
Tavaly nyáron
indította el a
Zuglói Önkor-
mányzat a Zug-
ló Városkártya
próbaprojektet.
A cél az volt,
hogy a Zuglói la-
kosok olyan
kártyát kapja-
nak a kezükbe,
mely amellett,
hogy intelligens,
több funkcióra is alkalmas, széleskörû kedvezményes vásárlásra is
alkalmas legyen.

A kedvezményadó helyek számát a próbaprojekt végére Zuglóban
több, mint 120-ra növelték, országosan pedig 1300 hely várja a kár-
tyabirtokosokat. A 2012-re a képviselõ-testület 10 000 új plasztik-
kártyát szavazott meg. A projekt májusban indulhatott el.

A lapunkban közölt táblázatban a városkártya zuglói elfogadóhe-
lyeit találják meg, ezek az üzletek matricával is jelölik, hogy náluk
használható a kártya. A kedvezményadó helyek száma fokozatosan
bõvül, ezért naprakész információért keressék fel a
www.zuglokartya.hu honlapot. A fényképes, ingyenes kártyát min-
den Zuglóban állandó lakóhellyel rendelkezõ, 18 év feletti lakos igé-
nyelheti.

Ismertetõ a 6. oldalon

Május 31-i testületi ülésén Zugló
önkormányzata ismét napirend-
re tûzte a Hermina úti szakren-
delõ jövõjét is érintõ, az egész-
ségügyi ellátás racionalizálását
célzó megoldási javaslatok kér-
déskörét.

Az elõzõ ciklusban az MSZP–
SZDSZ-es többségû testület
vetette fel és támogatta a két ren-
delõintézet, a Hermina úti és az
Örs vezér téri bezárását, és egy
harmadik, új épületben való el-
helyezését.

A jelenlegi testület ennél jóval
megalapozottabb szakmai dön-
tést szeretne hozni, ezért felkér-
te a Zuglói Egészségügyi Szolgá-
latot (ZESz), hogy készítsen egy
döntés-elõkészítõ anyagot a já-
róbeteg-ellátásnak általuk java-
solt, kifejezetten szakmai szem-
pontú és szakmai indokrendsze-
rû racionalizálására.

A kérdésben a döntés-elõké-
szítés a következõ, június 21-ei
testületi ülésen folytatódik.

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló pol-
gármestere a Zuglói Konzultáció
folytatásaként és a döntés-elõké-
szítõ folyamat részeként várja
Zugló polgárainak véleményét a
lapunkban ismertetett kérdés-
körben.

Zuglói Konzultáció 
a 8. oldalon
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Konzultáció a zuglói
járóbeteg-ellátásról

Életmentõ 
defibrillátor

Sikeresen élesztették újra a Sta-
dionok állomáson elhelyezett
defibrillátor segítségével azt a fér-
fit, aki június 3-án délután a 2-es
metró vonalán lett rosszul. Az
életmentõ készülék egy éve dr.
Papcsák Ferenc polgármester
kezdeményezésére került a for-
galmas közlekedési csomópont-
ba. „Az eset azt bizonyítja, hogy
helyesen döntöttünk, amikor ta-
valy Zugló LMP-s önkormányzati
képviselõjének az ellenvetését fi-
gyelmen kívül hagyva megvásá-
roltuk a defibrillátorokat és az
Örs vezér téri, illetve a Stadionok
állomáson, valamint a kerületõr-
ség gépjármûveiben szolgálatba
állítottuk – jelentette ki dr.
Papcsák Ferenc. A defibrillátor
programot az idén folytatja az ön-
kormányzat. A zuglói polgármes-
ter kezdeményezése alapján a
BKV és a fõváros most úgy dön-
tött, minden metróállomásra ke-
rüljön ilyen készülék.

Tudósítás a 13. oldalon

Papp László-díj 
a zuglói öklözõnek

Bársony Bernárd zuglói
ökölvívóreménység nagy meg-
tiszteltetésben részesült május
elején: a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériumban átvehette a kor-
osztályában legeredményesebb
utánpótláskorú bokszolónak
járó Papp Lászlóról elnevezett
díjat. Bernárd Badari Tibor irá-
nyításával kezdett el Zuglóban
bokszolni. A Zuglói Boksz Klub
színeiben lett amatõr ökölvívó,
majd országos bajnok, végül
pedig korosztályos válogatott.
Élete legnagyobb sikerét, a ju-
nior Európa-bajnoki bronzér-
met is a zuglói klub versenyzõ-
jeként érte el. Májusban a
Badari boksziskolából a pati-
nás KSI SE-be igazoltak át a leg-
jobbak, legtehetségesebbek.
Bernárd kiérdemelte ezt az el-
ismerést.

Riportunk az 5. oldalon

Dosztál Ibolya 
és a Lux Alfréd-díj

Dosztál Ibolya, az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskola
végzõs kapta a rákosfalvi iskola
legnagyobb kitüntetését, a Lux
Alfréd-díjat. „Rendkívül szor-
galmas diákról van szó, akinek
a munkája példamutató a többi
tanuló számára is” – mondta
Buzek Tibor osztályfõnök. – Õ
az a tanuló, aki nem a verseny-
eredményeivel, nem diákönko-
rmányzati munkájával, hanem
a négyéves szorgalmával emel-
kedett ki a többiek közül. Ezt
pedig nagyon fontos tartom,
hisz a mai nemzedék egyik leg-
nagyobb problémája, hogy
olyan mintákat próbál meg kö-
vetni, amely rossz irányba viszi
õket. 

A díj névadója, Lux Alfréd ta-
nár, civilben író-mûfordító
1993-ban  hunyt el.

Beszámolónk az 5. oldalon

Zuglókártya-
elfogadóhelyek

A Ferencváros nõi kézilab-
daszakosztálya immár sokadik
virágzását éli, tavaly
és idén is elnyerték
a KEK-trófeát. Az
FTC a IX., a VIII.,
a X. kerületekkel
és iskoláikkal
együttmûködve
alulról építkezik.
Mivel a szakosz-
tály a szomszéd
kerületben, Kõbányán
található, ezért merült
fel az a gondolat, hogy a Fe-
rencváros Zuglóból is toboroz-

hatna magának játékosokat.
Dr. Papcsák Ferenc polgár-

mester elmondta, ja-
vasolni fogja az

együttmûködést, de
ehhez az önkor-
mányzat támoga-
tására is szükség
van. 

Az elõzetes ter-
vek szerint a Fradi

nem csak zuglói gye-
rekeket toborozna, ha-

nem az edzéseit is a kerü-
letben tartaná.

Cikkünk a 15. oldalon

Június elsején pedagógusnap al-
kalmából az önkormányzat min-
den évben ünnepséget szervez,
amelyen a jubiláló, illetve nyug-
díjba vonuló tanárokat köszön-
tik. Idén is a Szent István Király
Zeneiskola adott otthont a ren-
dezvénynek. Az ünnepi mûsort a
kerületi iskolák és óvodák nö-
vendékei adták elõ. A meghívott
pedagógusokat pedig az önkor-
mányzat nevében dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter köszöntötte. Elmondta, a leg-
utolsó testületi ülésen úgy hatá-
roztak, hogy a jövõben a tanul-

mányi versenyeken jól szereplõ
diákok felkészítõ pedagógusai
anyagi támogatásban részesülje-
nek. 2010-ben sok országosan
egyedülálló programokat hirde-
tett meg Zugló, így az óvodai szû-
réseket, az iskola méréseket és a
tehetséggondozó program elin-
dítását. Ezek azóta már a Közne-
velési Törvénybe is bekerültek.
A közeljövõben öt óvodában is
kisméretû mûfüves pályát ad-
nak majd át, illetve az intézmé-
nyek felújítására is folyamato-
san gondot fordítanak.

