
Már a Bosnyák tér további meg-
újítását tervezi Papcsák Ferenc
Zugló polgármestere és ország-
gyűlési képviselője. Advent első
vasárnapján adták át a tér fel-
újításának második ütemét, hús-
vétra elkészül a templom tornya.
A következő kerületi költségve-
tésben szerepelhet a tér menti
kereszteződések és a házak
homlokzatának felújítása. De a
Városliget is új arculatot kap,
néhány éven belül megépülhet
a múzeumi negyed, nagyobb
lesz a park zöldfelülete. 

– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy Zuglóban, a Városligetben
megvalósulhat egy 150 milliárdos
fejlesztés – mondta lapunknak
Papcsák Ferenc polgármester,
országgyűlési képviselő.  „A terü-
let számos elhanyagolt, rossz
minőségű betonútjának rovására
szeretnénk nagyobb zöldfelületet
kialakítani.  Tehát a támadások-
kal szemben nem kevesebb, ha-

nem több zöldfelület lesz a Város-
ligetben” – fejtette ki. Mint folytat-
ta, az állam itt építené meg a
múzeumi negyedet is, a mostani
három múzeum mellé még három
új épület kerülne.

Folytatás a 3. oldalon. 
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Befejeződött a Bosnyák tér
megújításának II. üteme. Az
önkormányzat a területet az I.
Zuglói Ádventi Vásárt hivata-
los megnyitójával együtt
ünnepélyes külsőségek között
december 3-án adta át a kerü-
let lakóinak. Papcsák Ferenc
köszöntőjében kiemelte, a
munka ugyan befejeződött, de
Zugló főterének arculatát
tovább formálják.

„Ne emlékezzetek a régiekről, és
az előbbiekről ne gondolkodjatok!
Ímé, újat cselekszem” – ezzel az
Ézsaiás próféta könyvéből vett
idézettel köszöntötte Bárány Béla

atya a Bosnyák tér átadására
érkezett vendégeket. A Páduai
Szent Antal templom plébánosa
szerint ez történt a Bosnyák téren
is, ahol valamikor káosz és ren-
detlenség volt, most pedig rend
és béke uralkodik. 

– Végre igazi főtere lett Zug-
lónak! – mondta Papcsák
Ferenc polgármester. – Ráadá-
sul a korábbi áldatlan állapo-
tokat is sikerült teljesen meg-
szűntetni. Három évvel ezelőtt
azt a célt fogalmaztuk meg,
hogy rendbe tesszük a kerületet
és közösséget építünk. Ez utób-
biakhoz azonban közösségi
terekre volt szükség, ezért nagy

hangsúlyt fektettünk az ilyen
helyek kialakítására. 

A Bosnyák tér felújítása két
ütemben történt. Egy évvel ezelőtt
165 millió forintból a tér Nagy
Lajos király útja felőli oldala újult
meg. Az idén ősszel 126 millió
forintból a második ütem egy
része valósult meg. A Nagy Lajos
király útja és a Csömöri út talál-
kozásánál hátra van még egy 46
millió forintos munkafázis, amit
a közadakozásból épülő templom-
torony befejezését követően végez-
nek el. Az eddig elkészült területen
27 pad, egy, a bolgár kisebbségtől
kapott ivókút, látványos ülőkavi-
csok, illemhely, 14 új lámpa, lap-
zártánk után térfigyelő-kamera
került elhelyezésre. A kivitelezés
során mintegy 3000 négyzetmé-
ternyi zöldfelületet alakítottak ki.
A térrekonstrukció III. ütemében
többek között parkolóhely növelő
beruházást végeznek majd. A kivi-
telezés a Zuglói Városgazdálkodá-

si Közszolgáltató Zrt. égisze alatt folyt.
– Egy hagyományteremtő cél-

zattal megrendezett, számos
kulturális eseményt magában
foglaló adventi vásárral kíván-
juk mindenki számára emléke-
zetessé tenni a kerületünk főte-
rének átadását, ami karácsonyi
ajándék a zuglóiaknak – jelen-
tette ki Papcsák Ferenc. Hozzá-
tette: a munkálatok még nem
fejeződtek be, a szakemberek
már a tér megújításának a har-
madik ütemét tervezik. Ez már
túlmutat a templom körüli terü-
leten. A városvezetés szeretné a
Bosnyák teret szegélyező lakó-
házak homlokzatát állami segít-
séggel felújítani, ennek érdeké-
ben már folynak a tárgyalások
a kormányzattal. 

– Továbbra sem mondtunk le a
fővárosi tulajdonú villamosremíz
átvételéről, ahol egy kulturális
centrum kialakítását tervezzük.
Jövőre várhatóan elkezdődik a

Mundo városközpont építése,
amely a jelenlegi önkormányzat
által elfogadott szabályzóknak
megfelelően, az eredetinél jóval
szigorúbb feltételek mellett fog
megvalósulni. Az önkormányzat a
lengyel beruházóval tárgyal a terü-
let egy részének visszavételéről,
vagy annak közcélúvá tételéről. A
fővárosnál kezdeményeztük a
Vásárcsarnok rendbetételét –
mondta Papcsák Ferenc.

Bárány Béla atya az ünnepélyes
térátadó zárásaként reményét
fejezte ki, hogy a jövő nyárra, de
legkésőbb őszre a négy harang
elfoglalja helyét a megépült temp-
lomtoronyban. Azok első megkon-
dulásai egy új időszámítás kezde-
tét jelzik majd Zuglóban.

Riersch TamásI. Zuglói Adventi Vásár programjai
December 21., szombat
Műsorvezető: Klausmann Viktor
11.00 Megjött a Mikulás – a Tihanyi Vándorszínpad előadása
12.00 Kolbásztöltés bemutató és kóstoló
16.30 „Zugló Karácsonyi Süteménye 2013” díjátadás

Klausmann Viktorral és Csisztu Zsuzsával
17.15 Madárdal koncert
19.30 Daniel Speer Brass – Swing karácsony. Kísérő program:

kézműves foglalkozások, ajándékkészítés, betlehem

December 22., vasárnap
12.00 Kolbásztöltés bemutató és kóstoló
15.00 Zuglói Református Egyházközösség Kórusa 
15.30 Zuglói Evangélikus Egyházközösség Kórusa
16.00 Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia Kórusa
17.00 Cipősdoboz átadása és Adventi Gyertyagyújtás
19.00 Pál Dénes műsora
19.45 Karácsonyi koncert a Dívákkal: Fésűs Nelli, Ladinek

Judit, Détár Enikő. Kísérőprogram: kézműves foglalko-
zások, ajándékkészítés, betlehem

Cipősdoboz adománycsomag gyűjtése: 
szombaton egész nap, vasárnap 16 óráig.

„Megújult a Bosnyák tér,
megújul a Városliget”

Karácsonyi ajándék a zuglóiaknak

dr. Papcsák Ferenc
Polgármester

Áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag,

boldog új esztendot kívánok!

A Zuglói 
Médiaszolgáltató Kft. ,

a Zuglói Lapok  és 
a zugloilapok.hu munkatársai

Áldott Karácsonyt 
és boldog új évet kívánnak
minden zuglói lakosnak!

*
Lapunk legközelebbi száma 

2014. január 16-án 
jelenik meg.

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

Papcsák Ferenc



Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

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

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történő
előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06/70-624-4675;
e-mail cím: bihary@zuglo.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

4. Rátonyi Flóra
Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefon történő 
bejelentkezés alapján. 

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

6. dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-625-5743

e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06/70-625-5746; 

e-mail cím:
adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

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

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés a 872-9165 

telefonszámon.

12. Mélykuti 
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

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

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján. 

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

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

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

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Január 08. 17.00-19.00 óra között.
Tel.: 251-0833; 06/30-919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

Telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva 
park 1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő előzetes időpont
egyeztetés alapján. 

Tel.: 06/20-930-8987; 
www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér
István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 

5–7.

Telefonon történõ időpont
egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László
Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

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

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

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

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

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

JEGYZŐ

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

ALJEGYZŐ

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

Parlamenti képviselők

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

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

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

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosfalva
park 1-3. január 09. 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 december 12. 18.00-20.00 óra között

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

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

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

Önkormányzati képviselők
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Hosszantartó súlyos betegség következ-
tében december 8-án elhunyt Moravszki
Ágnes, az Aprófalva Óvoda vezetője. Az
óvodavezetőt az
Önkormányzat
saját halottjának
nyilvánította.

M o r a v s z k i
Ágnes majdnem
30 esztendőn át
tevékenykedett a
k e r ü l e t b e n .
Pályakezdőként
egy évet Salgótar-
jánban dolgozott,
majd 1984 janu-
árjában létesített
munkaviszonyt
Zuglóban. Mun-
kahelye mindvé-
gig az Aprófalva
Óvoda volt, ahol
előbb 12 évig
óvodapedagógus-
ként, közben
négy évig helyet-
tes vezetőként,
1996-tól óvoda-
vezetőként dolgozott. Ez utóbbi tisztsé-
get csak a kollégái rábeszélésére vállalta
el, ő ugyanis a gyerekek között érezte
igazán jól magát.

Moravszki Ágnes vezetőként mara-
dandót alkotott. Irányítása alatt készült
el a tornaszoba, újult meg a játszókert
és ő volt az, aki az intézmény történeté-
nek eddigi legnagyobb és legfontosabb
rendezvényét, az 50 éves évfordulót is
megszervezte és levezényelte.

Rendületlenül hitt az életben és a gyó-

gyulásában, ezt bizonyítja az is, hogy
egy komoly kezeléssorozatot követően
beadta pályázatát az újabb öt évre szóló

vezetői megbí-
zásra. Megbe-
csülését, szak-
mai elismertsé-
gét bizonyítja,
hogy pályázatát
a nevelő testület,
a szülők és az
önkormányzat
is támogatta. 

A családjától
kapott informá-
ció szerint
M o r a v s z k i
Ágnest a szülő-
városában, Sal-
g ó t a r j á n b a n
helyezik örök
nyugalomra. A
kollégái azon-
ban szeretnék,
ha a barátok,
ismerősök Zug-
lóban is végső
búcsút vehetné-

nek Ági nénitől. Ennek szervezése lap-
zártánkkor még folyamatban volt. 

A fekete zászló természetesen az Apró-
falva ovi legkisebb lakóinak is feltűnt.
Mikor megtudták, hogy az óvodavezető
nénit többé már nem láthatják az egyik
kis óvodás azt mondta: „Azt hiszem, az
Ági néni nagyon fog majd hiányozni
nekünk!”

Moravszki Ágnes három nappal halá-
lát követően töltötte volna be az 52. élet-
évét. Isten nyugosztalja!                R.T.

Ági néni emlékére
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Folytatás az 1. oldalról...

Felvetésünkre, hogy a szocialis-
ták ellenzik ezt az elképzelést,
elmondta, sajnálatosnak tartja az
MSZP politizálását.  „Azért nem
értem az ellenkezésüket, mert a
Városliget rendbetétele nem poli-
tikai kérdés” – hangsúlyozta.  A
tervek szerint az M3-as autópálya
forgalmát elirányítják innen,
rendbe teszik az Állatkert és a
Vidámpark területét. „Nem vál-
toznak viszont a tulajdonviszo-
nyok, a zuglói és a fővárosi
önkormányzat is megmarad
tulajdonosnak, az állam kilenc-
venkilenc évre vagyonkezelői
jogot kap”  – hívta fel a figyelmet
Papcsák Ferenc. 

A Bosnyák tér szimbolikus tér-
ré vált – mondta a polgármester.
Mint folyatta, ez a terület Zugló
központja, a város alapító atyái
így álmodták meg a települést.
„Nem véletlenül építették itt meg
Budapest második legnagyobb
befogadóképességű templomát. A
tornya azonban csonka maradt,
amelyet most befejezünk. Az épít-
kezést húsvétra befejezzük” – fej-
tette ki.  Ennek a terve már a
korábbi önkormányzati vezetések
alatt is felmerült, de soha nem
kezdték meg a munkát.  2010-
ben, amikor Papcsák Ferencet
polgármesterré választották, Zug-
ló közterületeinek felújítása,
rendbetétele mellett a templom-
torony befejezése is központi sze-
repet játszott.

„A Bosnyák tér minden közte-
rület-fejlesztésünk központja, ez

a főterünk. Három éve az embe-
rek még nem jó szívvel mentek
keresztül a téren, elhanyagolt volt,
sötét és barátságtalan, hajlékta-
lanok feküdtek a bokrok között.
Ma, a felújítás után európai minő-
ségű parkos részt hoztunk létre,
ahová öröm ellátogatni. Három
év alatt sikerült megvalósítani az
új Bosnyák teret, ami nagyon
nagy eredmény, most fejeztük be
a felújítás második ütemét. Mos-
tanra kialakítottuk a tér igazi
arculatát is” – tette hozzá. Elmon-
dása szerint ezután sem ér véget
a munka, a következő évi költ-
ségvetésben már a tér felújításá-

nak harmadik ütemét szeretnék
betervezni. Ez azt jelenti, hogy a
Thököly út és  a Nagy Lajos Király
útjának kereszteződésében meg-
újítják a járdaszigetet és a kör-
nyezetét, tervbe vették a házak
homlokzatának felújítását is.
„Bizom abban, hogy megkapjuk
a felhatalmazást ennek a munká-
nak a folytatására. Az emberek
ne adjanak felhatalmazást olya-
noknak a kerület vezetésére, akik
húsz évig regnáltak itt Zuglóban,
és ezeket a feladatokat nem végez-
ték el. Remélem, hogy lehetőséget
kapunk munkánk folytatásához”
– fejtette ki Papcsák Ferenc. 

Emlékeztetett, az elmúlt három
évben a Bosnyák téren kívül meg-
újult a Tisza István tér, a Pillangó
park, illetve a Füredi úti lakótelep
parkolóhelyeit is rendbe tették.
Legutóbb, a Róna utca és a Thö-
köly út sarkán lévő bódét bontot-
ták le, és a helyén virágos, árvács-
kákkal beültetett területet alakí-
tottak ki. Itt jövőre – a Csertő
park megújulása mellett – egy
rendes tér jön létre, padokkal.

Pindroch Tamás

„Megújult a Bosnyák tér, megújul a Városliget”

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

Felhívás 
ajándék-
utalvány
átvételére
A Képviselő-testület szep-
tember 12-ei döntése értel-
mében a 2013. január 1. és
december 31. között nagy-
korúvá váló és nagykorúvá
válásának idején bejelen-
tett XIV. kerületi lakóhely-
lyel rendelkező fiatalokat a
Polgármester gratuláló le-
véllel és két személy részé-
re szóló ajándék mozijegy-
gyel köszönti.

A 2014. január 31-ig fel-
használható és beváltható
ajándékjegyeket a Sugár Üz-
letközpontban lévő önkor-
mányzati átvételi ponton (2.
emelet, Ételudvar mellett)
2013. december 2-20-ig hét-
főtől csütörtökig 08.00–
17.00 között (ebédidő 12-től
13 óráig) pénteken 08.00–
13.00 között, személyigazol-
vány és lakcímkártya bemu-
tatásával lehet átvenni.

18 ÉVESEK
FIGYELEM!

