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Rendkívüli lapszám

 Magyarország legkedveltebb, gyer-
mekeknek muzsikáló zenekara, az Alma 
együttes koncertjével kezdődött a Zug-
lói Nyárbúcsúztató. 
  A gyerekeknek és felnőtteknek egy-
aránt kellemes szórakozást nyújtott 
bandát a Görömbő Kompánia követte a 
színpadon, amely nagysikerű műsora a 
mese és hagyományok világába röpítette 
az érdeklődőket. Mint ismeretes, Zugló 
jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektet 

a tehetségek gondozására, népszerűsíté-
sére. A mai Nyárbúcsúztatón fiatal zug-
lói előadóművészek kaptak lehetőséget 
arra, hogy a nagyközönség előtt is meg-
mutassák tudásukat. 
 A színpadi programok helyett mást vá-
lasztók sem unatkoztak, az apróságokat 
ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató, tram-
bulin, kézműves foglalkozás, csiribiri 
sátor várta, míg a felnőttek a különböző, 
nekik szóló programokon vehettek részt. 

 Lapunk a délelőtti eseményekről tu-
dósítja Tisztelt Olvasóinkat, ugyanis 
ahhoz, hogy még a Nyárbúcsúztatón 
átadhassuk Önöknek rendkívüli lapszá-
munkat, az újságot délben nyomdába 
kellett adnunk. A lap megjelenése a szo-
kásos mérettől eltérő és fekete-fehér a 
takarékosság érdekében. Természetesen 
ezzel a munkánkat nem fejeztük be, a 
nap hátralévő eseményeiről folyamato-
san tudósítunk a www.zugloilapok.hu 
oldalon, illetve beszámolunk a Zuglói 
Lapok következő számában.  
 Abban a reményben, hogy az időjárás 
továbbra is kegyes lesz hozzánk, a dél-
utáni programokhoz jó szórakozást kí-
vánnak a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. 
munkatársai!

Nyárbúcsúztató vigalom Zuglóban

A Zuglói Önkormányzat Nyárbúcsúztatója ismét sok családot vonzott a Cserepesházhoz

Immár hagyomány Zuglóban, hogy az Önkormányzat augusztus vé-
gén vidám, egész napos szabadtéri Nyárbúcsúztatót tart a Füredi úti 
lakótelepen.  A korábbiakhoz hasonlóan a mai rendezvényen is színes 
programok fogadták a Cserepesház melletti parkot felkeresőket. Az idei 
Nyárbúcsúztató fővédnöke Papcsák Ferenc polgármester, Zugló or-
szággyűlési képviselője, védnöke Rozgonyi Zoltán alpolgármester volt. 
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Programok 
kicsiknek és 
nagyoknak

Tisztelt Zuglóiak!

Csaniga Andrea
A Nyárbúcsúztató Vigalom 
egyik célja, hogy korosztálytól 
függetlenül, anyagi megter-
helés nélkül szórakoztató él-
ményhez juttassa rendezvény-
re ellátogatókat, ugyanakkor 
bepillantást nyújtson a kerület 
kulturális, szabadidős prog-
ramjaiba – jelentette ki lapunk-
nak Csaniga Andrea a Zuglói 
Cserepes Non-profit Kft. ügy-
vezetője.

– A rendezvényen a kerületi civil-
szervezetek is bemutatkoznak. Itt 
vannak a Virágzó Zuglóért program 
aktivistái. A Polgárőrség tagtoborzót, 
a Vöröskereszt véradást, az Uzsoki 
Modell szűrővizsgálatot tart. A Zug-
lói Médiaszolgáltató Kft. interaktív 
programmal várja az érdeklődőket, 
de jelen van a Zugló Kártya projekt 
is – sorolta az ügyvezető asszony.
 A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár munkatársait az olvasás népsze-
rűsítéséért települtek ki. A program 
során fellépnek a Cserepesházban, 
illetve a tagintézményeiben műkö-
dő csoportok, a Vakrepülés színház, 
koncertet ad az Alma együttes, a 
Görömbő kompánia, Mericske Zol-
tán ütőszenekara, és közkívánatra 
Janicsák Veca.  
 – A legkisebbeknek szól a Gyer-
mekek utcája elnevezésű program. 
A nyárbúcsúztatót este a Pedrofon 
együttes utcabálja és tűzzsonglőr 
szám zárja. 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszön-
tök minden kerületi lakost a hagyomá-
nyos Zuglói Nyárbúcsúztató alkalmá-
ból. Külön is köszöntöm mindazokat, 
akik jelenlétükkel megtisztelték az 
Önkormányzat rendezvényét és azo-
kat is, akiknek elfoglaltságuk miatt 
nem volt módjuk ellátogatni az ese-
ményre.
 Mint közismert számomra nagyon 
fontos minden olyan rendezvény, 
amely a közösség építését, az emberek 
közötti kapcsolatok alakítását szol-
gálja. Én ugyanis hiszek a közösség 
erejében, fontosságában, alkotóké-
pességében. Fontosnak tartok minden 
olyan programot, amely 
az összetartozásról, 
a családokról, az 
együttlétről szól. 
 Nem csak a kö-
zös rendezvények 
j e l e n t ő s é g é b e n , 
hanem az együtt-
gondolkodásban és 
közös munkában 
is hiszek, 