Írásunk a 10. oldalon

Új bölcsõde 
épül Zuglóban
Negyvennyolc férõhelyes bölcsõ-
de épül Zuglóban az Európai
Unió és a Magyar Állam támoga-
tásával – jelentette be dr.
Papcsák Ferenc polgármester. A
Mesevonat bölcsõde a tervek
szerint 2014-tõl fogadja a gyere-
keket.  Az Új Széchenyi Terv ke-
retében elnyert 150 millió forin-
tos támogatásból az Öv utca–Er-
zsébet királyné útja keresztezõ-
désében épülõ kétszintes gyer-
mekintézményben négy csoport-
szoba lesz a hozzájuk tartozó
szociális és kiszolgáló helyisé-
gekkel. A 297 millió forintos be-
ruházás megvalósításával várha-
tóan 24 új munkahely jön létre
Zuglóban. A polgármester la-
punknak elmondta: az elmúlt
hetekben elhangzott vádakkal
ellentétben nem a bölcsõdei gon-
dozási díj bevezetésén gondol-
koznak, hanem azon, hogy a ke-
rületben tapasztalható örvende-
tes gyermekszám emelkedéssel
lépést tartva mindenki számára
bölcsõdei férõhelyet biztosítsa-
nak.

Összefoglaló 3. oldalon

Tisztelgés 
a pedagógusok elõtt

A Fradi Zuglóban
terjeszkedhet
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 624-4723,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd
Általános Iskola
Ungvár utca 36.

Telefonon és/vagy e-mailen történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4675; 

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Bejelentkezés 
a kovacsbalazs@zuglo.hu 

e-mail címen.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Június 12. 14.00–16.00 óra között.
Bejelentkezés telefon: 

06 (70) 625-5742, illetve 
a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Bejelentkezés
a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Június 14. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5743
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Június 19. 17.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5746;
e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal,

Meseház Óvoda

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 992-0854.

e-mail cím: harrachp@gmail.com

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Június 14. 
10.00–14.00 óra között.

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

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 625-5734;

e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: 06 (70) 624-4630,

e-mail: solt@zuglo.hu

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Július 4.
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 251-0833; 
06 (30) 919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

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

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Polgármesteri 
Hivatal

Telefonon történõ egyeztetés alapján
bármikor. Június 12. 16– 19 óra között.

Tel.: 06 (20) 930-8987; varnai.laszlo@
lehetmas.hu; www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (30) 626-4623. 

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06 (30) 212-1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal.
Elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (20) 475-
1384.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5–7.
június 15. 17.00–19.00 óra között, elõzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: +36 (20) 944-7069 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda, Rákosvalfa park 1–3., június
14. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda, Rákosvalfa park
1–3., június 14. 17.00 órától. Tel.: 06 (20) 404-2416.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal. Elõzetes idõ-
pont egyeztetés alapján. Tel.: 06 (30) 414-1206.

Zugló európai parlamenti képviselõje

Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal, június 14.
18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER
Dr. Papcsák Ferenc polgármester soron következõ fo-
gadóórájára bejelentkezés június 12-én 8.00 órától a
872-9352-es telefonszámon, illetve a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatánál személyesen leadható for-
manyomtatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK
Rozgonyi Zoltán alpolgármester június 14-i (10.00–
14.00 óra között megtartandó) fogadóórájára bejelent-
kezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester június hónap-
ban megtartandó fogadóórájára bejelentkezés a 872-
9190-es telefonszámon.

JEGYZÕ
Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyzõ polgármesteri hi-
vatali fogadóórájára a jegyzõi titkárságon, minden hó-
nap harmadik szerdáján a 872-9171-es telefonszámon.

ALJEGYZÕ
Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgár-
mesteri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon,
a 872-9164-es telefonszámon.

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

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

Anyakönyvi- és Okmányiroda
(Pétervárad utca 11–17.):
Jármûigazgatási Csoport:
Hétfõ–péntek: 6.15–13.30 és 14.00–21.15 óráig.
Anyakönyvi- és Személyi Okmány Csoport:
Anyakönyvi szakterületen:
Hétfõ: 13.30–17.45,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.15,
péntek: 8.15–11.30 óráig.
Személyi okmány szakterületen (személyazonosító
igazolvány, vezetõi engedély, útlevél, lakcímkártya,
diákigazolvány):
Hétfõ: 8.15–13.30 és 14.00–17.45,
kedd: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
szerda: 8.15–13.30 és 14.00–16.15, 
csütörtök: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
péntek: 8.15–13.15 óráig.

6.15-tõl az ügyfélfogadási idõ kezdetéig, valamint az
ügyfélfogadási idõ végétõl 21.15-ig sürgõs, indokolt
esetben ügyeleti rendszerben biztosítjuk ügyfeleink ré-
szére a személyi okmánnyal kapcsolatos ügyintézést.
Egyéni vállalkozói igazolvány- és mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõpontban van lehe-
tõség. Az ügyintézésre a jármûigazgatási- és a személyi
okmány csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki napo-
kon sorban állással, a szerdai és pénteki napokon pe-
dig idõpontfoglalással van lehetõség.

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje

Elõzetes idõpont egyeztetés legfeljebb négy hétre elõre:
� www.magyarorszag.hu, www.zuglo.hu,
� telefonon: 8729-392,
� személyesen az okmányiroda recepcióján.
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Negyvennyolc férõhelyes böl-
csõde épül Zuglóban az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam tá-
mogatásával – jelentette be dr.
Papcsák Ferenc polgármester
május 31-én. A Mesevonat böl-
csõde a tervek szerint 2014-tõl
fogadja a gyerekeket.

Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben elnyert 150 millió forintos tá-
mogatásból az Öv utca–Erzsébet
királyné útja keresztezõdésében
épülõ kétszintes gyermekintéz-
ményben négy csoportszoba lesz

a hozzájuk tartozó szociális és ki-
szolgáló helyiségekkel. Az aka-
dálymentesített és energiataka-
rékos létesítmény játszóudvarán
az Európai Unió szabványainak
megfelelõ kültéri játékok és esz-
közök nyernek elhelyezést. A 297
millió forintos beruházás megva-
lósításával várhatóan 24 új mun-
kahely jön létre Zuglóban.

Az Önkormányzat jelenleg 953
gyerek számára tud bölcsõdei el-
látását biztosítani. Férõhely hi-
ány miatt tavaly 213 felvételi ké-
relmet kellett elutasítani.

Dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester lapunknak elmondta: a
támogatás megszerzése alapvetõ

szemléletváltást jelent, ugyanis a
jelenlegi önkormányzat nem hi-
telekbõl, hanem pályázati pén-
zekbõl kívánja fejleszteni Zuglót.
A megnyert pályázat is azt bizo-
nyítja, hogy a kerület vezetése
nem megnehezíteni, hanem segí-
teni akarja a kisgyermekes csa-
ládok életét. Az elmúlt hetekben
elhangzott vádakkal ellentétben
nem a bölcsõdei gondozási díj
bevezetésén gondolkozik, ha-
nem azon, hogy a kerületben ta-
pasztalható örvendetes gyer-
mekszám emelkedéssel lépést
tartva mindenki számára böl-
csõdei férõhelyet biztosítson.