Papcsák Ferenc

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete
módosította a pénzbeli és természetbeni ellátásokról
szóló 11/2010.(IV.23) önkormányzati rendeletét, mely
szerint a polgármester a tárgyévben a 62. életévüket
betöltött, öregségi nyugdíjban vagy a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által folyósított egyéb rendszeres pénzellá-
tásban vagy időskorúak járadékában (például: özvegyi
nyugdíjban, házastársi pótlékban) részesülő zuglói la-
kóhellyel rendelkező személyeknek rendkívüli termé-
szetbeni juttatást nyújt, amennyiben a szépkorú sze-
mély jövedelme nem haladja meg a mindenkori legki-
sebb öregségi nyugdíj összegének 700%-át (199 500 Ft-
ot).

A rendkívüli természetbeni juttatás összege 3 000 Ft,
amelyet Erzsébet-utalvány formájában kap meg a jogo-
sult személy.

Az utalvány átvételéhez szükséges iratok:
• kérelmező személyazonosító igazolványa és lak-

címkártyája, 
• kérelmező TAJ-kártyája,
• amennyiben egyéb jövedelemmel (bevétellel) ren-

delkezik annak igazolása 
• munkáltató vagy 
• vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év 
Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása,

• amennyiben meghatalmazott útján veszi át az utal-
ványt, abban az esetben kérjük a képviseletre való jogo-
sultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő határozat
vagy két tanúval ellátott alakszerű meghatalmazás).

Kérjük, a gyors és gördülékeny ügyintézés érdeké-
ben a fent felsorolt dokumentumok birtokában, a ki-
jelölt helyszíneken jelenjenek meg, a megadott ügyfél-
fogadási időben.

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

Tisztelt Zuglói Polgárok!

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

Az utalványok átadására-átvételére 
2013. december 21. napjáig van lehetőség hétfőtől
– csütörtökig 8 – 16 óra között (ebédidő 12-13 óra
között), pénteken 8-13 óra között. 
Kivéve: Sugár Áruház II. emelet, 
ahol hétfőtől – csütörtökig 8 – 17 óra között 
(ebédidő 12-13 óra között) 
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A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú

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

Cím

G11, G12, G23, G26, G30, G31, G34, G37,
G41, G42, G44, G46, G47
G16, G24, G32

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Zuglóban járt a Mikulás

Délután

(12:00-16:00)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A
számla egyeztetés

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Ingatlangazdálkodási Divízió 
Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek bérbevételével, 
bérleti szerződés hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlangazdálkodási Divízió 

Lakás ügyek

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

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 304/A

számla egyeztetés

Ingatlangazdálkodási Divízió
8:00-10:00 Értékesítési ügyek

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

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

bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Szerda Péntek

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

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

Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12.250,- Ft +ÁFA/hó

11.025,- Ft +ÁFA/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

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

lefonszámon.
A hirdetmény kifüggesztésre

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

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

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

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8:00–16:00 óráig és pénteken

8:00–13:00 óráig. Pénztári nyitva tartás: 
hétfőtől–csütörtökig 8:00–16:00 óráig, pénteken

8:00–11:30, ebédidő 11:30–12:00

Cím

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

Hirdetmények
Rendeltetés

Gépkocsi beálló

Gépkocsi beálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

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

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Ön-
kormányzat tulajdonában álló
bérbe vehető nem lakás céljára
szolgáló helyiségek, gépkocsi be-
állók és területek listája megte-
kinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdet-
menyek/ hivatalos oldalon, illet-
ve  a hirdetmény kifüggesztésre
került Budapest Főváros XIV.
Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói
Városgazdálkodási Közszolgálta-
tó Zrt. hirdetőtábláján.

Bérbe vehető önkor-
mányzati tulajdonú
helyiségek

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

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek és egyéb értékesítésre meghirdetett ingatlanok listája megtekinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre ke-
rült Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája hirdető-
tábláján, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok

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

Változás az Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendjében

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

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

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

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

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

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

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület 

Zugló Polgármesteri 
Hivatalában

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatánál min-

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet
a 1144 Budapest, Csertő utca 22. szám alatti ingatlanon (Hrsz.:
39470/89) található 685 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiség határozatlan időtartamra történő bérbeadására nyílt, egy-
fordulós pályázat útján. 

A Pályázatok 2013. december 5. és 
2014. január 3. között nyújthatók be. 

A részletes pályázati dokumentáció a Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad
utca 11-17.) vehető át munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-
16.00 között, pénteken 8.00-12.00 között.

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap kitöltésével lehet,
melyet a www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy
személyesen a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11-17.) ta-
lálható ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött bejelentkező
űrlapot személyesen az ügyfélpultnál, elektronikusan ki-
emeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy faxon a 469-8108
telefonszámom lehet leadni. Az ügyintéző kollégáink az egyeztetés pontos időpontjáról értesítik a bejelentkező ügyfeleket. 

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

Dátum
Január 08.
Február 12.
Március 12.
Január 13.
Február 03.
Március 03.
Január 31.
Február 28.
Március 28.
Január 10.
Február 07.
Március 07.

Divízió

Vezérigazgató-helyettes

Városüzemeltetési Divízióvezető

Ingatlangazdálkodási Divízió
Irodavezető

Üzemeltetési, karbantartási, 
és felújítási Divízióvezető

Név

dr. Réti László

Baranyai Zsolt

Holop Edina

Kiss János CsabaDecember 6-án a kerület óvodásai felkeresték  az I. Zuglói Adventi
Vásárnak otthont adó megújult Bosnyák teret, ahol az apróságok
találkozhattak Zugló Mikulásával, akitől  az önkormányzat jóvoltából
színes ceruzákat és finom csokoládékat kaptak
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Papcsák Ferenc parlament elé
terjesztett javaslata előmozdít-
hatja a Városliget rendbetételé-
nek ügyét – nyilatkozta lapunk-
nak Persányi Miklós, a Fővárosi
Állat- és Növénykert főigazgató-
ja, az általa elnökölt Liget Köz-
társaság Egyesület december 5-
ei ülése előtt. A tanácskozáson
parkolási és közbiztonsági kér-
dések is szóba kerültek.

A zuglói Lion’s Garden Hotel-
ben tartotta idei második tanács-
kozását a Liget Köztársaság
Egyesület, az összejövetel egyik
kiemelt napirendi pontja éppen
a Liget projekt volt. Ennek kap-
csán Persányi Miklós kiemelte,
az Országgyűlés előtt lévő javas-
lat talán legfontosabb erénye a
zöldfelület tervezett megnövelése.
„A Városligetre ráfér a figyelem,
ahogy persze a több pénz is
ráférne. A mostani állapotok
ugyanis hagynak kívánni valót
maguk után” – fogalmazott az
egyesület elnöke. Persányi a Pap-
csák Ferenc polgármester, Zugló
parlamenti képviselője által jegy-
zett indítvány azon részéről,
amely szerint a terület állami
vagyonkezelésbe kerülne, azt
mondta: „ez is egy technika”. A
korábbi SZDSZ-es környezetvé-
delmi miniszter kifejtette, ha
működik, akkor ez egy megfelelő
megoldás.

A projekt egészéről egyébként
Baán László miniszteri biztos, a
Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatója tartott beszámolót az ülé-
sen. A Zuglói Médiának elmond-

ta, rendezni kell a jelenleg ku-
sza, bonyolult jogi és tulajdoni
viszonyokat, ezért is támogatja
a Papcsák Ferenc által tett javas-
latot. „Jelenleg ugyanis nincs
valódi gazdája a területnek, ez
is indokolja az évtizedek óta várt
fejlesztéseket célzó indítványt” –
vélekedett Baán, aki szerint a
rekonstrukciós terv a legmesz-
szebbmenőkig figyelembe veszi
a Városliget hagyományait, a fej-
lesztés célja a történeti park régi
fényének visszaadása. Ahogy
arról korábban is beszámol-

tunk, a területen a tervek szerint
összesen öt múzeum is helyet
kapna.

A mások mellett Dragon Sán-
dor zuglói rendőrkapitány rész-
vételével tartott egyesületi
tanácskozáson egyébként köz-
biztonsági kérdések is szóba
kerültek. Pető György, a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság felügyeleti igazgatója
beszámolt arról, hogy az Alkot-
mánybíróság 2012 novemberi
döntése után nem lehetett elko-
bozni az illegális árusok porté-

káit, emiatt különösen a Petőfi
Csarnok környékén alakultak ki
áldatlan állapotok. Ám, miután
az idén ősszel megszületett az új
szabályozás, mindössze két hét
alatt a „nullára szorították visz-
sza” ezt a tevékenységet.

Barta Ferenc kerületi főépítész
az új parkoló-övezet kialakításá-
nak terveiről tartott rövid beszá-
molót. Rámutatott, a Városligetbe
messzebbről érkező autósoknak
jelenleg komoly fejtörést okoz,
hol helyezzék el járművüket.

Kacsoh Dániel

Támogatás a Városliget fejlesztéséhez

Barta Ferenc a parkoló-övezet terveit ismertette

Kilencvenkilenc évre vagyon-
kezelői jogot kap az állam a
Városligetben. Az Országgyűlés
megszavazta Papcsák Ferenc
parlamenti indítványát, így
elhárult az akadály a fejleszté-
sek megkezdése előtt. 

Elfogadta az Országgyűlés azt a
fideszes indítványt, amelyet Pap-
csák Ferenc és Vas Imre képviselő
nyújtottak be a Városligettel kap-
csolatban. Az indítvány célja a
liget hosszú távú fejlesztése és
megújítása, az ehhez szükséges
feltételek törvényi biztosítása,
különös tekintettel az új nemzeti
közgyűjteményi épületegyüttest is
magába foglaló Liget Budapest
projekt megvalósítására. 

Eddig a Főváros és a Zuglói
Önkormányzat osztozott a terü-
leten. Az indítvány az ingatlantu-
lajdon-viszonyokon nem változ-
tatott, az önkormányzat és Buda-
pest is megmarad tulajdonosnak.
Azonban 99 évre, mint közfeladat
ellátáshoz szükséges területet az
állam (a Városliget Ingatlanfejlesz-
tő Zrt.) kapja meg a vagyonkeze-
lési jogot. Így az állam lesz a fele-
lős az új épületek megépítéséért,
karbantartásért, fenntartásért.
Emellett a környező terület hasz-
nosítási jogát is megkapja az
állam, tehát a terület ingatlannyil-
vántartási szempontból is egysé-
gessé válik az indítványnak
köszönhetően. 

A Városliget speciális rendezési
tervét a fővárosnak jövő június
30-ig meg kell alkotnia. A zöldfe-
lület nagysága nőni fog, a jelenle-

ginél öt hektárral nagyobb lesz
annak kiterjedése.    

A területet érintő forgalomszer-
vezési feladatokat továbbra is
Budapest látja majd el. 

A Múzeum Negyed-projekt ke-
retében itt felépítendő ingatlanok
az állam tulajdonai lesznek. Ez a
kormány tervei szerint a követ-
kező években valósul meg és
összességében egy 150 milliárdos
befektetés lesz. 

Az indítvány eredményeképp a
Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.
lesz jogosult az ingatlanok fejlesz-
tésével kapcsolatos összes intéz-
kedésre. Az elkészülő építmények
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősülnek majd, és
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Zrt. tulajdonát fogják képezni. A
Városligetben csak kulturális,
oktatási-nevelési, sport-szabad-
idő, közösségi szórakoztató, vala-
mint turisztikai, kiskereskedelmi
és vendéglátó funkciók mellett
hitéleti, közlekedési és biztonsági
célú épületeket lehet majd meg-
építeni. 

A tervek szerint felépül például
a Fővárosi Nagycirkusz új épüle-
te, megújul a Közlekedési Múze-
um, létrejön a Magyar tájak kony-
hája elnevezésű “gasztronómiafa-
lu”, valamint a Művészetek tere.

Fejlesztik az állatkertet, átala-
kítják a Petőfi Csarnokot, meg-
szűnik az M3-as autópálya Város-
ligetbe vezető leágazása, új bur-
kolatot kap a Hősök tere.

Pindroch Tamás

Fejlesztések a Városligetben

Papcsák Ferenc indítványt nyújtott be a Városliget érdekében 

Elutasította a
Fővárosi Fő-
ügyészség (FF)
a garázdaság
gyanúja miatt
büntetőeljárás
alá vont Vár-
nai László zug-
lói LMP-s kép-
viselőnek a
v á d e m e l é s
elhalasztását
tartalmazó ügyészi határozat ellen
benyújtott panaszát – tudta meg
a Magyar Hírlap Bagoly Bettiná-
tól, a főügyészség szóvivőjétől. A
BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapi-
tánysága korábban garázdaság
vétsége miatt indított eljárást a
volt feleségét állítólag bántalmazó
Várnai ellen, ám a XIV. és XVI.
Kerületi Ügyészség október köze-
pén a vádemelés elhalasztásáról
határozott. A határozat ellen
azonban a képviselő panasszal
élt. A főügyészség mostani tájé-
koztatása szerint az FF nem adott
helyt a panasznak, ugyanakkor
megállapította, hogy az eddig
lefolytatott nyomozás adatai alap-
ján nem hozható megalapozott,
érdemi döntés. Erre tekintettel a
főügyészség hatályon kívül helyez-
te az eredeti határozatot és továb-
bi nyomozást rendelt el, amely-
nek lefolytatásával azonban –
mivel az részben közlekedési
bűncselekményre vonatkozik –
VI. és VII. Kerületi Ügyészséget
bízta meg. Várnai László, akit
pártja kizárt soraiból, az eset elle-
nére nem mondott le zuglói kép-
viselő posztjáról.                    BR

Tovább nyomoznak
Várnai László ügyében

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Tóth Csaba megtalálta Zuglót?
Az a Tóth Csaba szólította fel a Városliget fejlesztéséhez kap-
csolódó törvényjavaslatának visszavonására Papcsák Ferencet,
Zugló polgármesterét, aki az elmúlt négy évben semmit nem
tett a kerületért. Túl azon, hogy Tóth Csaba szereti figyelmen
kívül hagyni a tényeket, Zugló fejlesztése láthatóan nem a szív-
ügye. Az MSZP zuglói elnöke ugyanis az elmúlt egy hónapban
közel 100 olyan javaslattal állt elő a Parlamentben, melyek
csaknem egyike sem érinti kerületét.

Tóth Csaba országgyűlési képviselő, az MSZP zuglói elnöké-
nek javaslatai szinte az összes budapesti kerületet többször is
érintik, kivéve Zuglót. Szerepel köztük IX. kerületi térfigyelő
rendszer kialakítása, a Csepeli Kiserdő rehabilitációja, Angyal-
föld parkolási helyzetének javítása, a Sas-hegyi parkerdő meg-
valósítása, a Bakáts téri templom rekonstrukciója, illetve több
javaslat XV. kerületi panelházakhoz kapcsolódóan.

A fentiek ismeretében dr. Papcsák Ferenc polgármester és Zugló
Önkormányzata értetlenül és egyben döbbenten áll Tóth Csaba hir-
telen jött, Zugló ügyei iránt tanúsított figyelme előtt, és sajnálatosnak
tartja, hogy érdeklődése most sem áll másból, mint hogy megkísérli
megakadályozni a Városliget komplex, több zöldfelületet eredmé-
nyező fejlesztését. Az elmúlt három évben Zuglóban a kerületvezetés
mindent megtett annak érdekében, hogy még rendezettebbé, szebbé
és tisztábbá váljanak a kerület közterületei. Felszámoltuk az illegális
árusítást, jelentősen javult a közbiztonság, és a hajléktalan-problé-
mát is nagymértékben enyhítettük. Kerületi konzultációink során
végig kikértük a lakosság véleményét az őket érintő ügyekben. A
mostani fejlesztési terv szintén Zugló, a zuglóiak javát szolgálná.
Közösséget, közösségi tereket építünk – mondta a polgármester.

