ninetta a kiscsapatok verse-
nyében a második, az öttusázó
Horváth Norbert pedig a harma-
dik helyen végzett. A nagycsapa-
tok között a tavalyi Pearth-i junior
világbajnokságon ezüstérmes férfi
vízilabdacsapat volt a legjobb,
melyben Szabó Bendegúz és Te-
legdy András révén két zuglói
sportoló volt. -h-s

Joó Abigél újabb
elismerése



Nem akármilyen őszt tudhat maga mö-
gött Novák Viktória, aki néhány hónap
alatt meghódította a világot. 

A testépítéshez hasonló Fitness Figure
kategóriában versenyző édesanya ugyanis
előbb Kolozsváron kápráztatta el a közön-
séget az alakjával és a rendkívül kidolgo-
zott izmaival, majd Szentendrén, élete első
versenyén mindjárt második lett a

Bodysport Kupán, ezzel pedig kvalifikálta
magát a világbajnokságnak számító NAC
Universe versenyre. Viktória november vé-
gén azzal a nem titkolt szándékkal utazott
Hamburgba, hogy a világ legjobbjai között
álljon fel a dobogóra. Vágya teljesült a  35
ország 258 versenyzőjét felvonultató se-
regszemlén a harmadik helyen végzett.  

– Egész életemben sportoltam – mesélte
a civilben felszolgálóként és pultosként
dolgozó Viktória. -Fiatalabb koromban
versenyszerűen úsztam, majd később a fit-
nessel kezdtem el foglalkozni. Három évvel
ezelőtt váltottam a Fitness Figure-ra. Ez a
versenyszám azért áll közel hozzám, mert
itt nem csak a kidolgozott izomzat, hanem
a nőiesség is fontos. 

Viktóriát már régóta próbálták rábeszél-
ni a versenyzésre, de ő úgy gondolta, csak
akkor lép színpadra, ha valóban felké-
szültnek érzi magát a megmérettetésre. Ez
az idő tavaly ősszel jött el, és a zuglói spor-
toló le is tette a névjegyét a hazai és a nem-
zetközi mezőnyben. A világbajnokság után
egy kicsit lazított, januártól pedig ismét
megkezdte a felkészülést. Mint mondta,
ebben az esztendőben két nagy feladat vár
rá: először a tavaszi Bodysport Kupán sze-
retne ismét világbajnokságot érő helyen vé-
gezni, azt követően pedig júniusban, a cip-
rusi vébén szeretne a dobogó valamelyik
magasabb fokára is felállni. Az edzései a
XI. kerületi Vida Fitness Centerben Vida
Zoltán közreműködésével zajlanak, bár
Viktóriának különösebb segítségre nincs
szüksége, hiszen képzett személyi edző.
Azokon a napokon, amikor dolgozik, a la-
kóhelyéhez közelebb található zuglói Do-
minator Gym-ben szokott tréningezni.

Riersch Tamás

Papcsák Ferenc polgár-
mester február 4-én ott-
honában kereste fel Zug-
ló legidősebb pedagógu-
sát, a januárban 101.
életévébe lépett Vass
Gyulánét, Viola nénit.A
kerületvezető virágcso-
korral és egy kis aján-
dékkal lepte meg a Jókai
Mór Általános Iskola egy-
kori alapító igazgatóját,
aki ezután egy kötetlen
hangulatú beszélgetésen
régi történetekkel és
anekdotákkal elevenítette fel a múltat. Viola néni mesélt az első
világháborúról, amit kisgyerekként élt át, az Erdélyben töltött
évekről, ahonnan a háborút követően áttelepült családjával az
anyaországba. Szól a családjáról, amelyben ő volt a 33. pedagó-
gus és az ötödik iskolaigazgató, és kerülethez való több mint fél-
évszázados kötődéséről. S bár ő volt az ünnepelt, egy apró aján-
dékkal maga is meglepte a polgármestert. Papcsák Ferenc a Vass-
család írásos történetét a magyarság, azon belül pedig Zugló
egyik fontos kincsének nevezte. R.T.

A Városligeti Műjégpályán – a tervek
szerint lapunk nyomdába adásának
időpontja után – február 6-án tartot-
ták meg az I. Zuglói Jégfarsangot,
amit az Önkormányzat hagyományte-
remtő célzattal hívott életre.  

Mint az előzetes programból megtud-
hattuk délelőtt a kerület óvodásai és is-
kolásai uralhatták a jeget. Délután négy-
től este tízig a zuglói lakosok előtt nyílt
meg a műjégpálya, ahol az ingyenes
korcsolyázáson túl ügyességi versenyre,
jégtánc-, hoki- és bandy-, azaz nagypá-
lyás jégkorong-bemutatóra került sor.  