(Papp)

Pályázati pénzbõl lesz új bölcsõdéje Zuglónak

Soha nem látott lakossági ér-
deklõdés mellett vette kezde-
tét május 31-én a képviselõ-
testület soros ülése. A megje-
lentek elsõ kézbõl kívántak tá-
jékozódni a zuglói járóbeteg
ellátás átszervezésérõl, illetve
a témával kapcsolatos észre-
vételeiket kívánták megoszta-
ni a grémiummal.

A napirendi pontok megtár-
gyalása elõtt dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz–KDNP) az
elmúlt idõszakban Zugló terüle-
tén a tûzvédelem, az életvédelem
és a mûszaki mentés területén
végzett eredményes munkájáért
elismerést adott át Salamon La-
jos tûzoltó õrnagynak, a Zuglói
Tûzoltóság parancsnokának.

Lemondás 
és petíció

Kovács Balázs alpolgármester
(Fidesz–KDNP) bejelentette: le-
mond a posztjáról és más köz-
megbízatást vállal. (Tarlós Ist-
ván fõpolgármester a Fõvárosi
Kéményseprõipari Kft. ügyveze-
tõ igazgatójává nevezte ki – a
szerkesztõ).  Elhatározását
szakmai véleménykülönbséggel
indokolta. Nyomatékosan kije-
lentette: döntése nem a polgár-
mester személye, a kerület veze-
tõi, vagy az Önkormányzat ellen
irányul. Herminamezõ egyéni
önkormányzati képviselõjeként,
velük együttmûködve továbbra
is Zuglót kívánja szolgálni. 

Joó András petíciót adott át a
polgármesternek, melyben

dr. Papcsák Ferencnek a tünte-
tések kapcsán a Zuglói Lapok-
ban megjelent nyilatkozatát ne-
hezményezte. Értelmezése sze-
rint ugyanis a városvezetõ me-
rénylõknek nevezte a tüntetõket. 

Miközben a képviselõk ülésez-
tek, Várnai László képviselõ
(LMP) a Vagyonkezelõ épülete
elõtt sajtótájékoztatót tartott.

Elfogadták 
a jelentést

A grémium elfogadta a Zuglói
Vagyonkezelõ Zrt. (ZV Zrt.)
2011. évre vonatkozó beszámo-
lóját, illetve a Felügyelõ Bizott-
ság és a könyvvizsgáló jelentését.

Mazsu Gergely vezérigazgató
szóbeli kiegészítõjében kiemel-
te: nehéz örökség után 2011-ben
sikeres évet zárt a ZV Zrt. Míg
2010-ben a cég 80 millió forin-
tos veszteséget könyvelhetett el,
addig a sokak által kritizált át-
szervezéseknek köszönhetõen a
tavalyi évben már 20 milliós nye-
reséget termelt az Önkormány-
zatnak.

Járóbeteg ellátás 

A városatyák képviselõi javas-
latra elnapolták a döntést a zug-
lói járóbeteg szakrendelés racio-
nalizálásáról. A vitában dr.
Papcsák Ferenc egyértelmûvé
tette, hogy a Hermina úti épüle-
tet a városvezetés közegészség-
ügyi célra kívánja használni.

Dr. Mogyorósi László, a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat (ZESZ)
igazgató fõorvosa ismertette: a
ZESZ által kidolgozott átszerve-
zési javaslatot.

Az Örs vezér téri rendelõben
jelenleg is és a jövõben is a labo-
ratóriumban lehet esetenként
hosszabb várakozási idõre szá-
mítani. Ennek az egyenetlen be-
tegeloszlás az oka, ami az elõ-
jegyzés bevezetésével mérsékel-
hetõ. A járásképtelen betegek
utaztatására az önkormányzat
jármûvet biztosít. Az alapellátási
központon túlmenõen a Hermi-
na úton megvalósítható lenne az
idõsek átmeneti otthona is. Az
átszervezést követõen is lehet
szakorvoshiányra számítani.

A Zuglói Konzultáció folytatá-
saként és a döntés elõkészítõ fo-
lyamat részeként dr. Papcsák
Ferenc a járóbeteg-ellátással
kapcsolatban is kikéri a polgá-
rok véleményét. Részletek a 8.
oldalon.

Trianon Emlékmû 

A képviselõ-testület eredmé-
nyesnek nyilvánította a zuglói
Trianon Emlékmû megvalósítá-
sára kiírt pályázatot, melyre ki-
lenc pályamû érkezett be. A gré-
mium a nyolcas számú pályázat
megvalósítása mellett döntött. (A
Reiner Frigyes parkban felállí-
tásra kerülõ emlékmû alapkõ-
letételérõl szóló írásunkat lásd
külön cikkünkben.)

A városatyák visszavonták a
Liget Galériával kapcsolatos
márciusi határozatukat, miután
egy magánszemély kétmillió fo-
rint támogatást ajánlott fel a ki-
állító terem további mûködteté-
sére, amennyiben az Önkor-
mányzat kiegészíti annak éves
mûködési költségét.

Struktúraváltás

Pártállásra való tekintet nél-
kül bólintottak rá a képviselõk
dr. Papcsák Ferenc azon felveté-
sére, hogy a közfeladatot ellátó
Zuglói Lapok változtasson a

struktúráján. A jövõben az újság
nem a pártpolitikáról és a pár-
tok csatározásairól, hanem Zug-
lóról, a kerületi emberekrõl,
azok életérõl, gondjairól, prob-
lémáiról szól majd.

Papp Dezsõ

Nem zár be a Liget Galéria

A petíció kapcsán dr. Papcsák Ferenc lapunknak kijelentette:
egyesek a tüntetéssel kapcsolatos, Zuglói Lapokban megjelent
szavait szándékosan elferdítik. A zuglóiakat, illetve a tüntetõ-
ket soha nem nevezte merénylõnek. A kifogásolt cikkben a kö-
vetkezõ olvasható: „Meglepõ számomra, hogy azok a hazárd-
õrök hívták ellenem és a kerület vezetése ellen tüntetni a
megtévesztett embereket, akik korábban közremûködtek
Zugló kifosztásában, gazdasági ellehetetlenítésében – je-
lentette ki lapunknak dr. Papcsák Ferenc. Hozzátette: a de-
monstrációkon elhangzott vádaknak nincs valóságalapja.
A felszólalók hazugságaikkal nem az õ megítélését rontot-
ták, hanem Zugló ellen követtek el merényletet.”

A polgármester úgy vélte a vádaskodóknak inkább azon kel-
lene elgondolkozni, hogy hol van az a határ, ameddig elmehet-
nek. Egy országos napilap számolt be arról, hogy az egyik vi-
deó megosztón fenn van egy film a Hermina úti tüntetésrõl,
ahol a félrevezetett tömeget hergelõ szónok nem határolódik
el attól a személytõl, aki az emberélet kioltására vonatkozó be-
kiabálást tesz.

Minden magyar, 
minden magyarért…
„Minden magyar felelõs min-
den magyarért” – mondta Vi-
téz Markó Elemér István a
Trianoni Emlékcsoport veze-
tõje azon a bensõséges ün-
nepségen, amelyen, június 4-
én, a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából lerakták a
döntés zuglói emlékmûvének
alapkövét.

Zugló önkormányzata ez-
zel, a Reiner Frigyes parkban
elindította a magyar összetar-
tozás köztéri jelképének meg-
valósítását. 