Dr. Papcsák Ferenc hozzátette: ha Tóth Csabának valóban
fontos lett volna a Városliget ügye, akkor részt vett volna a
keddi parlamenti vitában, továbbá módosító javaslatot is bead-
hatott volna a törvényjavaslathoz kapcsolódóan. Ennek elmu-
lasztása, illetve a többi kerületet övező megmagyarázhatatlan
érdeklődése azt jelenti, hogy ismerkedik Budapesttel, keresi a
helyét a városban. Ha szeretné Zuglót vagy csak egy kicsit is
érdekelné a kerület, akkor közel 100 javaslatából legalább egy
érintette volna a Városligetet.

A zuglóiak számára mi már bizonyítottunk. A kerület polgárai
tudják: a Városliget fejlesztése mindannyiunk közös célja!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Sajtóosztály

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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A Fogyatékos Emberek Világ-
napján a kormány és különböző
önkormányzatok keretmegálla-
podást írtak alá, amelyben töb-
bek között vállalták, hogy
2014-től további két megválto-
zott munkaképességű személyt
foglalkoztatnak. Az eseményen
Zuglót Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester képviselte.

A Nem adom fel Alapítvány által
kezdeményezett Jobb Velünk a
Világ! programsorozat 2013-ban
újabb mérföldkőhöz érkezett. De-
cember 3-án, a Fogyatékos Emberek

Világnapján ugyanis a kormány és
az önkormányzatok ünnepélyes
keretek között vállalták, hogy a
saját hatáskörükben 2014-től az
eddigiek mellett további két meg-
változott munkaképességű mun-
kavállalót is foglalkoztatnak majd.
Az erről szóló megállapodást
ünnepélyes keretek között a Par-
lament Vadász termében írták alá.

– Zuglóban mindig kiemelt
figyelmet fordítottunk a fogyaték-
kal élőkre – mondta az esemé-
nyen Zuglót képviselő Rozgonyi
Zoltán alpolgármester. – Ez köte-
lességünk, hiszen a kerületben

működnek a vakok és gyengén-
látók, a siketek és nagyothallók,
valamint a mozgássérültek leg-
fontosabb intézményei, amelyek-
kel hosszú évek óta jó kapcsolatot
ápol Önkormányzatunk. A most
aláírt együttműködési megállapo-
dásban azt is vállaltuk, hogy a
jelenleginél legalább két fővel több
fogyatékkal élőt foglalkoztatunk
majd a hivatalban. Ezen kívül a
többi dolgozónk részére úgyneve-
zett érzékenyítő tréninget szerve-
zünk. A rendezvényeinken több
lehetőséget biztosítunk majd a
fogyatékkal élők számára.

Az ünnepélyes eseményen a
kormányt képviselő Soltész Mik-
lós szociális és családügyért fele-
lős államtitkár kiemelte: a fogya-
tékkal élők egyenjogú tagjai a
magyar társadalomnak, de ők ezt
az egyenjogúságot eddig kevésbé
érzékelhették. A most aláírt
együttműködéssel ezt a hiányos-
ságot  igyekeztek pótolni. A nem
adom fel Alapítvány mellett a
dokumentumot a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok, illetve
a megyei jogú városok képviselői
is aláírásukkal szentesítették.          

Riersch Tamás

Nagyobb figyelem jut a fogyatékkal élőkre

A megállapodást Zugló nevében Rozgonyi Zoltán írta alá

Januártól új igazgató főorvosa
lesz a Zuglói Egészségügyi
Szolgálatnak (ZESZ). Dr.
Révai Tamás főorvos, egyete-
mi docens, belgyógyász,
nephrológus, a vesebetegsé-
gek szakorvosa, foglalkozás-
egészségügyi szakorvost a ter-
veiről kérdeztük.

A zuglói polgárok egészségének
megtartása, fejlesztése az elsőd-
leges célom – mondta lapunknak
Dr. Révai Tamás, a ZESZ január
elsejétől munkába álló új igazga-
tója. Kiemelte a csapatmunka
fontosságát, az egészségügyben
ugyanis csak ez vezethet ered-
ményre. A főorvosi karból taná-
csadói testületet kíván létrehozni,
akikkel rendszeresen tartja majd
a kapcsolatot. „Az egyszemélyi
felelős én vagyok a ZESZ-nél
folyó munkáért, nekem kell az
önkormányzat felé elszámolni
mindenért, de mindenképp meg
kell hallgatnom azokat a kollégá-
kat, akik a különféle osztályokat
vezetik és szervezik” – tette hozzá
Dr. Révai Tamás. 

Arra is kitért, hogy az önkor-
mányzat döntése alapján tovább-
ra is a két rendelőintézetes
modell marad fenn Zuglóban.
„Ennek a kétrendelős rendszer-
nek az az előnye, hogy mindkét
helyszínen nagyon komoly szak-
mai munka folyik, az emberek-
nek nem kell annyit utazniuk,

hogy ellátásban részesüljenek.
Mindkét rendelőt meglátogattam
már, felmértem a gyengeségeiket,
erősségeiket. Vannak húzóágaza-
tok és vannak olyan rendelések,
amelyeket fejleszteni kell” – fej-
tette ki.  Mint folytatta, találkozott
Dr. Ficzere Andreával, az Uzsoki
főigazgatójával, miután beadta az
igazgatói pályázatát, illetve tájé-
koztatta Dr. Velkey Györgyöt is, a
Bethesda Kórház főigazgatóját.
Elmondta, a párhuzamosságok
megszüntetése az elsődleges fel-
adat, a kórházak nem ellenfeleik,
hiszen ugyanolyan hatékonyan
dolgoznak, mint a szakrendelők.
„Nagy szerencsém, hogy kórházi
tapasztalatom is van, így belülről
is ismerem a rendszerüket, egész-
ségügyi menedzserként tisztában
vagyok az ottani nehézségekkel
is” – húzta alá.

Arra is kitért, hogy munkába
lépése előtt részletesen tájéko-
zódik a ZESZ folyamatban lévő
ügyeiről. Elmondta, amennyiben
a szolgálat struktúrájának foko-
zatos megváltoztatása a munka-
társakat is érinteni fogja, ezt csak-
is a személyes megbeszélések,
az emberiesség jegyében fogják
lebonyolítani. „ Igazgatói ars
poeticámat is az emberiesség és
a bizalom határozza meg, így for-
dulok minden munkatársam
felé. Az ajtóm mindenki előtt
nyitva lesz” – jelentette ki. Mint
folytatta, az önkormányzat tartja

fenn az egészségügyi szolgálatot,
így fokozottan figyelnie kell arra,
hogy Zugló költségvetési helyze-
tét semmilyen formában ne
veszélyeztessék.  

A pályázatában azt is hangsú-
lyozta, hogy a betegségek megelő-
zésére, a szűrésre nagyobb hang-
súlyt kell fektetni. Így a cukorbe-
tegségek megelőzésére különösen
nagy figyelemmel lesz. Kiemelte a
magas vérnyomásos betegségek
megelőzésének fontosságát is. 

Felvetésünkre elmondta, a vára-

kozási időt csökkenteni szeretné.
Ehhez a szerkezeti változtatások
mellett új dolgozókat lehetne más
kerületek, települések szakrende-
lőitől elhívni. Beszélt az úgyneve-
zett kódrevízióról is, amely a tény-
leges költségeket figyelembe vevő
finanszírozást jelenti. Dr. Révai
Tamás arról is szólt, hogy a bete-
gek számára e-mail címet nyitnak
majd, hogy a páciensek közvetle-
nül ki tudják fejteni véleményüket
a szolgáltatásokról. 

Pindroch Tamás

Új, professzionális CT készü-
lékkel bővült az Uzsoki Utcai
Kórház képalkotó diagnoszti-
kai eszköztára. Az új eszköz
szinte minden betegség kimu-
tatására képes.

Évente több mint 30 ezer bete-
get látnak el a zuglói kórházban.
Az új CT-re azért volt szükség,
mert a több mint egy évtizede
rendszerben lévő elődje a műkö-
dés során elhasználódott. Az új
eszköz szinte minden betegség
kimutatására képes, ugyanis a
képalkotási folyamat során az
emberi testet „szeletekre szeli.” A
gép közel 130 millió forintba
került, ez magában foglalta a
berendezést, az orvosi munkaál-
lomást és a speciális klinikai
szoftvereket is.

A CT állomás üzembe helyezése
mellett az Uzsoki kórházban egy
hat kórteremből álló, nyolc beteg
ellátására alkalamas VIP részleget
is átadtak, amelyet azért hoztak
létre, hogy az intézmény a fizetős
elhelyezés révén plusz bevételhez
juthasson.                          Vr-Fk

Új CT-t avattak 
az Uzsokiban

Karácsonyi ajándékcsomago-
kat kaptak a Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ Patrónus
Nappali Otthon gondozottjai.
A zuglói önkormányzat aján-
dékát Gyügyei Attila önkor-
mányzati képviselő, családvé-
delmi tanácsnok, illetve Gyü-
gyeiné Tamás Viktória, a Zug-
lói Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetője adta át az intéz-
mény gondozottjainak. 

A Zuglói Szociális Szolgáltató
Központ Patrónus Nappali Ott-
honban 45 súlyosan, vagy hal-
mozottan sérült, felnőtt korú,
fogyatékkal élő számára biztosí-
tanak nappali ellátást és szociá-
lis foglalkoztatást.

– Gondozottjaink munka-reha-
bilitációs tevékenységet végeznek
– mondta Gyügyeiné Tamás Vik-
tória –, ami nagyon fontos, hi-
szen sok olyan szép dolgot állí-
tanak elő, ami az ő kézügyessé-
güket dicséri és ami a társada-
lomba való beilleszkedésüket fej-
leszti. Többek között hímeznek,
varrnak, kosarat fonnak. De-
cember 13-án Gyügyei Attila az
önkormányzat ajándékaival
ajándékcsomagokkal érkezett az
intézménybe. A családvédelmi
tanácsnok előbb Papcsák Ferenc
jókívánságait tolmácsolta, majd
a szeretet himnuszából idézett.
A Patrónus Nappali Otthon egyik
tagja pedig József Attila, Betle-
hemi Királyok című versét sza-
valta el a látogatónak.

Ft-Fk

Ajándékért 
ajándékot adtak

Üzemben az új CT

Új igazgató a ZESZ élén
Dr. Révai Tamás: emberiesség és bizalom
az egészségügyben

Dr. Révai Tamás

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek

a zugloilapok.hu oldalon



XXIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 19. HELYI ÉRTÉK 7

Az elmúlt időszakban Lontay
Balázs világbajnok kardvívó
nélkül folytak a keretedzések.
Ennek nem az az oka, hogy
BVSC-Zugló sportolójának
megkopott volna a tudása,
vagy gyenge lenne a formája,
de az edzések általában dél-
előtt vannak, ilyenkor pedig
a sportember dolgozik. 

Munkaidő után Lontay Balázs
ma is rendben megjelenik a dél-
utáni a tréningeken, ilyenkor
klubjában mesterével, Varga
Józseffel készül a következő meg-
méretésre. 

– Sokáig próbáltam lavírozni a
civil élet és az élsport között –
mesélte Balázs, A fájdalmas
pekingi olimpiát követően ledip-
lomáztam a Közgázon, majd az
újabb olimpiai szereplés remé-
nyében félállásban piackutató-
ként a Magyar Villamos művek
Zrt.-nél (MVM Zrt.) helyezkedtem
el. Lett volna lehetőségem keres-
kedővé előlépni, de én mindent a
sportra és az olimpiai szereplésre
tettem fel. Amikor 2012 márciu-
sában, a moszkvai világkupán
eldőlt, hogy nem lehetünk ott
Londonban, úgy döntöttem, hogy
a jövőben a civil életemre nagyobb
hangsúlyt helyezek. 

Lontay Balázs szerint a sport-
ban nincsenek „ha”-val kezdődő
mondatok, ugyanis „ha” kijutot-
tak volna az olimpiára, és „ha”
érmesek lettek volna Londonban,
valószínűleg akkor is a civil mun-
ka mellett dönt. 

– Az MVM Zrt.-nél mindig
is lojálisak voltak hozzám,
támogatták sportpályafutáso-
mat, szponzoráltak, de ennél
is fontosabb, hogy igényt tar-
tottak a munkámra. Ezért,
amikor újabb lehetőség adó-
dott, hogy kereskedővé lépjek
elő, már nem gondolkodtam,
és elfogadtam azt.

Balázs 1992-ben még a
zuglói klub Madách körúti
vívótermében kezdett el spor-
tolni. Első edzője a jelenlegi
trénere, Varga József volt,
akit a 90-es évek végén
néhány év erejéig a Budapesti
Honvéd leányegyesületébe, a
Csata DSE-be is elkísért. Az
edző és tanítványa az ezred-
forduló környékén tértek
vissza a vasutas klubhoz.
Még éppen időben, hiszen a
tehetséges kardozó a honvé-
dos junior Európa- és világ-
bajnoki címét követően a
2006-os felnőtt Európa-baj-
noki ezüstérmét már BVSC
színeiben nyerte. Aztán jött
az a felejthetetlen 2007-es év,
amely egy thaiföldi főiskolai
vébéezüsttel kezdődött…

– A 2007 őszi szentpéter-
vári kardvívó-világbajnokság
mind a mai napig csodálatos
élményt jelent. Még most is
beleborzongok, ha időnként
megnézem a versenyről
készült felvételeket. A magyar
kardcsapat a világranglista
10-12. helyén állt akkor, tel-
jesen esélytelenek voltunk,

már mindenki leírt bennünket.
Mi azonban hittünk magunkban,
és minden meccsen volt, aki húz-
ni tudta a csapatot, és meg sem
álltunk a világbajnoki címig. A
sikerünket két évvel később,
Antalya-ban majdnem sikerült
megismételnünk, végül harmadi-
kok lettünk.

Lontay Balázs utoljára február-
ban szerepelt a magyar kardvá-
logatottban. Akkor a Padovában
rendezett világkupán sikerült
ezüstérmet szerezniük. Azóta
azonban egyszer sem kapott meg-
hívót, pedig a hazai ranglistán
rendre az 1-4 helyezett között
volt. Szerinte a válogatottnál nem
nézik jó szemmel, hogy nem tud
részt venni a délelőtti edzéseken.
Pedig az augusztusi budapesti
világbajnokságon szívesen pástra
lépett volna.

– Délutánonként edzek, készü-
lök a feladatokra, a november
végi válogatóra és a december
közepi országos bajnokságra.
Ezeken a versenyeken természe-
tesen érmet várok magamtól.
Hogy aztán ez mire lesz elég, nem
tudom. A vívást semmiképpen
sem szeretném még abbahagyni,
de továbbra is úgy érzem, a vál-
toztatásra szükségem volt.