A szervezők jelmezversenyt is ren-
deztek, amelyen  az első 200 jelentke-
zőt önkormányzati zsűri értékelte. A
nyertesek, illetve a tombola győztesei
értékes ajándékokkal gazdagodtak.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester la-
punknak elmondta: nem tartja kizárt-
nak, hogy a jövőben más zuglói intéz-
ményekkel is hasonló együttműködés-
re kerülhet majd sor.                    -h-s

Január 30-án tartotta alakuló ülését a
XIV. Kerületi Helyi Védelmi Bizottság.
Az idén életbe lépett jogszabályi válto-
zásoknak köszönhetően a polgármes-
ter védelmi igazgatási feladatainak egy
része átkerül a kerületben működő ke-
rületi (járási) hivatal koordináló sze-
repkörébe. A Helyi Védelmi Bizottság
(HVB) elnöke a kerületi hivatal hivatal-
vezetője, tagjai között pedig a kerületi
illetékes rendészeti, rendőrségi, ka-
tasztrófavédelmi szervek, szakigazga-
tási szervek vezetői szerepelnek. A he-
lyi védelmi bizottság elnöke összefogja
és összehívja a HVB ülését a fővárosi
kormányhivatal irányítása mellett.

Az alakuló ülésen részt vettek állandó
meghívottak, akik tanácskozási joggal ren-
delkeznek. A helyi védelmi bizottság szer-
vezeti és működési rendjét maga állapítja
meg, amelyhez a megyei, fővárosi védelmi
bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. 

Dr. Molnár Csaba József, a HVB elnöke
megnyitotta az ülést, bemutatásra kerül-
tek a HVB tagjai, állandó meghívottjai, a
HVB munkacsoportjainak tagjai és az
Operatív törzs tagjai. Ezt követően Lakkné
Kovács Krisztina tűzoltó alezredes, Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Védelmi
Bizottságának titkára ismertette a meghí-
vottakkal Budapest területén működő 23
kerületi HVB működését, szerepét. A ta-
gok elfogadták a HVB szervezet működési
rendjét, a polgármester átadásra kerülő
feladatait pedig dokumentálták. A tagok
és az ülésen részt vevők a zuglói lakosság
védelme érdekében szoros jövőbeli együtt-
működésben állapodtak meg. 

K.B.
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Hónap akciója:
Otthoni  fogfehérítő csomag

röntgen helyben ingyenes  konzultáció.

KORONA FOGORVOSI  RENDELŐ
Várja, régi és új  betegeit a Nagy Lajos király út
(191. fsz. 1.) és az  Erzsébet királyné útja sarkán (a SPAR  fölött).

Rendelési idő:

Bejelentkezés:

H 8-12-ig, H, K, SZ, CS, 15-19-ig.

383-2325

Fogmegtartó kezelések, fogpótlások, szájhigiéniai ellátás,

MÛSZAKI BIZOMÁNYI 
Hûtõ, mosógép, TV, videó 

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

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

Tel.: 418-2676, 8–17-ig

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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Megalakult 
a Helyi Védelmi
Bizottság 

Egy zuglói hölgy, aki
meghódította a világot

Egy egyedülálló exkluzív lehetőséget
kínálunk Valentin napra

Egy egyedülálló exkluzív lehetőséget
kínálunk Valentin napra

FEBRUÁR 14-ÉN - CSÜTÖRTÖKÖN

KEDVES VENDÉGÜNK!KEDVES VENDÉGÜNK!

A PLATINUM KEZELÉS MIKRODERMABRÁZIÓVAL:
21.500 Ft

A PLATINUM KEZELÉS MIKRODERMABRÁZIÓ NÉLKÜL:
16.500 Ft

helyett most

helyett most

10.750

8.250

Ft

Ft

KEDVEZMÉNNYEL VEHETED IGÉNYBE
KÉNYEZTETŐ PLATINUM KEZELÉSÜNK EGYIKÉT.50%

CSAK EZEN A NAPON

Hogy megkönnyítsük döntésed, az alábbi kezelések közül választhatsz:

HÍVJ MINKET, MÁR MOST BIZTOSÍTSD HELYED,
mi pedig a legnagyobb szeretettel várunk!

Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14

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

HIGH CARE CENTER
arc- és testkozmetikai szalon
highcare14ker@upcmail.hu

kéthetente 
minden kerületi lakásba 

ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerőse nem kapja

rendszeresen a lapot, hívja 
a +36 (20) 849–8001-et.
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