Az eseményt Gyügyei Attila,
családvédelmi tanácsnok nyi-
totta meg. Hangsúlyozta a ma-
gyar élni akarását, istenhitet
és szorgalmat, amivel képes
volt túlélni a döntést, a haza
kétharmadának elvesztését.
A nemzet lelki és szellemi
egyesítése a ma és a jövõ fel-
adata. 

Az emlékmû ötletét adó Vi-
téz Markó Elemér András
szavai szerint Isten a Kárpát-
medencét a magyarságnak
teremtette, aminek jelképeit

újraéleszteni is kötelessé-
günk. 

Erdélybõl, testvértelepülé-
sünk polgármestere, hang-
üzenetben köszöntötte az ese-
ményt. r. j.

Az alapkõ lerakói: Gyügyei
Attila, dr. Ferdinandy István,
Markó Elemér István,
Czeglédi János



Telkek értékesítése árverés útján
A Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 2012. 06. 22-én nyilvános
árverés útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képezõ
alábbiakban felsorolt üres telek ingatlanokat:
�� Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 124.,

hrsz.: 30326/8; terület: 1147 m2,
�� Budapest, XIV. kerület, Gizella u. 14-16., hrsz.:

32548; terület: 2040 m2,
�� Budapest, XIV. kerület, Róna út 111., hrsz.: 31869/1;

terület: 650 m2.

Az árverési hirdetmény teljes terjedelmében 2012. 06.
07. napjától elérhetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hon-
lapján (www.zugloizrt.hu) és hirdetõtábláján.
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A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásá-
ról szóló Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzata Képviselõ- testületének többszörösen módo-
sított 18/2005. (V. 2.) rendelete értelmében

7.§ *3
(4) „Helyiség bérbevételére ajánlatot tenni a Hirdet-

mény hirdetõtáblán történõ kifüggesztéstõl számított
30 napon belül lehet.

(5) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik a helyi-
ség bérbe vételére ajánlat, a helyiség az elsõ érvényes

ajánlatot tevõ részére a Tulajdonosi Bizottság döntése
alapján bérbe adható.” 

Ajánlatot tenni havi bérleti díjra lehet (a minimálisan
ajánlható bérleti díjat figyelembe véve), a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység megjelölésével.

Az ajánlatok benyújthatók a ‘Kérelem Bejelentõ Ûrlap’
formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen átve-
hetõ a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. Recepcióján (Bp., XIV.
Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthetõ a honlapról
(www.zugloizrt.hu). A helyiségek megtekinthetõek elõze-
tes idõpont-egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre kerül a Budapest Fõvá-
ros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetõtábláján, a
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu).

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Hirdetmény XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló bérbe vehetõ helyiségek listája

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közmûvesítettség Minimálisan ajánlható
bérleti díj Meghirdetés dátuma Az ajánlatok

beérkezésének határideje
Adria sétány 2. 40031/17/A/42 77 m2 üzlethelyiség összközmûves 127 204 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Angol u. 51. 31770/A/42 69 m2 üzleth. + raktár összközmûves 86 664 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Bosnyák u. 3. 31738/1/A/2 238 m2 üzlethelyiség összközmûves 287 266 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Bosnyák u. 4/B. 31723/2/A/3 51 m2 iroda összközmûves 74 001 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Csertõ park 18. 39470/65 9 m2 üzlethelyiség elektromos áram 24 606 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Egressy út 62-68. 32151/49 170 m2 üzleth.+ iroda összközmûves 232 560 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 11. 31635/2/A/24 35 m2 üzleth.+ raktár összközmûves 51 730 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 18. 29811/15/A/3 157 m2 üzleth. + raktár összközmûves 166 734 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 45/A. 30385/5/A/1 35 m2 üzlethelyiség összközmûves 55 755 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 69/A. 30374/2/A/1 74 m2 üzleth. + raktár összközmûves 82 140 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Erzsébet királyné útja 104. 30316/1 147m2+50m2 üzleth. + raktár összközmûves 255 706 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fûrész u. 113. 30287/A/5 59 m2 üzlethelyiség összközmûves 97 173 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Fogarasi út 43. 31913/6/A/29 210 m2 üzleth. + raktár összközmûves 297 990 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Kassai tér 14. 29977/21 144 m2 üzleth. + raktár összközmûves 182 592 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Kerepesi út 76/C. 31928/11/A/312 234 m2 üzlethelyiség összközmûves 298 350 Ft/hó 2012. 03. 21. folyamatosan
Örs vezér tér 2. 31924/18/A/99 180 m2 üzlethelyiség összközmûves 286 920 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Róna u. 9-11. 31928/11/A/114 336 m2 üzlethelyiség összközmûves 446 208 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Rózsavölgyi tér 7-8. 31285/A/17; 31286/A/8 70m2+39m2 üzlethelyiség összközmûves 132 108 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Szervián u. 30. 31915/18 62 m2 üzlethelyiség víz, csatorna, áram 77 438 Ft/hó 2012. 03. 29. folyamatosan
Telepes u. 12-14. 31110/1/A/2 16 m2 üzlethelyiség összközmûves 17 472 Ft/hó 2012. 04. 13. folyamatosan
Thököly út 43. 32835/A/1 32 m2+29m2 üzleth. + raktár összközmûves 59 287 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.
Thököly út 46. 32741/0/A/30 267 m2 üzlethelyiség összközmûves 308 919 Ft/hó 2012. 02. 15. folyamatosan
Thököly út 73. 32633/0/B/4 277 m2 üzlethelyiség összközmûves 310 794 Ft/hó 2012. 01. 19. folyamatosan
Zászlós u. 50. 32379/0/A/6 85 m2 üzlethelyiség összközmûves 74 715 Ft/hó 2012. 05. 14. 2012. 06. 13.

A ZUGLÓI VAGYONKEZELÕ ZRT. TEMATIKUS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTJAI
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Délelõtt
(8.00–12.00)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba bejelentések,

lakás átadásával- lakás felújítással
kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Lakás ügyek

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

Délután
(12.00–16.00)

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

Városüzemeltetési Divízió
(utak, játszóterek, parkok, 

közterületek)

Ingatlangazdálkodási Divízió
Helyiség ügyek

(üzlethelyiségek bérbevételével, bérleti
szerzõdés hosszabbításával kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati Divízió
(ablak/ajtó cserék, hiba 

bejelentések, lakás átadásával- 
lakás felújítással kapcsolatos ügyek)

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat mûködik a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali pultnál hétfõtõl- csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken 8.00–13.00 óráig.
1145 Budapest, Pétervárad u. 11–17. �� Postacím: 1590 Budapest, Pf. 184. �� Telefon: 06 (40) 520-000 �� Web: www.zugloizrt.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június hónaptól havi rendszerességgel
elõre meghirdetett napon a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. vezetõi kiemelt ügyek-
ben személyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkezõ ûrlap kitöltésével lehet, melyet a
www.zugloizrt.hu oldalról letölthetnek vagy személyesen a Vagyonkeze-
lõ Zrt. épületében (1145. Budapest Pétervárad u.11–17.) található ügyfél-
pultnál átvehetnek. A kitöltött, aláírt bejelentkezõ ûrlapot személyesen az
ügyfélpultnál, elektronikusan kiemeltugyek@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom lehet leadni. Az ügyintézõ kollégáink az
egyeztetés pontos idõpontjáról értesítik a bejelentkezõ ügyfeleket.