Lapzártánkkor kaptuk a hírt:
az idei első felnőtt férfi kardválo-
gatót a BVSC-s Lontay Balázs
nyerte. Lapzártánkkor kaptuk a
hírt: az idei első felnőtt férfi kard-
válogatót, majd a Westend Magyar
Bajnokságot is a BVSC-s Lontay
Balázs nyerte.                     riersch

Negyedszázada hallgatják a gye-
rekek előszeretettel a Kolompos
Együttes műsorát, amely nem
csupán zenéből, hanem sok-sok
játékból és nevetésből áll.
Huszonöt év hosszú idő az
ember életében, ennek ellenére
Nagy Zoltán és barátai semmit
sem veszítettek a derűjükből.

– Nem készülünk semmilyen
jubileumi rendezvénnyel – mond-
ta a Kolompos Együttes tambu-
rása és vezetője, a Zuglóban élő
Nagy Zoltán. – Nem is nagyon szá-
moltuk az éveket, egyszer csak
25 évesek lettünk. Talán majd a
harmincadikat megünnepeljük,
de az még odébb van.

Azért egy apró meglepetése
mégis lesz a jubiláló együttesnek,
hiszen még idén elkészül a nyol-
cadik lemezük, amelyet remélhe-
tőleg örömmel fogadnak majd a
rajongók. 

– Nagyon sok visszajelzést
kapunk a gyerekektől és a szüle-
iktől, nagyszüleiktől. Ez utóbbiak
szokták mondani, hogy semmit
sem kopott a produkciónk, amely
még mindig ugyanolyan friss és
élvezhető, mint amilyen a kezde-
tekben volt. A Kolompos Együttes
mind a mai napig büszkék arra,
hogy az autentikus népzenét úgy
tudják színesíteni a sok játékkal,
mesével, mókázással, hogy az a
gyerekek számára befogadható
legyen és élményt jelentsen. Nagy
valószínűséggel ez máig töretlen
sikereik titka.

– 2005. április 8-án, Mosonma-
gyaróváron léptünk fel. Az ottani
Piarista Általános Iskola, Gimná-

zium és Szakközépiskola díszter-
mében a helyi óvodások és isko-
lások előtt játszottunk volna egy-
mást követően négyszer is, ám
kiderült, aznap temetik II. János
Pál pápát. Megkérdeztük az intéz-
mény vezetőjét, hogy mit tegyünk
ebben a helyzetben, mire ő szó
szerint azt mondta, hogy a mi
muzsikánk „nem mulatozás,
hanem a következő nemzedékek
nevelése, és ezért még ilyen hely-
zetben is szükség van rá.” Így
aztán azon a szomorú napon is
muzsikáltunk.

A Kolompos Együttest az óvo-
dapedagógusok fedezték fel. Elő-
ször csak néhány óvodába hívták
meg őket, majd, mikor elterjedt
róluk, hogy milyen jól bánnak a
gyerekekkel, s milyen jó amit csi-
nálnak, egyre többen tartottak
igényt a előadásukra. Volt olyan
évük, amikor a 365 napra 460
koncert jutott. Számukra a leg-
zsúfoltabb időszak mindig  a szü-
ret, a karácsony és a farsang volt.

– Gyerekkoromtól Zuglóban
élek. Bár az országot már több-
ször beutaztuk, azért mindig jól
esik, ha helyi óvodába, iskolába
hívnak meg bennünket. Nagyon
jó a kapcsolatunk a helyi oktatási
intézményekkel, ennek köszön-
hetően sűrűn muzsikálunk Zug-
lóban. Többször jártunk már a
nagyothallóknál és a vakoknál is.

A Kolompos Együttes azonban
nemcsak Nagy Zoltán révén kötő-
dik a kerülethez. A zenekart olyan
emberek alkotják, akik Sebő
Ferenc Táncházában nőttek fel,
amely  1973-tól Zuglóban a Kas-
sák Klubban működött.        R.T.

Nagy Zoltán

Lontay Balázs



Több száz fenyőfát osztottak ki
zuglói rászorulóknak december
14-én a Cinkotai úton. A fákat
a Zuglói Családsegítő Központ,
valamint Papcsák Ferenc pol-
gármester és Szatmáry Kristóf
államtitkár jóvoltából vehették
át az emberek.

A kezdeményezés nem új kele-
tű, már tavaly is összefogott a két
politikus, hogy fenyőfákat bizto-
sítsanak a nehéz helyzetben
lévőknek.

– A Családsegítő a rászorulók
támogatására vásárolt száz fenyő-
fát. Országgyűlési képviselőtársam-
mal – hasonló célzattal – saját for-
rásból mintegy háromszáz fát vet-
tünk, hogy segítségünkkel a nehéz

helyzetben lévő családok is állít-
hassanak karácsonyfát. Ezeket oszt-
juk most szét – mondta el lapunk-
nak Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési képviselője.

– Szerettünk volna örömet sze-
rezni, azoknak akiknek gondot
okozott volna a fenyőfa árát elő-
teremteni – tette hozzá Szatmáry
Kristóf. – Nagyon örülök, hogy
sok mosolygós arcot látunk.

Zugló Önkormányzatának több
képviselője is az ügy mellé állt, segí-
tette a közös munkát Rozgonyi Zol-
tán, Borbély Ádám, Bátki László
és Tildy Balázs is. Ha a rendelke-
zésre álló fenyőfa mennyiségénél
többre lesz szüksége a rászorulók-
nak, a további beszerzés is meg-
oldható.                                Vr-Fk

XXIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 19.ÖNKORMÁNYZAT8

Bartelmé Frigyesné, Anna nénit
100. születésnapja alkalmából
Papcsák Ferenc polgármester,
Zugló országgyűlési képviselője
is köszöntötte. Virággal, gyü-
mölcskosárral kedveskedett a
szépkorú hölgynek, akinek
átadta Orbán Viktor miniszter-
elnök üdvözlő levelét.

Anna néni 1913. december 4-én
született, évtizedek óta Zuglóban
él. Mint elmondta nagyon izgatott
lett, amikor megtudta, hogy a zug-
lói önkormányzat is felköszönti.
Két napig nem tudott aludni,
nagyon várta a polgármestert.

- Álmomban sem gondoltam vol-
na, hogy így meglepnek – érzéke-
nyült el Anna néni. - Amikor sza-
vazni kellett, azt mondtam: ej, de
jóképű ez a fiatalember, én rá
adom a voksomat. Most pedig sze-
mélyesen találkoztunk, még puszit
is kaptam. Nagyon boldog vagyok.

- Bár minden napom ilyen len-
ne – tette hozzá Papcsák Ferenc.
- Erről szól igazából a polgármes-
terség, de ritkán adódik az ember
életében ilyen. Én nagyon szeren-
csés polgármester vagyok, mert
minden évben legalább öt-hat
alkalommal lehetőségem nyílik
köszönteni egy szépkorú lakost. 

Ft-Fk

Születésnapi
meglepetés

Zugló Önkormányzata az idén
sem feledkezett meg a kerület
nyugdíjasairól. Papcsák Ferenc
előbb az Árnyaskert, majd az
Őszirózsa Idősek Klubjának
tagjait lepte meg karácsonyi
ajándékcsomaggal. Az önkor-
mányzat és a Zuglói Szociális
Gondozó Szolgálat összefogásá-
val 1250 ajándékcsomag került
kiosztásra az idősek között.

Nyugdíjasok vastapsa fogadta a
látogatóba, illetve ajándékozásra
érkező Papcsák Ferenc polgár-
mestert, Zugló országgyűlési kép-
viselőjét az Árnyaskert Idősek
Klubjában. A városvezető a ren-
dezvényen szólt azokról az ered-
ményekről, törekvésekről, ame-

lyeket a kerületi önkormányzat
az elmúlt időszakban a szépko-
rúak érdekében tett, majd kötet-
len beszélgetésbe kezdett az idő-
sekkel. Az idősek klubjának
néhány tagja saját készítésű kis
ajándékkal viszonozta Papcsák
Ferenc kedvességét.

Az Árnyaskertet követően az
Őszirózsa Idősek Klubját is fel-
kereste Papcsák Ferenc, hogy
átadja az önkormányzat ajándék-
csomagját a nyugdíjasoknak.

Azoknak az időseknek, akik a
gondozószolgálat berkein belül
vannak, és bármilyen ellátást
kapnak, az ebéd kiszállítása köz-
ben adták át Zugló országgyűlési
képviselőjének jókívánságait és
természetesen az ajándékot is.

Ft-Fk

Zugló Önkormányzata közel
tíz éve minden esztendőben
megszervezi a 100 gyerek
karácsonya elnevezésű progra-
mot. Az idei rendezvénynek a
Lipták Villa adott otthont, ahol
az ajándékok és a műsorok
mellett ezúttal csoki szökőkút-
tal is meglepték a kicsiket. 

– Annak idején sok iskolai
igazgatóval beszélgettem – mon-
dta lapunknak Rátonyi Gábor,
Zugló egykori polgármestere,
aki a program ötletgazdája –,
tőlük hallottam, hogy sok-sok
gyermeknek nemhogy kará-
csonyfája, de ebédje sincsen.
Úgy gondoltuk, ha ezen bár-

mennyit is tudunk segíteni, már
nem éltünk hiába. 

Az idei rendezvényen Rozgonyi
Zoltán alpolgámester köszöntötte

a kicsiket, majd Bátki László
önkormányzati képviselő és Csa-
niga Andrea, a Zuglói Cserepes Kul-
turális Non-profit Kft. ügyvezetőjé-
nek segítségével kiosztotta a gyere-
keknek a Jézuska meglepetéseit. 

– Tollat, szép nagy cicás füzetet
és mogyorót, meg karikákat is
kaptam – lelkendezett Berényi
Mercédesz Alexandra, majd a cso-
ki szökőkút felé vette az irányt. 

A zuglói önkormányzat által
szervezett rendezvényen fellépett
a Kávészünet zenekar és a Mese-
játszók bábcsoport. Utóbbiak
Kölcsey Betlehemes játékát és
József Attila Betlehemi királyok
című művét adták elő a gyere-
keknek.                           Vr-Fk

Újabb karácsonyi ajándékot
kaptak a nyugdíjasok

Száz gyerek karácsonyát tették emlékezetessé

Ajándék fenyőfa a polgármestertől

Az Árnyaskert Idősek Klubjában vastaps fogadta a polgármestert

Az Őszirózsa Idősek klubjában jó hangulatban zajlott az ajándékozás

Rozgonyi Zoltán (középen) és Bátki László (balra) kiosztották az
ajándékokat

Idén is megtartotta évzáró
ünnepségét a Zuglói Nyugdíja-
sok Egészségéért Sportegyesü-
let. A szakosztályok ilyenkor
éves beszámolót tartanak, mű-
sorral, zenével és vacsorával
zárják az esztendőt.

A tenisz, a nordic walking, az
asztalitenisz, a természetjárás, az
agytorna és a szó-szimultán játé-
kok, mind külön szakosztályhoz
tartoznak. A Rátonyi Gábor pol-
gármestersége idején létrejött
klub aktív részese minden zuglói
önkormányzati rendezvénynek.
Az idei Zuglói Kulturális és Gaszt-
ronómiai Fesztiválon több díjat is
nyertek, a káposztafőző verse-
nyen almás káposztájukkal első
helyezést értek el.

– Nagyon büszke vagyok rá,
hogy az önkormányzat 78. szüle-

tésnapján elnyertük a Zugló
Sportjáért Érdemserleget is – tud-
tuk meg Batáné Ruiz Ilonától, a
sportegyesület elnökétől. – Ez a
rendezvény egy egész évre vissza-
tekintő ünnep. Egyesületünk az
egészséges, sportos, mozgásban
gazdag életmódot hirdeti.

A gálaesten Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere, országgyű-
lési képviselő is részt vett, aki
örömmel nyugtázta, hogy műkö-
dik egy ilyen szervezet is Zugló-
ban, melynek tagjai azon túl, hogy
sportos életet élnek a gasztronó-
miában is jártasak.

Az évzáróra, ahol cigánypecse-
nye, szalonnába göngyölt csirke-
mell és vaníliaöntetes almás pite
volt a menü, a klub tagjai külön-
féle népi műsorokkal készültek.
A talpalávalót pedig Lőcsey Zsolt
szolgáltatta.                       Vr-Fk

Báloztak a nyugdíjas 
sportolók

Az évzáró rendezvényre a klub tagjai különféle népi műsorokkal ké-
szültek

Papcsák Ferenc és Szatmáry Kristóf saját forrásból beszerzett fenyő-
fákkal támogatta a rászorulókat



A közelmúltban Ferenc pápá-
val együtt mutatott be szent-
misét Rómában Kozma Imre
atya aki az idén ünnepli pap-
pá szentelésének ötvenedik
évfordulóját. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapító
elnöke szerint a Szentatya
azt mondta neki: „Imádkoz-
zunk egymásért! Közösek a
terheink: a szegények és a
betegek gondja.”

- Hogyan került december
másodikán a római Szent Már-
ta Ház kápolnájának oltárához,
a Szentatya mellé? – kérdeztük
Kozma Imrétől, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alapító-elnö-
kétől, a Betegápoló Irgalmas-
rend vezetőjétől.

- A karitatív szervezetekben
tevékenykedők nagy érdeklő-
déssel figyelték az új pápa szel-
lemiségét, azt, ahogy az embe-
rek közé megy, ahogy az eleset-
tek felé fordul. Biztató és báto-
rító ez számunkra, hogy to-
vábbra se hagyjuk magukra a
szegényeket, illetve a betege-
ket. Bizonyára az e téren vég-
zett munkámnak volt köszön-
hető a megtisztelő invitáció –
mondta Imre atya, aki a szer-
tartás után pár szót is váltott
Ferenc pápával.

- Nagyjából ismerte szerveze-
teink, így a máltaiak és az irgal-
masrend tevékenységét. A
szentmisét amúgy igen szűk
körben tartottuk, és nagyon
meghatott, hogy a Szentatya

jobbján konceleb-
rálhattam. A szer-
tartást követő,
rövid találkozásunk
során több ajándé-
kot is átadtam neki,
így az egytizedes
máltai szentolvasót,
amellyel sok tízez-
ren imádkoznak
szerte a világban –
fogalmazott Kozma
Imre, akinek Ferenc
pápa erre azt
mondta: „Imádkoz-
zunk egymásért!
Közösek a terheink:
a szegények és a
betegek gondja.”

Aztán átadta neki
a székesfehérvári, a
máltai címert a
mezén viselő után-
pótlási focicsapat
üdvözletét, illetve a
fiatalokról készült
képet. Erre a pápa
úgy reagált: „Ők a
jövő”, majd kifejtet-
te, hogy a sport az
egészséges jövő épí-
tője. „A Szentatya
amúgy roppant köz-
vetlen és kedves
volt, ám láttam raj-
ta, nagy terhet hor-
doz. Találkozásunk-
kor úgy éreztem,
megerősítést nyert,
sőt igazolódott is az
eddigi hivatásom” –
jegyezte meg.

Kozma Imre az idén ünnepli
pappá szentelésének ötvene-
dik évfordulóját. Ennek alkal-
mából még a nyáron gyalogos
zarándoklaton kereste fel
azokat a helyeket, ahol az
elmúlt évtizedekben szolgált.
Nyolc nap alatt száznegyven
kilométert tett meg, az elhívás
ajándékáért hálát adó út
Győrzámolyban, szülőfalujá-
ban, első miséjének helyszí-
nén ért véget.