ezért tartottam hivatalba lépésem óta 
rendkívül fontosnak a lakosság véle-
ményének a kikérését, a polgárokkal 
való közvetlen párbeszédet, köztük a 
Zuglói Konzultációt.  Közös erőfe-
szítéseink eredményei már láthatóak, 
a ciklus kezdete óta húsz éve nem ta-
pasztalt fejlődésen ment át a kerület. 
Elég, ha csak a közterületek fejlődé-
sére, tisztábbá és virágosabbá tételére, 
a közrend, közbiztonság erősödésére, 
Zugló kulturális- és sportéletének fel-
virágozására gondolunk.  
 De a mai nap nem a számvetés ide-
je, hanem a szórakozásé, a kikapcso-
lódásé. Ehhez kívánok Önöknek a mai 
nap folyamán további jó időtöltést és 
egyben engedjék meg, hogy ezúton is 
meghívjam valamennyijüket a kerület 
születésnapja alkalmából megrende-
zésre kerülő Zuglói Napokra, amely-
nek programjai a hagyományoknak 
megfelelően szeptember végén, októ-
ber elején zajlanak majd. Az idei Zug-
lói Napok díszvendége székelyföldi 

testvértelepülésünk, Csíkcsicsó lesz. 
 A Zuglói Napok rendezvénysoroza-

tába tartozó káposztafőző verseny 
az idén új helyszínen a Zuglói 

Kulturális és Gasztronómiai 
Fesztivál keretében kerül 
megrendezésre, ahová, 
ahogy a későbbiekben 
meghirdetésre kerülő 
rendezvényeinkre is, 
szeretettel várunk min-
den kerületi lakost, 
főzőtudását megmu-
tatni kívánó csapatot 

és minden érdeklődőt. 
 Szeretettel várom 
Önöket Önkormányza-

tunk valamennyi sport, 
kulturális és szabadidős 
rendezvényére. Jó szó-
rakozást, kellemes idő-
töltést kívánok minden 

zuglói polgárnak!

Tisztelettel:

Papcsák Ferenc
polgármester, 
Zugló országgyűlési 
képviselője
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Vidámság és 
jótékonyság

Azt gondolom, hogy egy re-
mek, izgalmas nap elé nézünk, 
ahol mindenki nagyon jól fog 
szórakozni – mondta lapunk-
nak Rozgonyi Zoltán alpolgár-
mester a Nyárbúcsúztató meg-
nyitását követően.

Képek a rendezvényről

Rozgonyi Zoltán 

– A hagyományainknak megfelelő-
en az idén is elbúcsúztatjuk a nyarat 
és egyben köszöntjük az őszt. A mai 
nap a vidámságról a jókedvről szól, 
egy olyan összejövetel, ahol a csa-
lád minden tagja megtalálhatja az 
érdeklődésének megfelelő progra-
mot – jelentette ki Rozgonyi Zoltán.
 Az alpolgármester úgy vélte, a 
Nyárbúcsúztató egy olyan közös-
ségi esemény, ahol a zuglóiaknak a 
színvonalas programokon túlmenő-
en lehetőségük van egymást jobban 
megismerni, szomszédokkal, ba-
rátokkal találkozni, beszélgetni. A 
Nyárbúcsúztató a családok számára 
kiváló alkalom, hogy együtt töltse-
nek el egy kellemes napot.
 –  A mai nap ugyan a vidámságról 
szól, de eközben nem feledkezünk 
meg a nehéz helyzetben lévő csa-
ládokról sem. Az OTP Nagy Lajos 
Király úti Fiókja Csomagoljunk 
együtt elnevezéssel a Nyárbúcsúzta-
tón gyűjtést tart a tanévkezdés alkal-
mából. A tanszereket és eszközöket 
a rászorulóknak fogják eljuttatni. Az 
adományokat a rendezvényen sorso-
lásra kerülő nyereményszelvények-
kel honorálják.
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Megkérdeztük

Zuglói Médiaszolgáltató Kft.

Alma együttes koncertje 

Buda Gábor (Alma együttes): Szuper ez a rendezvény

Rajzolók a médiasátornál

Pászti-Nagy Júlia és Márton,  óvodás testvérpár

Acepudit quia 
v o l o r r u m 
reptatem as 

Hrivnák 
Ferenc

Nagyon örülünk neki, köszönjük 
hogy ez a lehetőség van, egész estig 
itt szoktunk lenni, soha nem szok-
tuk kihagyni. Jó, hogy Zugló éle-
tében van egy ilyen esemény, ez a 
kerületnek is jó, és a környezetünk-
nek is.

Acepudit quia 
v o l o r r u m 
reptatem as 

Oravecz 
Győzőné

Nagyon szeretem ezt a rendezvényt, 
minden évben jövök, alig várom 
az augusztus végét, hogy jöhessek 
ide. Nekem ez a szórakozás, meg 
vagyok elégedve a műsorral. Ez a 
program az embereket összehozza, 
a gyerekeknek nagy élmény és min-
denki jól érzi magát.

Acepudit quia 
v o l o r r u m 

reptatem as 

Lippai 
Adrienn

Szerintem nagyon jó ez a program, 
izgalmas nekem is és a kisebb gye-
rekeknek is, jó minden itt. Körbe-
nézünk mindenhol, érdekes dolgok 
vannak.

Hasznosnak tartja-e a Zuglói Ön-
kormányzat Nyárbúcsúztatóját és 
hasonló jellegű rendezvényeit?

Nagysikerű arcfestés

Enzsöly Kinga a hét éves Zajczi Vivient kiscicává varázsolta 