Június 13. 13.00–18.00: Nagy Gyula Krisztián, Gyorsszolgálati divízióvezetõ
Június 22. 07.00–12.00: Kiss János Csaba, Üzemeltetési-, karbantartási-,

felújítási divízióvezetõ
Június 26. 09.00–14.00: dr. Csikós Tibor, jogtanácsos
Június 27. 08.00–13.00: Szili Adrián, Városüzemeltetési divízióvezetõ

08.00–13.00: Mazsu Gergely vezérigazgató
Június 29. 09.00–14.00: Tóth Csaba, Ingatlangazdálkodási divízióvezetõ

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat
Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hétfõn 14–18 óráig a Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).
Elõzetes bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatánál minden kedden a 872-9119-
es vagy a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes jogi tanácsadás
társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére a Pol-
gármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad
utca 2.) jogi irodájában (I. emelet 130. szoba).
Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet.

Elõzetes telefonbejelentkezés: 872-9382

Közmû felújítások
A Pitvar utcában a Lengyel utca
és a Mogyoródi út között gázve-
zeték rekonstrukciós munka fo-
lyik, a Törökõr utcában vízbekö-
tés cserét végeznek, a Bánki Do-
nát utcában a Róna utca és a Pad-
lizsán utca között és a Róna ut-
cában a Kerepesi szervizút és a
Bánki Donát utca között vízveze-
ték felújítás folyik, akárcsak a
Bácskai utcában a Mexikói út és
a Bácskai utca 28. szám között.
Csatorna felújítást végeznek az
Angol utcában a Szugló utca és
az Egressy út között, a Jávor ut-
cában a Thököly út és az Ajtósi
Dürer sor között, a Gizella utcá-
ban a Thököly út és Semsey An-
dor utca között és a Róna utcá-
ban a Kerepesi szervízút és a
Fogarasi út között.

KER.INFO
Tájékoztató 
a kerületben folyó
közterületi munkákról

Ebben a rovatban a kerület lakosságának jobb tájékoztatása ér-
dekében ismertetjük azokat a közterületi munkákat, amelyek-
re a Hivatal, vagy más hatóságok engedélyt adtak, illetõleg
azok elvégzésérõl tájékoztattak bennünket. Felhívjuk Olvasó-
ink figyelmét, hogy a felsorolásban jelzett munkákról adott in-
formációk csak tájékoztató jellegûek. A pontos munkavégzés
ideje mûszaki-, idõjárási és egyéb elõre nem látható okok miatt
változhat.
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Bernárd több okból is kötõdik
a kerülethez. Badari Tibor irá-
nyításával itt kezdett el bokszol-
ni. A Zuglói Boksz Klub színei-
ben lett amatõr ökölvívó, majd
országos bajnok, végül pedig
korosztályos válogatott. Élete
legnagyobb sikerét, a junior Eu-
rópa-bajnoki bronzérmet is a

zuglói klub versenyzõjeként érte
el. Májusban azonban klubot
váltott, és a Badari boksziskolá-
ból a patinás KSI SE-be igazolt
át. Itt már három edzõ, Balzsay
Károly, Füzesy Zoltán és Törteli
Ferenc irányítja az edzéseit. A fi-
atal tehetség idõközben befejez-
te az általános iskolai tanulmá-

nyait, és a szintén zuglói Csaná-
di Árpád Gimnáziumba iratko-
zott be.

– Korábban karatéztam, on-
nan pártoltam át a ringbe – me-
sélte Bernárd. – 2009-ben kezd-
tem el versenyezni, az elsõ mér-
kõzésem, egy kispesti srác ellen
döntetlen lett, a második mecs-
csemen pedig kikaptam. Szeren-
csére nem adtam fel, hanem har-
madszorra is a ringbe léptem, és
akkor már nyerni tudtam. Az a
gyõzelem ráadásul rögtön egy
Budapest-bajnoki címet jelen-
tett.

Az elsõ komolyabb sikerét
2010-ben produkálta a diák-
olimpia megnyerésével. Még
ugyanabban az évben megnyerte
a Bornemissza Emlékver-
senyt és a serdülõ országos
bajnokságot is. Tavaly el-
sõ éves junior verseny-
zõként válogatót nyert,
így már a címeres trikót
is magára húzhatta.
Szlovákiában egy technikai és
egy sima KO-val debütált,
mellyel meg is alapozta a he-
lyét a válogatottban. A nyá-
ri, keszthelyi junior Euró-
pa-bajnokságon az 57
kg-sok küzdelmében
elõbb a török serdülõ
világbajnokot, majd
egy grúz versenyzõt
vert meg. A legjobb
négy között kikapott
orosz ellenfelétõl, így a
harmadik helyen zárta a konti-
nensviadalt. Ugyancsak tavaly a
junior országos bajnokságot is

megnyerte, és a nemzetközi ta-
lálkozókon is veretlen maradt.
Idén is ott folytatta, ahol tavaly
abbahagyta, áprilisban például
minden mérkõzését megnyerte a
Révkomáromban megrendezett
Olimpiai Reménységek Verse-
nyén. 

– Júniusban, Szófi-
ában rendezik majd
a junior EB-t, mely
versenyen szeret-
nék a tavalyinál is
eredményesebb
lenni. Az akkori
legyõzõm, az orosz
Izmail Aszkirov már
feljebb lépett,
így vele
biztosan

nem fogok
már találkoz-
ni, de nélküle

is erõs mezõny lesz majd a bol-
gár fõvárosban.

– Bernárd nagyon nagy akarat-
erõvel rendelkezik, és rendkívül
szorgalmas versenyzõ – mondta
Balzsay Károly. – Az iskolától is
csak jó véleményt kapok róla.

Úgy vélem, erõssége lesz
a klubnak, és nagyon

jó felnõtt versenyzõ
válhat majd belõle.
A Papp László-díj
nagyon rangos el-
ismerés, amit
csak a legjobbak,
legtehetségeseb-
bek kaphatnak

meg. Bernárd kiér-
demelte ezt az elis-
merést.

R. T.

– Rendkívül szorgalmas diák-
ról van szó, akinek a munkája
példamutató a többi tanuló szá-
mára is – mondta
Buzek Ti-
bor osz-
tályfõ-
nök.
– Õ
az a

diák, aki nem a versenyeredmé-
nyeivel, nem diákönkormányza-
ti munkájával, hanem a négyéves
szorgalmával emelkedett ki a
többiek közül. Ezt pedig nagyon
fontos tartom, hisz a mai nemze-
dék egyik legnagyobb problémá-

ja, hogy olyan mintákat próbál
meg követni, amely rossz

irányba viszi õket. 
Lux Alfréd a jelenlegi

Álmos vezérrõl elneve-
zett iskola jogelõdjé-
nek, a Kós Károly
Gimnáziumnak a pe-
dagógusa volt. A ki-
váló tanár civilben
íróként és mûfordító-
ként is tevékenyke-

dett. 1993-as halálát
követõen kollégái, utó-

dai díjat neveztek el
róla, melyet min-

den esztendõben
az a végzõs diák
kaphat, aki a
tanulmányi
eredményével

és a szorgalmával
kitûnik a többiek

közül.

– Azért választottam az Álmos
Vezér Gimnáziumot, mert az
édesapám is idejárt. Igaz, akkor
még csak általános iskola volt,
de így is sokat mesélt az élmé-
nyeirõl – mondta Ibolya. – A négy
év alatt egyszer sem bántam meg
ezt a választást. Nagyon szeret-
tem az iskola családias hangula-
tát, kiváló pedagógusok tanítot-
tak, és az órák is nagyon színvo-
nalasak voltak.