A Köszönet és Hála zarándok-
út meghívásában Imre atya így
fogalmazott: „A papnak is, ha
valóban pap akart lenni, vál-
lalnia kellett egyházának jel-
lemzőit, azaz ne akarjon beér-
kezett, erős és gazdag lenni,
mert Isten ereje nem különféle
(szellemi, hatalmi…) mutatvá-
nyaiban nyilvánul meg, hanem
gyöngeségünkben. Számtalan
zsákutca kínálkozott… struk-
turalizmus, reformizmus…
Mit tudtunk biztosan? Azt,
hogy a papi hivatásnak kettős
ága van: Krisztus szolgálata,
és az emberek szolgálata. Azt,
hogy a pap nem funkcionárius,
hanem szolga, aki nem tudja
elválasztani egymástól Isten
keresését az emberek szolgá-
latától, az imádságot az igaz-
ságért vállalt küzdelemtől. A
pap, a sokszor tanácstalan
világban arra a gyermeki hitre
teszi fel életét, hogy az evangé-
lium át tudja alakítani a vilá-
got.”

Kacsoh Dániel
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Kozma Imre atya

Tájékoztatom a zuglói polgárokat, hogy 2014. évben is-
mét általános országgyűlési választásra kerül sor, amely-
nek sikeres lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bi-
zottsági tagok jelentkezését várjuk. 

Szavazatszámláló bizottság tagja lehet:
- 18. életévét betöltött,
- magyar állampolgár, 
- lakcíme a XIV. kerületben van, és a
- központi névjegyzékben szerepel.

Nem lehet a választási bizottság tagja:
- képviselő, 
- a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, 
- képviselő jelölt, 
- párt tagja, 
- választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
- a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
- továbbá  az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvő-

képességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett. 

A szavazatszámláló bizottság tagjainak feladata:
- ellenőrzik a szavazóhelyiséget, levezetik a szavazást, 

gondoskodnak a szavazás törvényes lebonyolításáról,
- döntenek a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,
- megszámlálják a szavazatokat, és megállapítják a szavazókörben 

a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állítanak ki.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelent-
kezni, amely beszerezhető Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1145 Budapest Pétervárad u. 2.) vagy
letölthető az önkormányzat honlapjáról  (www.zuglo.hu). Kérem, hogy a
kitöltött adatlapot 2014. január 31-ig Ledniczkiné Kálmán Erika aljegy-
zői asszisztens részére postán (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.), vagy
ügyfélszolgálatunkon leadva szíveskedjenek eljuttatni.

dr. Papp Csilla
Helyi Választási Iroda vezetője

HIRDETMÉNY 
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Kiváló Akkreditált Tehetség-
pont minősítést kapott az
Arany János, a Herman Ottó
és a Hajós Alfréd Általános
Iskola. A Magyar Tehetségsegí-
tő Szervezetek Szövetsége
által kiírt Magyar Géniusz
Program keretében odaítélt
minősítés három évre szól.

– Megvan az eredménye a zug-
lói önkormányzat által 2011-ben
elindított kerületi tehetségprog-
ramnak – jelentette ki Tószegi
Attila, a Herman Ottó iskola
igazgatója, a kerületi igazgatói
munkaközösség vezetője. – A
programban tíz intézmény vett
részt, közülük hét regisztrált,
három pedig kiválóan akkredi-
tált tehetségpont lett. 

A minősítés három évre szól,
ezt követően ismét be kell adni
az akkreditációs kérelmet, amit
csak szigorú vizsgálatok után
lehet megkapni.

– Az akkreditációs vizsgálat
sok mindenre kitért – húzta alá
Tószegi Attila. – Megnézték, hogy
van-e diplomás tehetséggondozó
szakember az iskolákban, a
pedagógusok teljesítették-e a
továbbképzési előírásokat,
milyen lépések történtek a tehet-
séggondozás terén, s hogy a
folyamatok kellőképpen doku-
mentálva vannak-e. A két ellenőr
mindhárom iskolában egy-egy
napig vizsgálódott, átnézték a
dokumentációkat, ellenőrizték

az eredményeket, helyszíni inter-
júkat készítettek.

Az, hogy a Szent István Gim-
náziumot és a Neumann János
Számítástechnikai Szakközép-
iskolát követően most három
általános iskola is Kiváló Akk-
reditált Tehetségpont minősí-
tést kapott a Zuglóban folyó

magas színvonalú oktatás elis-
merését jelenti. Akkreditációk
megszerzésében jelentős szere-
pe van az Önkormányzat által
két éve útjára indított tehetség-
gondozó programnak. Ennek fő
célja, hogy segítse a zuglói
tehetségek kibontakozását,
hatékony fejlődését. -h-s

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 58 végzősének de-
cember 7-én tűzték fel a ruhájára a búcsúzást jelképező szalagot. A
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (volt Pataky
István Művelődési Ház – a szerk.) megtartott szalagavató bálon a
hagyományoknak megfelelően megjelentek a diákok szülei, rokonai,
barátai, hozzátartozói

Három újabb tehetségpont
Zuglóban

A németországi Magdeburgból
érkezett középiskolások keres-
ték fel december 10-én a Pol-
gármesteri Hivatalt. A külföldi
tanulók a nemzetközi Comeni-
us program keretében jártak
Budapesten. Az ifjú német ven-
dégeket Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester köszöntötte. 

A zuglói Szent István Gimnázi-
um rendszeres résztvevője a nem-
zetközi projekteknek, többek
között Az én felfedezőutam című
Comenius programra is sikerrel
pályáztak. 

Barcsa Orsolya pedagógustól, a
projekt egyik koordinátorától
megtudtuk, az Európai Uniós
támogatást élvező program kere-
tében a munka világát igyekeznek
feltérképezni a diákokkal. A pro-
jektnek a zuglói gimnáziumon
kívül két német – köztük a mag-
deburgi –, valamint egy-egy olasz,
spanyol, norvég, holland és len-
gyel iskola a résztvevője. A két-
éves program nyitóeseménye
szeptemberben a németországi

Stadtlohn-ban volt, ahol a felek
megállapodtak a részletes ütem-
tervről. 

A Szent István Gimnázium első
vendégei december 9–13. között
a magdeburgi diákok voltak. A
zuglói középiskolások tavasszal
az olasz és a spanyol partnerek-
hez látogatnak majd. Jövő ősszel
egyidőben olasz, spanyol és a
német Stadtlohn diákjai jönnek
Zuglóba.

– Nagyon fontosak ezek a diák-
kapcsolatok, mert a tanulók
tapasztalatokat gyűjthetnek,
élményekkel gazdagodhatnak,
barátságokat köthetnek. Ezen
túlmenően a nemzetközi példák
segítségével a munkaerőpiacon
is jobban eligazodhatnak majd –
mondta Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester. Hozzátette: a kerület
számára fontosak a nemzetközi
kapcsolatok. Jelenleg hat élő
testvérvárosi kapcsolata van
Zuglónak. A csehországi Opavá-
val és a felvidéki Kolonnal is
hasonló együttműködést szeret-
nének kiépíteni.             riersch

Német diákok 
a Polgármesteri Hivatalban

Az idén is megtartották a pro-
jektnapot a Neumann János
Számítástechnikai Szakközép-
iskolában. A rendezvény témája
az erdő volt, amelyre azért esett
a választás, mert az iskola
másodszor is nyert a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület
és az IKEA által közösen kiírt
„Otthon az erdőben” című
pályázaton.

A neumannos osztályok novem-
berben tetszőleges formában dol-
gozták fel az erdő témáját. A mun-
kákat a projektnapon mutatták
be. A művek között volt film, dia-
bemutató, a tanulók által készített
festmény, interaktív táblára írt
tananyag, igényesen összeállított
honlap. A rendezvényen különbö-
ző madár- és emlőshangokat kel-
lett felismerni a diákoknak.
Néhány osztálytermet a tanulók
projektnapra erdővé alakítottak,
amelyeket a különböző növények,
hangeffektusok és őszi falevelek
egész élethűvé varázsoltak.

A projektbemutatót követően a
diákok különböző, az erdővel
kapcsolatos előadásokat hallgat-
hattak meg.                            r-t-

Projektnap 
a Neumannban 

A magdeburgi diákokat Rozgonyi Zoltán köszöntötte
Néhány osztálytermet a tanulók a
projektnapra erdővé alakítottak

Első ízben rendezték meg a
Tudományok napját a Teleki
Blanka Gimnáziumban. A
Kovács Ágnes Lilla intézmény-
vezető-helyettes kezdeménye-
zésére szervezett nap célja a
reálképzés erősítése, illetve a
tudományok más szemszögből
történő bemutatása volt. 

A Teleki Blanka Gimnázium
tavaly ősszel együttműködési
szerződést kötött a Nemzedékek
Tudása Tankönyvkiadóval. A
megállapodásban többek között
azt is rögzítették, hogy a felek
támogatják egymás munkáját.
Ennek szellemében a telekis
pedagógusok már több fórumon
népszerűsítették a kiadó tanköny-
veit, ezért cserébe besegítettek a
december 7-i Tudományok napja
programjának megszervezésébe. 

A kiadó közbenjárásának is
köszönhető, hogy a rendezvényen
a tudományos élet több szakte-

kintélye, köztük a nemzetközi
hírű geológus, dr. Juhász Árpád
és a neves Oroszország-kutató dr.
Bernek Ágnes is elfogadta az isko-
la felkérését. 

A Tudományok napján a Tele-
kiben tanulók 23 előadás közül
választhattak, hogy melyeket sze-
retnék meghallgatni. Az egy, illetve
két tanórányi hosszúságú előadá-
sokon sok egyéb mellett az agy-
kutatás, a biológiai kísérletek, a
jogtudomány, az indológia kérdé-
seivel ismerkedhettek meg az
érdeklődők. 

Pukli István, a Teleki Blanka
Gimnázium igazgatója lapunknak
elmondta: a Tudományok napjá-
nak az is célja, hogy egy tanításon
kívüli rendezvényen is színvona-
las programok várják a diákokat,
illetve, hogy a jövőben a tanítás
nélküli munkanapokat a koráb-
biaknál hatékonyabban tudnák
majd eltölteni a diákok  és a
pedagógusok.    Riersch Tamás

Tudományok napja 
a Telekiben

Voltak, akik a konyhabiológiával ismerkedtek

Tószegi Attila

Szalagavató az Álmosban

A zuglói önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumával,
amelyben a tanintézet vállalta, hogy bizonyos kerületi rendezvényeket
beenged az épület falai közé, ugyanakkor az iskola a jövőben bekap-
csolódik Zugló oktatási és kulturális életébe. A szerződést Papcsák
Ferenc polgármester, dr. Mezey Barna rektor és Dr. Molnár Katalin
iskolaigazgató írta alá

Együttműködési megállapodás 
a Radnótival

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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A tél kezdetére a lombhullatók
javarészt megszabadultak le-
veleiktől, ami teljesen termé-
szetes folyamat, ám a kertek-
ben, utcafrontokon problémát
okozhat. Ahol terebélyesebb,
vagy sok lombhullató van, ott
mostanra nagymennyiségű
zöldhulladék képződött, ami-
nek az eltüntetése nem egy-
szerű feladat.

A legelterjedtebb módszer a
probléma megoldására az avar
elégetése, ami azonban kelle-
metlen a szomszédoknak, ártal-
mas az egészségre, ráadásul a
legtöbb településen szabályelle-
nes is, az avarégetőket a helyi
rendeletektől függően akár sú-
lyos tízezrekre is büntethetik a
hatóságok. A levélhalmok elége-
tését természetesen nem csak a
törvény szigora miatt ajánlott
mellőzni. Nem mindenki tudja
például, hogy a nedves, nyirkos
levelek alacsony hőfokú égésénél
rengeteg káros anyag szabadul
fel, sokkal több, mint egy tábor-
tűz esetében például. Az avaré-
getés során gyakran előfordul,
hogy a háziak egyéb szemetet,
olykor akár műanyag holmikat
is a máglyára vetnek, ez pedig
súlyosan egészségkárosító lehet. 

Felmerül akkor a kérdés, hogy
mit lehet akkor tenni a halmok-
kal? Az egyik megoldás, hogy a
természet rendjét követve ott
hagyjuk a levélszőnyeget, ahol
van, és rábízzuk a dolgot a le-
bomlásra. Ezzel tápanyagot biz-
tosítunk a talajnak, persze ilyen-

kor a látvány nem lesz teljesen
rendezett, de tavaszra, mikor
újra birtokba vesszük az ágyá-
sokat, a gyepfelületet, már nem
jelent majd problémát. A másik
hasonlóan praktikus lehetőség a
komposztálás. A komposztálás
során a zöldhulladékból (galy-
lyakból, levelekből, konyhai
zöldség-, és gyümölcsmaradék-
ból) tápanyagban dús, biogaz-
dálkodáshoz is használható
zöldtrágya keletkezik, melynek
pár hónap múlva igen nagy
hasznát vehetjük, akár már a ta-
vaszi ültetési szezonban. Kom-
posztáláshoz csak egy alkalmas
ládára és komposzt alapanyagra
van szükség, időnként nedvesí-
teni kell a kupacot, valamint pár
hetente át kell forgatni a láda
tartalmát. Sokan úgy tartják,
hogy a dió levelei nem alkalma-
sak a komposztálásra, pedig ez
nem teljesen igaz, csupán a dió-
leveleket 3-6 hónapig külön kell
tárolni, aztán nyugodtan mehet-
nek a vegyes komposztba. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Társállatainknál gyakran fellé-
pő probléma a bűzös szájlehelet
és az azt okozó fogkövesség,
amit ha nem veszünk kellően
komolyan, súlyos következmé-
nyekkel is járhat. 

Míg embereknél az egyik leggya-
koribb fogászati probléma a szu-
vasodás, addig kutyák, macskák
esetében ennek minimális jelen-
tősége van. Ennek oka nyáluk
lúgos kémhatása, ami nem nyújt
táptalajt a szuvasodást okozó
baktériumok számára, amit egy-
részt az állat genetikája, másfelől
az etetett táplálék minősége hatá-
rozz meg. A kémhatás miatt
viszont lényegesen gyakoribb
náluk a fogkő kialakulása, amely
a fogkoronán „végigcsúszva” elér-
het egészen a fogíny alá is. Ez
súlyos ínygyulladás, sorvadást,
később a fog meglazulását okoz-
hatja. Figyelmeztető jel lehet, ha
kedvencünk érdeklődését felkelti
az elé helyezett táplálék, ám az
első próbálkozások után kiforgat-
ja azt a szájából, nem bírja meg-
rágni, majd étvágytalan lesz,
hiszen minden egyes rágás fájdal-
mat okoz neki. A problémára utal
az is, ha fokozottan nyálzik, illetve
bűzös a lehelete. A szájüregben
lévő fogkővel borított fogak és a
gyulladt íny, olyan gócpont, ahon-
nan a különféle baktériumok
folyamatosan szóródnak szét a
szervezetben. Ennek következmé-

nyeként akár szívbelhártya, vagy
vesegyulladás is kialakulhat. 