Dosztál Ibolya eltökélt szándé-
ka, hogy maga is gyerekekkel
foglalkozik majd. Leginkább
óvónõként tudta volna elképzel-
ni a pályafutását, de sajnos, az
alkalmassági vizsgálaton kide-
rült, hogy az énekhangja nem te-
szi alkalmassá erre a pályára. Õ
azonban nem mondott le élete
céljáról, és a váci Apor Vilmos
Katolikus Fõiskola Csecsemõ-
és Gyermekgondozó Szakára
adta be a jelentkezését. 

– A vártnál nehezebben indult
a gimnázium számomra. Az elsõ
két évben nagyon sokat kellett
küszködnöm, hogy a többiekkel
tartani tudjam a lépést. Aztán a
11-12. évfolyamokban már bele-
rázódtam. Az utolsó évben már
4,78 volt a tanulmányi átlagom.
Úgy látszik, késõn érõ típus va-
gyok.

Ibolya a csöndessége ellenére
nagyon is színes egyéniség.
Imádja a sportot, különösen a
röplabdát, mely sportágat maga
is kipróbált, de egy sérülés miatt
kénytelen volt idõ elõtt abba-
hagyni. A zajos társasági élet he-
lyett azonban sokkal jobban sze-

ret olvasni, különösen a történel-
mi témájú és életrajzi regények
iránt vonzódik. A szabadidejét
pedig már diákként is a kisebb
gyerekek pesztrálásával tölti.
Két öccsén a kis korkülönbség

miatt ugyan még keveset tudott
„gyakorolni”, de eddigi egyetlen
neveltjét – egy jelenleg 9 eszten-
dõs kislányt – már születése óta
volt szerencséje figyelemmel kí-
sérni. Riersch Tamás

A tanulás a legfontosabb

Bársony Bernárd rangos elismerése

Dosztál Ibolya, az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola
végzõs tanulója látszólag semmiben sem különbözik a többi di-
áktársától, talán csak annyiban, hogy õ az osztály egyik legcsön-
desebb és legszorgalmasabb tagja. Mégis, amikor a tantestület-
nek el kellett döntenie, hogy ebben a tanévben ki kapja a rákos-
falvi iskola legnagyobb kitüntetését, a Lux Alfréd-díjat, egyön-
tetû volt a vélemény: Ibolya az, aki ezt az elismerést leginkább
megérdemli.

Május elején a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban hetedik al-
kalommal adták át a korosztályában legeredményesebb után-
pótláskorú ökölvívóknak a Papp Lászlóról elnevezett díjakat.
Az idei esztendõben öt fiatal vehette át Réthelyi Miklós minisz-
tertõl és Czene Attila sportért felelõs államtitkártól ezt az elis-
merést. Az öt kitüntetett fiatal között a mindössze 16 eszten-
dõs Bársony Bernárd személyében a zuglói ökölvívósport is
képviseltetve volt.
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Zuglókártya-elfogadóhelyek
Az alábbi táblázatban a Zugló Városkártya zuglói kedvezményadó helye-
it találják. A kedvezményadó helyeket az üzletekben kihelyezett matrica
is jelöli. A kedvezményadó helyek száma fokozatosan bõvül, ezért napra-
kész információért keressék fel a www.zuglokartya.hu honlapot. Ajánl-
juk, hogy újságunk ezen számát õrizzék meg, hogy a késõbbiekben is át
tudják nézni a kedvezményadó helyek ajánlatát. Kellemes böngészést kí-
vánunk!

2011 nyarán indította el a Zuglói Önkor-
mányzat a Zugló Városkártya próbapro-
jektet. Célja az volt, hogy a Zuglói lako-
sok olyan kártyát kapjanak a kezükbe,
mely amellett, hogy intelligens, több
funkcióra is alkalmas kártya, széleskö-
rû kedvezményes vásárlásra is alkalmas
legyen.

A próbaprojekt során 2000 darab
plasztikkártya elkészítésére volt lehetõ-
ség. Mivel az érdeklõdés a lakosok részé-
rõl igen intenzív volt, így a Magyar Ked-
vezményhálózat 10 000 darab ideiglenes,
papírkártyát is kiadott, hogy a lakossági
igényeket átmenetileg kielégítse. A ked-
vezményadó helyek számát a próbapro-

jekt végére Zuglóban több, mint 100-ra
növelte, országosan pedig 1300 kedvez-
ményadó hely várja a Zuglókártya kártya-
birtokosokat.

A 2012-es éveben a képviselõ-testület
10 000 új plasztikkártyát szavazott meg.
A projekt 2012 májusában indulhatott.

A Zuglókártya fényképes kártya. Igé-
nyelheti minden Zuglóban állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, 18 év feletti lakos. A
kártya ingyenes. A kártyával Zuglóban je-
lenleg több, mint 120, országosan több
mint 1300 helyen lehet kedvezményesen
vásárolni. A kártyát elektronikus úton, a
www.zuglokartya.hu weboldalon lehet
igényelni, ahol fényképüket e-mailben is
elküldhetik az info@zuglokartya.hu ema-
il címre. Személyesen 2012-ben is jelen
leszünk a Zuglói rendezvényeken, illetve

állandó kártyaigénylési pontunk a Zuglói
Magnet Bankfiók (Nagy Lajos Király útja
214. sz.), ahol hétköznaponként 8.00-
17.00 óráig várják az érdeklõdõket. A
Bankfiókban lehetõség van a regisztráci-
óra, és a fényképet is elkészítik.

Az elkészült kártyákat értesítés után
szintén a Magnetbank bankfiókban lehet
átvenni. Az elsõ elkészült kártyák kiosz-
tása a napokban már elkezdõdött. A
2012-es projekban készülõ kártyák gyár-
tási ideje lerövidül, a fényképezéstõl szá-
mított 2-3 héten belül a kártya átvehetõ.

Mindenkit arra biztatunk, hogy regiszt-
ráljon elektronikusan , vagy személyesen,
igényelje meg Városkártyáját, és éljen az
ingyenes, lehetõséggel, mellyel minden-
napi kiadásait csökkentheti, és a helyi,
kerületi vállalkozásokat támogatja.

Fõvárosi Állat- és Növénykert 10
Családi, felnõtt, gyermek, diák, vagy
nyugdíjas jegy árából. Egy kártyával

naponta egy jegy vásárolható.
1/273-4900

Szépmûvészeti Múzeum 10
Az állandó és az idõszaki kiállításokra

is. Egy kártyával naponta egy jegy
vásárolható.

1/469-7100

BVSC Uszoda 13-23 Felnõtt napijegybõl 23%, 10 alkalmas
bérletbõl 13%

Mezõgazdasági Múzeum 10 Vajdahunyadvár

Akvarell Papír 5 Adria sétány 6/L. 1/251-0041

Kozmetika, Kelemen Veronika 10 Adria sétány 8/E. 20/334-0178

Széchenyi Kertvendéglõ 10 Állatkerti út 9-11. 1/363-8920 

Test-Lélek-Harmónia Központ 20 Álmos Vezér útja 61.

Pocak Vendéglõ 5 Bácskai u.42. 1/383-4770

Knyihár féle házikolbász 5 Bánki Donát pak 1. 70/502-2126

Csendsziget Természetgyógyászat 10 Bolgárkertész utca 13/e. 20/579-7967

Bohn J. Autójavító- Autójavítás 15 Boros Mátyás utca 7. 1/220-4846

Naffy Állateledel és Felszerelés 5 Bosnyák Csarnok 1/A. 20/347-2018

Lelki Egészségvédõ Alalpítvány 10 Bosnyák tér 17. 1/221-7068

Csipkevilág Függönyszalon 10 Bosnyák u.7/B. 1/383-4997, 20/250-3525

DE MÉRÉSTECHNIKAI KFT 5 Cserebogár u.39. 1/469-0485

CIPÕJAVÍTÓ Elsõ Lépés Bt. 10 Csertõ Park 7. 1/220-4942

Lucky Nyelvklub 5 Deés u.73./A 30/934-4121

Sziráki Borház 5 Egressy út 10. 1/220-2440

GCO Fodrászkellék 10 Egressy út.12. 1/273-0859

Milander Online Shop 5 Egyenes u. 8 B/18 30/5724722

Méhes Fogászat, Szájsebészet 10 Erzsébet királyné útja. 77/a. 1/252-9099

Bene Sándor CIPÕJAVÍTÓ 10 Erzsébet Királyné útja 107. 

Bõr Universal Kkt.-Bõrjavítás 5 Erzsébet Királyné útja 43/B. 1/383-3478

Nyomtatvány és Irodaeszköz Kereskedés 10 Erzsébet Királyné útja 43/E

Mozgássziget 103. 9 Fogarasi út 103. 20/330-9090

Euró Gé Kft.- Autószerviz 10 Fogarasi út 103. 1/220-5816,1/220-5817

Euro Gé Fitness 10 Fogarasi út 103. 1/223-6059

Szépségmûvész Kimland Kft. 10 Fogarasi út 156. 20/365-3693

Eana Barkácsbolt 10 Fogarasi út 172. 1/220-9874 

Vegyesbolt 5 Fogarasi út 43/A. 70/421-9461

Virágüzlet- Schlachta Zsoltné 10 Fogarasi út.92.

Zuglói Sóbarlang 10 Füredi utca 18. 30/995-0572

Honti Ernõ Üveges 5 Honti Ernõ 20/956-7241

Könyvelés – VGKE Tanácsadó Kft. 5 Hungária 51.fsz.1. 20/527-7803

Ruházó 10 Ilka u.25-27. 30/300-9189

Molett Modell Varroda 5 Ilka utca 32. 1/2527-240

Récsei Center Líra Könyváruház 7 Istvánmezei út, Récsei Center

Domino ABC 10 Kalapács utca 18. 

Festõmester Bozsányi Gyula 10 Kassai u. 41. 1/223-4282

Bede Zsuzsa Pszichológus 10 Kerékgyártó u. 53/a. 1/221-8336, 20/207-5144

Mattyasovszki Albert Autójavító 5 Kõszeg u.40. 1/220-3287;30/251-7479

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Kövérlajos u.42 . 2/216-576

KOR-NO Mozgásstúdió 10 Lõcsei u. 43. 1/251-0925

Dr. Kiss Tamás-Fogászat 10-20 Mogyoródi u. 131. 1/222-6674

Hotel Happy 10 Mogyoródi út 117. 1/222-9900

Babaklub.com-Babysitter Központ 20 Nagy Lajos Király útja 212-214. 1/789-7007

Babaklub.com-Babysitter Központ 20 Nagy Lajos Király útja 212-214. 1/789-7007

GPS Park 5 Nagy Lajos Király útja 115. 1/220-9750 

Bõrdíszmû És Divatáru 10 Nagy Lajos Király útja 140. 1/251-0357

Búvárpinty Díszállatkereskedés 8 Nagy Lajos Király útja 183. 1/221-4661

Gálfi Lászlóné Óraékszer és Kulcsmásolás 5 Nagy Lajos Király útja 100. 

Tiszta Vízzel. Víztisztítók, Vízlágyítók 5 Nagy Lajos Király útja 101. 20/941-8805

Fehér Arany Sókuckó-Sóbarlang 10 Nagy Lajos Király útja 112. 70/504-5454

Fogászat-Dentabo Bt. 5 Nagy Lajos király útja 126. 20/957-5386, 1/363-2734

Rákosy László Képkeretezõ 10 Nagy Lajos Király útja 128. 1/221-4973

Rõfös Ház Lakástextil 10 Nagy Lajos Király útja 136.

Matrac Ász 7 Nagy Lajos Király útja 136. 1/878-0877, 20/977-2577

Dundi Divat Sacc Módi 5 Nagy Lajos Király útja 169. 1/786-8762

Lajos Király Étterem 10 Nagy Lajos Király útja 18. 1/383-01-49

Hotel Zugló 10 Nagy Lajos Király útja 202-204. 1/251-2455

Professzionális weblap készítés-Profweb.hu 5 Nagy Lajos Király útja 206. 70/599-2650

Minõségi Magyar Borok Boltja 5 Nagy Lajos Király útja 210. 1/220- 6356 

Édes Kuckó Cukrászda 10 Nagy Lajos Király útja 72. 

TóPart – Nyár a Tavon Kávézó 10 Olof Palme sétány 30/7495580

Zuglói Egészségközpont 5 Ond vezér út 43.fsz.1. 30/981-4989

Katica Virágüzlet 10 Ond Vezér útja 24-31 70/328-3839

Big Bike 5 Örs vezér tere 18. 1/223-6219

Big Bike 20 Örs vezér tere 18. 1/223-6219

Vodafone Viszonteladó MKH Flotta Örs vezér tere 24.

Sylvia Szépségszalon 10 Örs vezér tere 13. fszt. 30/458-7550

Alalrm Direct Biztonságtechnika 10 Öv u. 198. 1/363-5163

Egyedi burkolatok készítése- Artburkolat Bt. 15 Pálma u.13. 30/921-8180

ALFA PLUS Nyelviskola 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

ELMEFITNESS Stúdió 8 Pillangó park 7. 1/787-0262

Vodafone Viszonteladó MKH Flotta Pillangó u. 15.

T-mobile és T-home Üzlet, Fogarasi Tesco 10 Pillangó u. 15. 30/995-4459

Sunflower Virág(Fogarasi Tesco) 10 Pillangó u.15. 

Albert Anna-Mária Ruhajavító 10 Pillangó u.16-20. 30/912-1099

Gumivezér 10 Pósa Lajos u.64. 1/787-0620

FebaCell 12 Remény u.34-36. 30/921-2648

Orientcare Rekreációs Szalon 10 Róna u. 125. 1/785-5216, 1/505 6575

Szalámi Bolt És  Más Magyar Finomságok 10 Róna u. 205. fsz.üzlet 1/919-0970

Centrophterm – Gáz és Klímatechnika 10 Róna u. 155.fsz 4. 1/273-1350

Z’s PetShop 10 Róna u.143. 70/622-5172 

Róna Állatorvosi Rendelõ 5 Róna u.57. 1/223-5291 

Rákosy László Képkeretezõ 10 Róna u. 139. 1/221-9929

Rövidáru-Fehérnemû-Divatáru-Gombfelhúzás-Igazítás 10 Róna u. 155. 1/252-8423

Érci Optika 10 Szabács u. 1 1/384-3944

Kék Dimenzió 10 Szatmár u. 16. 1/273-0360

Hörnyéki György elektrotechnikus, villanyszerelõ 10 Szatmár u. 38/b 1/363-6473

Fehér Sport 10 Szugló u. 125/D. 30/248-4735

Természet Gyógyászati Rendelõ 20 Szugló u.59. 2/216-576

Kabóca Kávézó 10 Szugló utca 125/D 30/366-5523

Markosz Görög Olívabogyó Ház 5 Szugló utca 59 fszt. 20/4322581

Dekoráció – Tuti Dekor Kft. 10 Szugló utca 77 fszt.6. 30/936-5749

Magyar Étrend-Kiegészítõk – Biogroup Kft. 20 Szugló utca 83. 1/422-1082

Zuglói Kiskantin Kifõzde 10 Szugló utca 84. 70/237-6878

Erka Schlosser Autóalkatrész kis és nagykereskedelme 10 Szugló utca 89. 1/364-0039