A baj elkerülésére mindig a
megelőzésre kell helyezni a hang-
súlyt. Számos házi praktika léte-
zik kedvenceink fogának tisztítá-
sára, melyek közül nem mind-
egyik hatásos. Nem ajánlatos pél-
dául száraz kenyeret adni a
kutyának, mert bár megrágásával
tisztulnak a fogak, de a nyál hatá-
sára a belőle keletkező cukor a
baktériumok táplálékforrása, így
többet ártunk, mint használunk.

Hatásos viszont a boltokban kap-
ható sokféle rágófogkefe, és a nyál
pH-ját savas irányba eltoló por,
melyek viszont kialakult fogkő
esetén már nem érnek sokat. A
megoldás a fogkő mielőbbi eltá-
volítása. Erre egy speciális rez-
gésszámon működő ultrahangos
készüléket használunk, mellyel a
plakkok eltávolítása teljesen fáj-
dalommentes, de az állatok szá-
mára kellemetlen hangja miatt
mégis szükséges a páciens bódí-
tása. Idősebb állatok esetében (6
év felett) ajánlott egy máj- és vese-
funkciókat ellenőrző vérvétel,
valamint szívultrahang elvégzése
is. Ha a fogkő levétele után odafi-
gyelünk a megelőzésre, kutyánk,
macskánk fehér és egészséges
fogai bizonyítják, hogy felelős gaz-
di módjára jártunk el.      

Dr. Schuster Norbert
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Mindent megpró-
bálhatnak annak érdeké-
ben, hogy béke legyen és

ez több-kevesebb sikerrel
megy is.  Elsősorban a társuk-
kal és a főnökükkel ütközhet-
nek, ami mögött hatalmi har-
cok lehetnek. Diplomácia érzé-
kük segíthet! 

Bika – Társukkal egyre
stabilabban összetartoz-
nak, mely mögött mind-

kettőjük bölcsessége, egymás
elfogadása is ott van. Emiatt
otthonukba beköszönthet a
béke, a végtelen szeretet. Villa-
násszerű összefeszülések azért
„tarkíthatják” ezt a közös har-
móniát.

Ikrek – Nagy lendületben
vannak. Szerepelhetnek,
ha van rá lehetőségük.

Hitük határtalan. Pénzügyi
vonalon bőség várható, bár
figyelniük kell, hogy mire köl-
tik, beleugorhatnak olyan
vásárlásba, amit később meg-
bánhatnak. Barátaikkal  türel-
metlenek – ha lehet, ne tegyék!

Rák – Jól vannak, pláne,
ha otthon tudnak lenni,
ünnepi hangulatban. A

főnökükkel, a munkájukkal
való kapcsolataik feszíthetik
őket, ám a gyerekeikkel most
nagyon türelmesek tudnak len-
ni. Hitükben az angyalok segí-
tik őket, s ha bármilyen jogi
ügyük van, most azt is. 

Oroszlán – Munkájukban
az ünnepek előtt sok jövés-
menés, tárgyalás várható. A

tanulást a nagy szabadságvágyuk,
jogi ügyekben vagy külfölddel való
kapcsolataikat a türelmetlenségük
akadályozhatja. Társukkal hatal-
mi harcokba keveredhetnek, a
szeretet tudja őket átsegíteni.

Szűz – Annak ellenére,
hogy a pénzügyi vonalon
váratlan nehézségek jöhet-

nek, minden vágyuk teljesülhet.
Barátaikkal kapcsolatukat a böl-
csesség, elfogadás jellemzi – egy-
két kisebb kitörés mellett. Sze-
relmi ügyekben próbákra számít-
hatnak, a munkájukban angyali
segítésre.

Mérleg – Egyik oldalról
nagyon megfontoltak, böl-
csek, higgadtak, másik

oldalról viszont most lehetnek
nagyon türelmetlenek, akarato-
sak is. Csak egyet ne tegyenek,
ami egyébként jellemző erre a
jegyre: az elfojtás! Vállalják magu-
kat! Otthonuk szépítésében most
is az elsők

Skorpió – Még mindig
nagyon szélsőségesek le-
hetnek – a legszebb angyal

és a legsötétebb démon szerep
is az övék. A közlekedésben
továbbra is csak megfontoltan,
hogy a hatósággal ne legyen dol-
guk! Tanulásban, jogi ügyekben
sikerekre számíthatnak. Külföl-
di út lehetséges.

Nyilas – Ők maguk sem
tudják, hogy most otthon
szeretnének-e lenni, vagy

inkább szabadon utazni? Ugyan-
ez a kettőség jellemzi a pénzügyi
vonalat is. Otthonukba viszont az
angyalok hozzák a szeretetet. Sze-
relmükkel, gyerekeikkel legyenek
türelmesek! Sportoljanak!

Bak – Főnökükkel lehet-
nek nehéz pillanataik,
mely a társukkal való

kapcsolatukra is kihathat. E
feszültségben barátaikon kívül
a bölcsességük, diplomáciai
képességük és a szeretetük hoz-
hatja a megoldást. Nagyon szé-
pen tudják most kifejezni magu-
kat. Meséljenek!

Vízöntő – Az utakon las-
san! Ne rohanjanak, ne
legyenek türelmetlenek!

Veszélyes lehet! Munkájukban,
céljaikban a befektetett munka
beérhet, stabilizálódhat, az elis-
merés megjelenhet. Otthonuk-
ban a béke, szeretet lehetősége
ott van – ám ez rajtuk múlik
leginkább!

Halak – Az anyagi nehéz-
ségek még mindig próbák
elé állíthatják őket. A sze-

relem, gyerekeik szeretete segít-
het nekik ezt az időszakot átvé-
szelni. Hitük rendületlen, mellyel
másokra is nagy hatással lehet-
nek. Ha kell tanulniuk, most ez
is jól mehet, el tudnak csende-
sedni.

Termék megnevezése

Télálló burgonya

Mélyalmos tartású tojás "M" méretű

Dióbél

Jonathán alma

Mangalica fűszeres tepertő

Savanyú káposzta

Csalamádé

Friss házi tej

Zsemle

Nagyi kenyere

Mértékegység

kg

db

kg

1/2 kg

kg

kg

kg

kg

db

1/2 kg

Ár (Ft)

150-200

29

2.400

200-240

2.200

440

440

190-200

15

100

Kétheti horoszkóp
december 19-től

www.asztrocsillag.hu

A fogápolás az állatoknál 
is fontos Avarégetés helyett

Őstermelői árak
a Bosnyák téren

december 19-től
ÚJDONSÁG! 

DECEMBER 19-TŐL ŐSTERMELŐI FENYŐFA VÁSÁR
ADVENTI AJÁNDÉK VÁSÁR

Kedves Gazdik! 
A január és február hónap a
FOGÁPOLÁSRÓL szól ren-
delőnkben, fogkő-eltávolítá-
si akcióval. A részletekről
érdeklődjön személyesen
rendelőnkben, telefonon
vagy facebook-oldalunkon.    
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Az idei december egyik legna-
gyobb szenzációja a világhírű
Disney on Ice kelet-európai tur-
néja volt. A látványos jégrevü
legújabb showműsorát a Papp
László Sportarénában decem-
ber 13–15. között négy alka-
lommal mutatták be. A nemzet-
közi társulatnak több magyar
tagja is van. Egyikük, Zákány-
Szabó Ágota, aki budapesti elő-
adásokon a kis hableányt ala-
kította, Zuglóból indult világ-
hódító útjára.

Ágota valamikor a Móra Ferenc
Általános Iskola diákjaként kez-
dett el korcsolyázni Vida Gábor
keze alatt, aki az egykori olimpi-
kon, az Európa-bajnoki negyedik
Póth Diána, illetve hetedik Tég-
lássy Tamara trénere volt. A
tehetséges zuglói kislány szép
sportsikereket ért el, hiszen a
hazai korosztályos versenyeken
rendre a dobogós helyen végzett,
többek között junior országos
bajnokságot is nyert. Emellett
junior nemzetközi korcsolyaver-
senyen is aranyérmet szerzett.
2008-ban már gimnazistaként
váratlanul ajánlatot kapott a
Nemzeti Jégszínháztól a Diótörő
és a Pinocchió főszerepére. 

A zuglói lány egy számára új és
különleges világba csöppent. Két
évvel később egy már jóval maga-
sabb szinten, a világhírű Disney
on Ice társulatában találta magát,
így nemcsak a hazai, hanem a
világ számos országának közön-
sége előtt is bemutatkozhatott. Az
elmúlt néhány esztendőben

Japántól Dél-Afrikáig, Dél-Ameri-
kától Indonéziáig és az Amerikai
Egyesült Államoktól egészen Nyu-
gat-Európáig lépett a jégszínpad-
ra. A turnék során rengeteg
élményben volt része, ami azon-
ban a hátrahagyott otthont és csa-
ládot nem tudta pótolni még
annak ellenére sem, hogy férje őt
megelőzve felvételt nyert a pro-
dukcióba, így együtt járhatták a
világot. 

Négy éve az otthonától távol,
általában munkával tölti a kará-

csonyt. Az idén Hollandiában kor-
csolyázik az ünnepek alatt.
Zákány-Szabó Ágota hálás a sors-
nak, hogy  társulata az idén Kelet-
Európát célozta meg, hiszen
ennek köszönhetően, ha a turné
közben egy kis szabad ideje
akadt, a régióból bárhonnan
könnyen hazaugorhatott. Az is
külön öröm volt a számára, hogy
végre magyar közönség előtt,
magyar nyelvű előadásban is fel-
léphetett. 

Riersch Tamás

Honvágy a jégen

Zákány-Szabó Ágota a budapesti előadásokon a kis hableányt ala-
kította

Ahol magyar föld van – szakrá-
lis kiállítás a hazáról címmel
nyílt tárlat a Lipták Galériában
Sorki Dala Andor zuglói képző-
művész, költő és művészetta-
nár munkáiból. Csaniga And-
rea, a Zuglói Cserepes Kulturá-
lis Non-profit Kft. ügyvezető
igazgatója a megnyitón kará-
csonyi ajándéknak nevezte a
kiállítást.

– Ez az óesztendő utolsó tárla-
ta, mely mindnyájunk számára
nagy ajándék, hiszen egy régi
vágyunk valósult meg azzal, hogy
kiváló zuglói művész, Sorki Dala
Andor képeit bemutathattuk –
magyarázta Csaniga Andrea,
majd felolvasta a betegsége miatt
távol maradó Rozgonyi Zoltán
alpolgármester művészhez szóló
levelét is. „Zuglónak szüksége van
a gyökerei felkutatására, a hagyo-
mányai ápolására, mert csak
akkor lesz erős közössége, ha
előbb a múltját is megismeri" –
írta az alpolgármester.

– Nagy élmény számomra ez az
este – mondta a 72 esztendős
művész. – Még áprilisban a Művé-
szetbarátok Egyesülete kért fel
arra, hogy verseimből egy temati-
kus előadóestet készítsek a Köl-
tészet Napjára. Ez adta az ihletet
egy hasonlóan tematikus festésze-
ti kiállításhoz.

Az említett tárlat címe – Ahol
magyar föld van – szakrális kiál-
lítás a hazáról – a művész komp-
lexitását is magában foglalja.

Sorki Dala Andor ugyanis nem-
csak festő, költő, hanem egyben
a XXI. század polihisztora is.
Nemcsak képviselője a művésze-
teknek, hanem tanítója is. Első
kiállítása lassan ötven évvel
ezelőtt, 1965-ben volt a Fiatal
Művészek Klubjában. Már akko-
riban nagy feltűnést keltettek a
fiatal művész rézkarcai. Az alko-
tóból hamar tanár lett: 35 éve-
sen már a Kiváló Művésztanár
elismerést is átvehette. 

Sorki Dala Andor sok zuglói
diák számára a mentort jelen-
tette: vagy azzal, hogy rendkívüli
szakmai alapossággal értékelte

a pályázatra beadott alkotáso-
kat, vagy azzal, hogy ugyanilyen
alapossággal készítette fel őket
a művészi pályára. A most nyílt
kiállítás iránti érdeklődés még a
szervezőket is meglepte. A Lip-
ták Villa nagytermét zsúfolásig
megtöltő közönség pedig azt
kapta a művésztől, amire számí-
tott: szépen megkomponált fest-
ményeket, elgondolkodtató,
bölcs verseket, egy átfogó művé-
szettörténeti előadást, illetve
Navratil Andrea tolmácsolásá-
ban a képekhez és a versekhez
illő szakrális népdalokat.

R.T.

Egy XXI. századi polihisztor
kiállítása a Lipták Villában

Sorki Dala Andor szépen megkomponált munkái nagy sikert arattak

Több mint ezren vettek részt
december 7–8-án a Mező Ferenc
Általános Iskolában megrende-
zett XXV. Zuglói Táncfesztivá-
lon. Az indulók többsége a
kerületi intézményekből és
tánccsoportokból érkezett, de
szép számmal jöttek verseny-
zők más kerületekből és a vidé-
ki településekről is.

A nagy létszámú induló miatt
a szervezők a résztvevőket időre
hívták és amint egy kategória ver-
senye befejeződött, azonnal ered-
ményt hirdettek. 

Seres András, a rendezvény
főszervezője elmondta: zuglói
indulók közül országos bajnok
lett az Andrási Anita vezette zuglói
mazsorettcsapat (Munkácsy SE)
és a Tatár Gergő irányította Disc-
rit Seven hip-hop csapat. Zugló-
díjat kapott a Mirizó Dance, a Szi-

várvány Táncszínház csapata. A
mórás Kovalik Imola tanítványai
művészi látványtáncban Buda-
pest-díjasok lettek. Aranyérmet
szereztek az Arany János Általá-
nos Iskola növendékei, Bobák
Ildikó tanítványai és a zuglói
Laukrisz több csoportja a Város-
ligetiből, Lázár Laura tanárnő
tanítványai. Nagy sikert arattak a
nagyothalló, siket versenyzők,
Napsugár Anna tanítványai jel-
tánc kategóriában indultak. 

A Kőszegről érkezett Horváth
Márta vezette Be-Jó Táncegyüttes
egy külön a XXV. Táncfesztiválra
összeállított, nagy sikert aratott
tánc, énekes produkciót mutatott
be. A kimagasló műsorszámot a
zsűri különdíjjal jutalmazta.

A szervezők a versenyen jelez-
ték, hogy a következő, XXVI.
táncfesztivált 2014 májusában
rendezik meg. riersch

Jubilált a Zuglói 
Táncfesztivál

A zsűri kategóriánként értékelte a versenyzők teljesítményét

Súlyos betegség után, életének
64. esztendejében, december
12-én elhunyt dr. Dobos Krisz-
tina. Az Antall-kormány meg-
határozó oktatáspolitikusa
1994-ben az országgyűlési
választásokon Budapest 22.
számú (XIV. kerület) választó-
kerületében indult. Tanított a
Szent István Gimnáziumban,
ahol korábban maga is megsze-
rezte az érettségit.  

Dr. Dobos Krisztina 1949. júli-
us 18-án született Budapesten.
Általános és középiskolai tanul-
mányait Budapesten végezte,
1967-ben érettségizett a Szent
István Gimnázium először
indult speciális matematika
tagozatán. 1972-ben az ELTE
Természettudományi Karán
matematika-fizika szakos
középiskolai tanári diplomát
szerzett, majd hat évig az Agrár-
tudományi Kutatóintézetben
dolgozott.
1978-ban a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen vállalat-
szervezői oklevelet szerzett, egy
évvel később pedig megvédte
doktori disszertációját, és a
GATE matematika-statisztika
tanszékére került oktatónak.
Ezzel párhuzamosan tanított a
Szent István Gimnáziumban is.
Közel száz cikket és tanul-
mányt publikált hazai és kül-
földi folyóiratokban, főleg a gaz-
dasági folyamatok modellezé-
séről, illetve az oktatási rend-
szer demokratikus átalakításá-

ról. A rendszerváltás idején for-
dult a politika felé. 1988-ban
belépett a Magyar Demokrata
Fórumba. Oktatási, kutatási és
ifjúsági kérdésekben a párt
egyik meghatározó szaktekin-
télye lett. 1991-1993 között a
közoktatásért felelős helyettes
államtitkár volt a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium-
ban. Nevéhez kötődik a vezeté-
sével kidolgozott közoktatási
törvény, „az egyházi iskolák és
oktatás feltámasztása”, a MIE
tevékenysége, illetve a tehetség-
gondozás támogatása.
1996-ig volt országgyűlési kép-
viselő, majd pályáját a Fasori
Evangélikus Gimnáziumban
folytatta. 2012-től a Nemzeti
Tehetség Programiroda vezetője
volt.
1998-ban Pázmány Péter-díjat,
2002-ben Graphisoft matema-
tikatanár-díjat kapott. A 2012.
március 15-i nemzeti ünnep
alkalmából a Magyar Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetés-
ben részesült. 

Elhunyt dr. Dobos Krisztina

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

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



BŰNÜGYI KRÓNIKA
Álcázott fogyasztói
csoportot lepleztek le

A zuglói rendőrkapitányság
még szeptemberben kezdte el
azt az ügyet vizsgálni, amely
során egy hitelközvetítőnek álcá-
zott fogyasztói csoportot göngyö-
lített fel. Már az akkori eredmé-
nyek is elképesztőek voltak:
több mint 2000 sértett a kár
pedig több százmillió forint. Az
elmúlt hónapokban végzett nyo-
mozati munka eredménye azon-
ban még a fentieket is felülmúl-
ta. A zuglói rendőrök a napok-
ban küldték el a vádiratot a
kerületi ügyészségnek, melyben
19 vádlott ellen 3325 rendbeli
üzletszerű, 216 nagyobb és 5
esetben jelentős értékre elköve-
tett csalás, valamint 6 rendbeli
uzsora bűncselekmény miatt
kezdeményeztek a büntetőjogi
felelősségre vonást. Nem hivata-
los információ szerint ez a
magyar kriminalisztika történe-
tének legjelentősebb fogyasztói
csoportot érintő ügye.

Bombával 
fenyegetőzött

December 6-án délelőtt egy
zuglói telefonfülkéből egy 40 év
körüli nő felhívta a rendőrség
központi ügyeletét, és bejelen-
tette, hogy az egyik újpesti cég
irodaépületében bombát helye-
zett el, amely hamarosan fel fog
robbanni. A beszélgetés során

sikerült bemérni a telefonfülkét,
ahová azonnal kiküldték a zug-
lói rendőröket, akik ugyan a
helyszínen már nem találták
meg az elkövetőt, de több olyan
szemtanút is felkutattak, akik a
nőről használható személyle-
írást adtak. A rendőrök ezt
követően a helyszínen marad-
tak, várakozásuk eredményes-
nek bizonyult, mert koradél-
után a gyanúsított ismét felbuk-
kant a fülkénél. 

A nő a rendőrségen elismerte
a bűnösségét, cselekedetét azzal
indokolta, hogy a cég korábban
elutasította a jelentkezését, ezért
akart bosszút állni.

Előállították 
a garázda utast

Ugyancsak december 6-án egy
50 év körüli férfi két kisgyer-
mekkel a 277-es buszon utazva
több utassal is szóváltásba
keveredett. A buszvezető látva a
férfi arrogáns viselkedését a
Csömöri úton félreállt és a férfit
leszállásra szólította fel. A férfi
miután leszállt a vezetőt folya-
matosan szidalmazva egy baltát
vett elő a kabátja alól és azzal
addig ütlegelte a jármű ajtaját,
míg az be nem tört. 

A kiérkező rendőrség a férfit
előállította, aki ellen nemcsak
garázdaság, hanem kiskorú
veszélyeztetése miatt is eljárást
indítottak. 

-h-s
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A közrend és közbiztonság
területén végzett egész éves
kiemelkedő munkájuk elisme-
réséül 106 kerületi rendőrnek
adott át jutalmat december 11-
én Papcsák Ferenc polgármes-
ter, Zugló országgyűlési képvi-
selője. 

Mint ismeretes az Önkormány-
zat évente több tízmillió forinttal
támogatja a közbiztonsági szer-
vek munkáját. Zuglóban már
hagyomány, hogy az év végéhez
közeledve a kerület vezetése a
rendőrkapitány javaslata alapján
elismerésben részesíti a legjob-
ban teljesítő rendőröket. A Házas-
ságkötő teremben megtartott
ünnepségen az idén – Dragon
Sándor ezredes felterjesztésére –
minden eddiginél több, 106 rend-
őr vehetett át elismerést. 

– Összesen bruttó hétmillió
forint jutalom került kiosztásra.
Ez az összeg része annak a támo-
gatásnak, amellyel a közrend és
közbiztonság terén dolgozók
munkáját segítjük – jelentette ki
lapunknak  Papcsák Ferenc. Hoz-
zátette: a rendőröknek ebben az
évben is bőven volt tennivalójuk,
ugyanis az önkormányzat a bűn-
megelőzés érdekében az idén
jelentős fejlesztéseket hajtott vég-
re. Tovább  bővítette a térfigyelő-
kamerarendszert, növelte a
kamerák képeit figyelő rendőrök
számát, létrehozta a 24 órában
működő kivonuló szolgálatot,
mobil rendőrőrsöt építetett a
bűnügyileg legfertőzöttebb kerü-
letrészben. Ezenkívül bérlakással
igyekeznek a kerületben tartani a
vidékről a fővárosba felkerült
pályakezdő rendőröket.

– A támogatások azt bizonyít-
ják, hogy az önkormányzat kie-
melt fontosságúnak tekinti a
kerület közbiztonságának a növe-
lését – húzta alá Dragon Sándor
ezredes, Zugló rendőrkapitánya.
– Mi természetesen igyekszünk

mindent megtenni, hogy megfe-
leljünk a kerület vezetése és az itt
élő emberek elvárásainak.  

Dragon Sándor komoly feltéte-
lekhez kötötte az önkormányzat
által adott jutalmak kifizetését,
így az idén a rendőrök már nem
szociális juttatásként, hanem
elvégzett munkájuk alapján része-
sültek elismerésben. A jutalma-
zottak nagy száma azt bizonyítja,
hogy az elmúlt időszakban nem
csupán a rendőrök feladathoz
való hozzáállása, hanem a köz-
biztonság is érezhetően javult
Zuglóban. Papcsák Ferenc szerint
ennek egyértelmű visszajelzése
volt a legutóbbi közmeghallgatás,
ahol a korábbiakkal ellentétben
most mindössze két közbizton-
ságot érintő felvetés hangzott el.
A közbiztonság terén elért, min-
den zuglói és a kerületben meg-
forduló érdekét szolgáló erőfeszí-
téseket az önkormányzat nagyra
értékeli, ezért döntött úgy, hogy a
tervezett jutalomkeretet kibővíti,
így munkájuk alapján többen
részesülhettek elismerésben.

Riersch Tamás

Rendőrök elismerése

Százhat rendőr részesült elismerésben

A megjutalmazottakat az önkor-
mányzat nevében Papcsák Ferenc
köszöntötte

A térfigyelő-kamerarendszer ki-
építése, a hevederzár-program,
a lakás távfelügyelet működte-
tése, a rendőrség és a polgárőr-
ség jelentős támogatása egya-
ránt hozzájárult a kerület köz-
biztonság javulásához – jelen-
tette ki Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester a december 3-án meg-
rendezett közbiztonsági fórumon. 

Zuglóban régóta nagy hangsúlyt
helyeznek a közbiztonság javítá-
sára. Ennek érdekében a helyi
önkormányzat példaértékű
módon támogatja a rendőrség
munkáját. Az összefogásból a pol-
gárőrök és a kerületőrök is kive-
szik a részüket. Az együttműkö-
désnek, illetve a közbiztonságot
erősítő beruházásnak és progra-
moknak köszönhetően Zuglóban
észrevehetően javult a közbizton-
ság, de a szakembereknek folya-
matosan új kihívásokkal kell
szembenézni. Ez derült ki azon a
közbiztonsági fórumon, amelyet
a kerületi rendőrkapitányság kez-
deményezésére tartottak decem-
ber 3-án a Házasságkötő terem-
ben. Az eseményen megjelent zug-
lóiak többsége konkrét közbiz-
tonságot érintő problémával érke-
zett a rendezvényre, amelyekre
választ vártak a szervezőktől.

A fórumon több általános érvé-
nyű információ is elhangzott. Az
elmúlt időszakok fejlesztéseiről
Rozgonyi Zoltán alpolgármester
számolt be a jelenlévőknek.
Elmondása szerint a térfigyelő-
kamerarendszer kiépítése, a
hevederzár-program meghirdeté-
se, a távfelügyelet működtetése, a
rendőrség és a polgárőrség jelen-
tős támogatása egyaránt hozzájá-

rultak a közbiztonság javulásá-
hoz. Az eddigi jelentős eredmé-
nyeket még tovább lehet javítani,
ezért ennek érdekében úgy dön-
töttek, hogy a kerületőri szerve-
zetet januártól a sokkal hatéko-
nyabb zuglói közterület-felügyeleti
rendszerré alakítják át. A kame-
rarendszer eredményességét
folyamatosan mérik és ahol indo-
kolt újabb kamerákat telepítenek. 

Az alpolgármester kiemelte, a
közbiztonság olyannyira részévé
vált a kerületnek, hogy a Zuglói
Közbiztonsági Non-profit Kft.
ügyeleti száma még a Zugló Kár-
tyára is felkerült, így még közvet-
lenebbé vált a kapcsolat az állam-
polgárok és a közbiztonsági szer-
vek között.

A közbiztonsági fórum kezde-
ményezője, Dragon Sándor rend-
őr ezredes, a kerületi kapitányság
vezetője, szintén eredményekről
számolt be. Mint elmondta, az
önkormányzat támogatásának
köszönhetően már négy rendőr
ellenőrzi 24 órában a térfigyelő
kamerák képeit. Fontos előrelé-

pésnek tartotta azt is, hogy a
kerület bűnügyileg legfertőzöttebb
részén – a Pillangó utca, Várna
utca, Tábornok utca környékén
– egy mobil rendőrőrsöt állítottak
fel, ahol az állampolgárok szintén
24 órás rendőri jelenlétet tapasz-
talhatnak.

Kardos Pál, a Zuglói Közbizton-
sági Non-profit Kft. ügyvezető
igazgatója hangsúlyozta, a közel-
múltig nem volt meg a jogszabályi
háttere a közterületen való életvi-
telszerű tartózkodás és a közte-
rületi árusítás elleni hatékony fel-
lépésnek. Ez pedig egyes terüle-
teken, a Petőfi csarnok környé-
kén, az Erzsébet királyné úti és
az Örs vezér téri aluljárókban,
illetve a Bosnyák téren időnként
komoly problémákat okozott. A
parlament döntése értelmében
megváltozott jogszabályok azon-
ban ma már lehetővé teszik a
hatékony fellépést. A januártól fel-
álló Önálló Zuglói Közterület-fel-
ügyelet a többség érdekét szolgáló
törvényt minden esetben érvénye-
síteni fogja.                           R.T.

Erősödik a közbiztonsági háló

A fórum résztvevői számos kérdést tettek fel a közbiztonsági szak-
embereknek

Érzékenyítő napot tartottak
december 11-én az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Isko-
lában. A rendezvényen olyan
témák kerültek napirendre,
amelyek a mindennapok részét
képezik, mégis tabunak számí-
tanak. A legnagyobb érdeklődés
dr. Zacher Gábor toxikológus
előadását övezte.

Az Érzékenyítő napon a gim-
nazistáknak különböző témák-
ban tapasztalt szakemberek tar-
tottak előadásokat. Többek
között szó esett a homoszexuáli-
sokról, a fogyatékkal élőkről, a
családon belüli konfliktusról és
a kábítószer fogyasztásról is. A
diákok rendkívüli érdeklődést
mutattak dr.
Zacher Gábor elő-
adása irány. A köz-
ismert orvos toxi-
kológus a zsúfolá-
sig megtöltött tor-
nateremben sok
egyéb mellett a füg-
gőségről, a kábító-
szerekről és fiata-
lokra leselkedő e-
gyéb veszélyekről
beszélt a diákoknak. 

Mint a szakem-
ber előadásából
kiderült napjaink-
ban a felnőttek és
a fiatalok közti leg-
komolyabb ellenté-
tet a mobiltelefo-
nok és a számító-

gépek okozzák. A fiatalok ugyanis
„az informatika világában ősla-
kosnak számítanak, a felnőttek
pedig betolakodók.”  A gyerek
minden elektronikai eszközhöz
értenek, míg az idősebbeknek
erőfeszítést jelent ezek használa-
tának az elsajátítása. A korábbi-
akkal ellentétben ma sok esetben
a felnőttek tanulnak a gyerekek-
től. A fiataloknak azonban nem
szabad elfeledni, hogy nekik is
van mit tanulni az idősebbektől,
ehhez azonban párbeszédre, biza-
lomra, megértésre van szükség. 

Magyar Katalin, a rendezvény
ötletgazdája elmondta: az első
Érzékenyítő napnak óriási sikere
volt, ezért a tanév végén szeretnék
azt megismételni.           riersch

Az ország legismertebb 
orvosa az Álmosban

A legtöbb diák Zacher Gábor előadására volt
kíváncsi

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Apróhirdetés-felvétel: hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig, (XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel.: telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,e-mail: batonyimagdolna.

zugloimedia@gmail.com, hirdetes@zugloimedia.hu.  A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
Következõ hirdetési lapzárta: 2014. január 8.    Megjelenés: január 16.

Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök) 

Szolgáltatásaink: 

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

segítségnyújtás

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

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Zugló 
egész területén állunk

rendelkezésére.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók minden típusának falbontás nél-
küli gépi tisztítása azonnal, garanci-
ával. Tel: 228-6193, 06-30-9210-948

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, lami-
nált lerakás. Gyors kezdéssel, garan-
ciával, referenciával. Tel:06-30-942-
47-35 vagy 360-23-45 Pap Gábor kis-
iparos, www.festes-tapetazas.hu

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

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
kaputelefon telepítés, beléptetők, sík-
mágnesek szerelése, villanytűzhely,
bojlerjavítás, vízkőtelenítés, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel: 260-48-70, 06-20-979-
0624. Pungor

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

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

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, TAPÉTÁZÁST, MÁZOLÁST,
PARKETTALERAKÁST, parkettacsiszo-
lást, parkettajavítást, vízszerelést, csem-
pézést, kőműves, asztalosmunkát, ajtó-
ablakcserét, illesztést, villanyszerelést,
takarítást vállal kisiparos garanciával.
Tel:202-2505, 06-30-251-3800

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

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

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

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

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

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

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás el-
hárítás profi gépekkel, szerelvé-
nyek javítása, cseréje, gázkészülé-
kek javítása, csőtörés, hibaelhárí-
tás azonnal. Társasházaknak és kö-
zületeknek is! 40 éves gyakorlattal.
Tel: 3633-272, 06-30-9517-849

KERÜLETI VÍZ – GÁZ - központi
fűtés, szerelési, javítási, karbantar-
tási, felújítási munkák és dugulás
elhárítás, garanciával, helyszíni
kádfényezés! Hétvégén is hívható!
Tel: 06-70-558-1916, 220-51-85

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS INGYENES
KISZÁLLÁSSAL, 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. Érintésvé-
delmi felülvizsgálat, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Tel: 06-30-440-
1586, 252-0813

VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE, javítása víz-fűtés-és lefo-
lyóvezetéken. Lakásban és udvaron
is. Tel: 06-30-914-3588

KÖLTÖZTETÉS, BÚTORSZÁLLÍ-
TÁS a hét minden napján. Kedvező
árak, gyors munkavégzés. Lomtalaní-
tás, bútorszerelés, hangszerszállítás.
Dioköltöztetés. Tel: 06-1-417-1975

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

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

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

REDŐNY, RELUXA

MINŐSÉGI MUNKÁVAL KEDVE-
ZŐ áron vállalunk: víz-, fűtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELŐKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel: 405-3305, 06-30-9524-725

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. Hétvégén is hívható! Tel:
06-30-9568-540, 220-51-85

EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG

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

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

ADAMOV ANNA TERMÉSZETGYÓ-
GYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, aku-
punktőr, spirituális gyógyító, cupping
terápia. XIV. Erzsébet királyné 11.
Minden betegséget gyógyítok. Tel:
220-8165, 06-30-450-0821

FOGYASZTÓMASSZÁZS FÁJDA-
LOMMENTESEN HŐKAMERÁS test-
analízis, nyirokmasszázs, depresszi-
ócsökkentés. Tel:06-70-208-2574

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDE-
LÉS ZUGLÓBAN, komplex nőgyógyá-
szati rákszűrés is. Bejelentkezés hét-
főtől péntekig 8-12 óráig. Tel:06-1-
222-1844, 06-30-494-2088 

ZUGLÓ CSENDES KERTVÁROSI
részén családi ikerház fele eladó.
Orvosi rendelőnek vagy irodának is
alkalmas. Az eladó házrész 3 szin-
tes+garázsszint. (összes alapterület
240 nm) A hozzá tartozó telekrész
225 nm. Tel: 06-30-228-6200

ZUGLÓBAN, A VÁROSLIGET
SZOMSZÉDSÁGÁBAN, a Thököly
úton tulajdonostól eladó egy belső
udvarra néző, csendes, napfényes, 42
nm-es, 1,5 szobás, galériázott tégl-
alakás, zárt udvari gépkocsi beálló-
val. Ár: 12.900.000 Ft. Tel: 06-20-
372-7417

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

Közel 20 éve működő családi in-

gatlan iroda keres eladó, kiadó

lakásokat, házakat, telkeket Zug-

lóban, meglévő ügyfelei részére!

Budapest, 1141 Bonyhádi u. 50/b

Vezér sarok

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

www.pozsgaiingatlan.hu
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ZUGLÓBAN ÉS VONZÁSKÖRZE-
TÉBEN vállaljuk ingatlanok eladását
és bérbeadását, teljes körű ügyinté-
zéssel. Média 2000 Bt. Tel: 06-1-417-
1837, 06-30-201-1951

ADRIA SÉTÁNYON KÉT szomszé-
dos II. emeleti lakás eladó. Tel: 252-
1334

PÉTERVÁRAD UTCÁBAN, KER-
TES társasházban, 65 nm-es 2. eme-
leti, 2,5 szobás, erkélyes, egyedi fűté-
ses lakás eladó. Gépkocsi
beálló+tároló. Tel: 06-30-9056-817

152/45, 58 éves hölgy hozzá illő tár-
sat keres. Tel: 06-30-309-8425

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

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

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

IDŐS SZEMÉLY GONDOZÁSÁBA,
háztartásába, egyéb ügyintézésekbe
nyugdíjas hölgy besegítene, heti 2-3
alkalommal. Megegyezés szerint. Tel:
06-30-656-5415, 06-1- 220-9303

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

EGYÉB

RÉGISÉG

TÁRSKERESŐ

SZÁMÍTÓGÉP

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zugló Önkormányzata a kertes
házzal rendelkező kerületi polgárok részére továbbra is biztosít zöldhulla-
dék gyűjtő zsákot, amelyek a Zuglói Polgárőrség központjában, a Laky
Adolf utca 36. sz. alatt, (tel: 06-1- Tel: 251-53-66) minden kedden 10.00 –
14.00 óra között vehetőek át.

A zöldhulladék gyűjtő zsákok korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Társasházi lakóközösségek, illetve családi háztulajdonosok ingatlanonként

maximum 10 db. zsákot kaphatnak. Az átvételhez kérjük hozzák magukkal
személyi igazolványukat, és lakcímkártyájukat. Interneten keresztül zsák meg-
rendelést sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. kizárólag az FKF Zrt. logójával ellátott
zsákokat szállítja el, melyeket a ház elé kell kitenni. 

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

Tájékoztató



A zuglói óvodapedagógusok
szervezésében a XVI. kerületi
Centenáriumi Általános Iskola
tornatermében rendezték meg
az I. Fővárosi Szöcske Szivacs-
kézilabda Kupát. A hagyomány-
teremtő célzattal életre hívott
sportesemény fővédnöke Pap-
csák Ferenc Zugló polgármeste-
re, országgyűlési képviselő volt. 

A zuglói Óperenciás Óvodában
nagy hagyománya van a szivacs-
kézilabdázásnak. Köszönhetően
Takács Zoli bácsi óvodapedagó-
gusnak, aki elmondása szerint a
televízióban látott először szivacs-
kézilabdát. A kisgyerekek számá-
ra kitalált játék azonnal felkeltette
az érdeklődését. Először csak a
saját ovisainak, később más
intézmények apróságainak is
tanítani kezdte a játékot. Erre
figyelt fel Nagy Ildikó, a XIV. kerü-
leti Pedagógiai Kabinetnek óvodai
szaktanácsadója, aki évek óta
rendez játékos sportversenyeket
a kerületi ovisoknak. Úgy gondol-
ta, ha már több intézményben is
gyakorolják a szivacskézilabdá-
zást, akkor jó lenne egy versenyt
is rendezni a gyerekek számára. 

A zuglói szivacskézilabda kupa
a XVI. kerületi Centenáriumi Álta-
lános Iskolában került megrende-
zésre, ahol a torna koordinálását
a XVI. kerületi KMSE utánpótlás-
nevelő egyesület edzői vállalták el. 

A december 1-i tornán nyolc csa-
pat vett részt, amelyek két négyes
csoportban körmérkőzéseket ját-
szottak. A döntőt a házigazda XVI.
kerületi KMSE ovis csoportja és a
Szentmihályi Játszókert Óvoda
második csapata játszotta és a
kupát nagy csatában az előbbiek
nyerték. A legjobb zuglói óvoda, a
Hétszínvirág csapata a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A
tornán nyújtott teljesítményéért a
zuglói Sándor Borit és Szarvák
Koppányt különdíjban részesítet-
ték. A díjat a gyerekek a világ egyik
legjobb átlövőjétől, a magyar kézi-
labda válogatott tagjától, Tomori
Zsuzsannától vehették át.

I. Fővárosi Szöcske Szivacské-
zilabda Kupa fővédnöke Papcsák
Ferenc, védnöke Kovács Péter
Zugló Kertváros polgármestere
volt. A rendezvényt anyagilag az
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Sportért és Ifjúságért Felelős
Államtitkársága támogatta.   R.T.

Lezárult a Városligeti Műjégpá-
lya közel öt éven át tartó felújí-
tása. A beruházás záróesemé-
nyét december 6-án a létesít-
mény éttermében rendezték
meg, ahol az elmúlt öt év törté-
néseit is értékelték.

Az eseményen Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes értékelte
az elmúlt három esztendő törté-
néseit. A projekt során újraépí-
tették a neobarokk épületnek a
II. világháborúban lerombolt szár-
nyát, illetve az épület többi részét
is felújították. Megújult a büfé, az
étterem, az öltözők, a kölcsönző,
a létesítmény teljes gépészeti
parkja és elektronikája is. A min-
tegy 4,7 milliárd forintos beruhá-
zásból 3,3 milliárd uniós támo-

gatás volt. A jégpálya felújítását
támogató programnak a Városli-
get kapuja volt a fantázianeve, de
Szeneczey Balázs szerint a léte-
sítmény nemcsak a szűkebb kör-
nyezetnek, hanem Budapestnek
is a kapuja. A turistacsoportokat
ugyanis először szinte mindig a
Hősök terére hozzák, ahol a mil-
lenniumi emlékmű után a Vajda-
hunyad várat és a műjégpályát is
megmutatják nekik. 

A politikus a hely kapuszerepét
hangsúlyozva a projekt zárásának
emlékére egy díszkulcsot adott át
Molnár Zoltánnak, a jégpályát is
működtető Budapest Sportszol-
gáltató Központ igazgatójának.

Bartha László, a létesítmény
vezetője lapunknak elmondta:
egész szezonban érdekes progra- mok várják a korcsolyázókat.

Ilyen volt például a december 13–
15. közötti Winter Classic hétvé-
ge, amely során több mint hetven
év után ismét rangos jégkorong-
mérkőzéseket játszottak a Műjé-
gen. Bartha László szeretné, ha
az intézménnyel a környező isko-
lák és óvodák szoros kapcsolatot
építenének ki, amelyek a minden-
napos testnevelés keretében dél-
előttönként kedvezményesen
használhatnák a pályát. Ezen
kívül várják a rendezvényekkel
kapcsolatos igényeket, hiszen
Zuglóban egykor hagyománya
volt a jégkarneváloknak. riersch

Az önkormányzat idén is a
Sportolók Karácsonya rendez-
vényen köszönte meg a kerü-
leti sportolóknak az év folya-
mán elért sikereket. A köszö-
nő szavakkal ezúttal sem kel-
lett takarékoskodni, a zuglói
sportolók ugyanis ismét ered-
ményes évet tudhatnak maguk
mögött. 

Zugló történelméhez mindig
hozzátartoztak a sportsikerek.
Az évtizedek során és napjaink-
ban is olimpiai- és világbajnokok
sora került ki a helyi sportmű-
helyekből. 

– Ha csak a tradicionális olim-
piai sportágakat nézzük, akkor
is rengeteg szép eredménnyel
büszkélkedhetünk – mondta
Rátonyi Gábor, a Sportolók
Karácsonya rendezvény főszer-

vezője. – Az ifjúságitól a felnőtt
korosztályig a zuglói sportolók
összesen 47 érmet, köztük 19
aranyat, 14 ezüst és ugyanannyi
bronzérmet szereztek az idei
világversenyeken. Ilyen ered-
ményre nagyon sok ország büsz-
ke lenne.

A december 13-án megrende-
zett Sportolók Karácsonyára
annak ellenére is sokan eljöttek,
hogy az élsportolók többsége
még az adventi időszakban sem
pihen. A vívóknak például orszá-
gos bajnoksága, a kajakosok-
nak, kenusoknak pedig edzőtá-
bora volt. A kerület sportegye-
sületei közül a BVSC-Zugló, a
KSI SE és az MTK is képvisel-

tette magát, ez utóbbi színeiben
Deutsch Tamás európai parla-
menti képviselő is jelen volt az
ünnepségen, melyen ő, valamint
Simicskó István sportért felelős
államtitkár, Rozgonyi Zoltán
alpolgármester, Szabó Gabriella
és Ambrus Miklós zuglói olim-
piai bajnokok adták át a díjakat. 

Először a legkisebbeket jutal-

mazták. „Jó sportoló, jó tanuló”
díjat az idén 12 általános- és
középiskolás diák kapott. Ezt
követően Földházi Zsófia öttu-
sázónak, Vasbányai Henrik

kenusnak, Derzsi Tamás és And-
rás karatésoknak az eredmé-
nyes pályáztuk alapján elnyert
önkormányzati ösztöndíjat
adták át. Végül azok a sportolók
és edzőik vehették át elismeré-
seiket, akik az idei 47 érem meg-
szerzéséből leginkább kivették a
részüket. Az ünnepség végén
Zugló Emlékéremmel tüntették

ki az idén minden eddiginél
eredményesebben tevékenykedő,
fennállásának ötvenedik évfor-
dulóját ünneplő KSI-t.

Riersch Tamás
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Zugló sportnagyhatalom maradt

A közel 4,9 milliárd forintos fejlesztés az Unió támogatásával valósult meg

Mohamed Aidának az elismerést Deutch Tamás adta át

Jó Abigél éves munkáját Rozgonyi Zoltán köszönte meg

Sportolók Karácsonyára az idén is sok sportoló eljött 

A tornán nyolc csapat vett részt

A főváros korábbi vezetése
2008-ban Európai Uniós
pályázat keretében kezdte
meg a Városligeti Műjégpálya
teljes körű rekonstrukcióját.
A beruházást legkésőbb 2010.
december 31-ig be kellett vol-
na fejezni, azonban a rosszul
megtervezett és irányított pro-
jekt, illetve a fővállalkozó
Hérosz Zrt. csődbe jutása
miatt a határidő kitolódott. Az
2010 őszén hivatalba lépett
új városvezetésnek a fejlesz-
tést teljes egészében át kellett
strukturálnia. A projekt
három év csúszást követően
december 6-án fejeződött be. 

Az ovisok is kézilabdáztakMegszépült a Városliget kapuja

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

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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329.90

410.90

398.90

392.90

264.90

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

Új lakások eladók!
Paskál utcában 54, 60, 67 m2-es, 

Szabács utcában 58, 70, 103 m2-es,
Komócsy utcában 50, 67, 73, 83 m2-es
Fűrész utcában 61, 71, 97, 109 m2-es

Akciós garázsok!
06/20 9345-940

www.veritas.hu

A kockázatokról olvassa e l a használat i  útmutatót , 

A világ egyik 
legkisebb 
hallókészüléke

GYSGY REHA Egészségcentrum 
1149 Budapest, Pillangó u. 12. I/10 
06-30/509-5769 • 06-1/220-0823

Hallókészülék 
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1103 Fehér u.3.

Nyitva: H-p 7-18,
Sz 7-14, V. 8-14

Tel.: 06 20 429 1023

%-os kedvezményt adunk!10 A hirdetés felmutatójának

Adventi és karácsonyikoszorú
asztaldísz vásár

a Cédrus piac virágüzletében

PALEO PONT megnyílt
az Örs Vezér téren
a Cédrus Piacon!
Vágja ki a hirdetést,
és vegyen igénybe

azonnali %-os kedvezményt:5
PALEOLIT, DIABETIKUS,

GLUTÉNMENTES TERMÉKEINKRE!

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

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS
BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK!

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

Cserepesház, Lipták Villa,
Zuglói Ifjúsági Centrum, Liget Galéria