Oktatási Stúdió – Jovenker Kft. 5 Tábornok u.11./A 20/955-4357

Papír-Írószer Bolt 5 Tábornok u.11/B. 1/251-6147

T.I.M. Autósiskola 20 Tábornok u. 12. 70/708-9320 

Alma Szépségszalon/Hajkereskedés 25 Tábornok u. 23.fsz. 70/427-4043

Olasz Nyelvtanítás 5 Tanya u. 11. 70/309-1236

Megyeri Szabolcs kertészmérnök, kertészeti tanácsadó 10 Telefonon egyeztetett helyszínen 30/368-7859

Zuglói Kerekerdõ Játszókuckó és Fajátékbolt 5 Telepes u.57. 1/363-0339

Biológia Fogászat – Balance Hungária Kft. 8 Tengerszem utca 2/A 1/780-0120 

Balogh Ékszer Bt. 5 Thököly út 114/A. 70/269-5846

Tarján Fotó Fényképkészítés 10 Thököly út 150. 1/363-1170

Sulyok Biztonságtechnika 5 Thököly út 57. 1/410-5428

Thököly Étterem 10 Thököly út 80. 1/383-5044

Juhász Bútor-Egyedi Bútorok 10 Thököly út 96. 30/405-7575

Katica Pékség 5 Tihanyi u.38-40 V/17. 70/328-3839

Gyöngyszem Élelmiszer 10 Újvidék tér 2. 70/943-5317

SMA Rendszerház Számítástechnikai Üzlet 5 Ungvár köz 5. 1/422-1313

Nyereg Az Itató 10 Városligeti krt.2. 30/351-5217 

P and K Lakástextil Függönyszaküzlet 5 Varsó u.3. 1/221-5552

Naffy kutya-cicakozmetika 5 Varsó utca 8. 20/347-2018 

HÉTVEZÉR ÉTKEZDE 5 Vezér u.110. 20/979-7873

Repeta Tanya Önkiszolgáló Étterem 10 Vezér u.129. 1/251-1268

Paskal Dental Kft. Fogászat 15 Vezér u.149/C fsz.1. 

Hotel Lucky 10 Vezér u.180. 1/383-5300

High-Care Center arc-és testkozmetika 10 Vezér út 147/B 1/814-3345

Lucky Nyelvklub 5 Vezér út 180. 30/934-4121
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– Jelentõs változások várható-
ak az országban, így Zuglóban is
– adta meg az alaphangot dr.
Papcsák Ferenc polgármester az
intézményvezetõk számára meg-
hirdetett fórumon. A május 30-
án a vagyonkezelõ házasságkötõ
termében megrendezett összejö-
vetelen elõször áttekintést adott a
kerület idei költségvetésérõl, ki-
emelve, negyvennyolc intézmé-
nyével Zugló országosan is jelen-
tõsnek mondható feladatokat lát
el, leginkább az oktatás területén.
Ugyanakkor megemlítette, a gaz-
dasági helyzet ellenére is több
mint egymilliárd forintot költe-
nek beruházásokra, felújítások-
ra, ezzel együtt paradigmaváltás

mutatkozik a pályázati tevékeny-
ség területén. A növekvõ intenzi-
tás egyik fontos eredménye, hogy
az Új Széchenyi Terv segítségével,
összesen mintegy háromszázhat-
van millió forintból az Erzsébet
királyné útjánál az önkormány-
zat negyvennyolc férõhelyes böl-
csõdét épít, amelyet a remények
szerint legkésõbb 2014-ben át is
adnak – hangsúlyozta a polgár-
mester. Kiemelte továbbá, a ke-
rület saját közmunkaprogramot
szervez, hatvanmillió forinttal, az
egészségügyi járóbeteg-szakellá-
tás kapcsán pedig elsõsorban a
párhuzamosságok felszámolása
révén próbál a kerület hatéko-
nyabb és színvonalasabb szolgál-
tatást biztosítani a lakóknak.

A fórumon Szabó Erika (bal
képünkön), a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium illeté-
kes államtitkára a területi köz-
igazgatás átalakításának a tervek
szerint 2013-ben befejezõdõ fo-
lyamatát foglalta össze. Úgy fo-
galmazott, hasonló átszervezé-
sekre Szent István óta nem ke-
rült sor hazánkban. A kormány-
tag szerint mindennek a célja az
ügyfelek minél hatékonyabb ki-
szolgálása, így a folyamat betetõ-
zéseként megvalósulhat az „egy-
ablakos ügyintézés”. Vagyis a
polgárok valamennyi, az állam-
igazgatással kapcsolódó, ügyes-
bajos dolgaikat – így akár földhi-
vatali, lakcím-nyilvántartási vagy
útlevéllel kapcsolatos teendõiket
– a jövõben egyetlen helyen tud-

ják majd elintézni. Még nem tel-
jes kínálattal, de már „csírájá-
ban” mûködnek is a kormányab-
lakok, Budapesten egyelõre négy
helyszínen – derült ki a tájékoz-
tatóból, ahogy az is, hogy a hiva-
talok a kabinet „kinyújtott karja-
iként” tevékenykednek, élükön a
kormánymegbízottal.

Szabó Erika szólt az egyelõre
a parlament elõtt lévõ javaslatról
is, amely a járási rendszer kiala-
kítását tartalmazza. A fõváros-
ban kerületi hivatalokként,
egyébként a 2011 januárjában
felállt kormányhivatalok kiren-
deltségeiként megalakuló egysé-
gek több feladatot is átvesznek

majd az önkormányzatoktól,
várhatóan az ezeket ellátó mun-
katársakkal együtt. A helyható-
ságoknál maradnak a tervek sze-
rint a szociális ellátással vagy a
helyi adózással összefüggõ
ügyek. A legtöbb bizonytalansá-
got hordozó változás azonban –
a jelenlévõ intézményvezetõk
visszajelzései szerint is – az is-
kolák állami kézbe adása. Az
épületek, a karbantartási és
egyéb feladatokat ellátó dolgo-
zók maradnak „önkormányzati
tulajdonban”, míg a pedagógu-
sok bérét az állam utalja majd –
fejtegette az államtitkár, az ész-
revételek hatására hozzátéve, „a

részletek még kidolgozás alatt
vannak”. Dr. Papcsák Ferenc le-
szögezte: a zuglói intézmények
biztonságos mûködését nem fe-
nyegeti veszély, azt az önkor-
mányzat garantálja.

A rendezvényen felszólalt Papp
Csilla jegyzõ is, aki egyebek mel-
lett hangsúlyozta, a kerület már
tett lépéseket a hatékonyabb mû-
ködés érdekében, ugyanakkor a
kormányzat képviselõje által fel-
vázolt átalakítások lefolytatásá-
ban „aktív és együttmûködõ”
szerepet kíván betölteni.

A fórumon részt vett Rozgonyi
Zoltán és dr. Ferdinandy István
alpolgármester is. K. D.

Zuglót is érinti a közigazgatás átszervezése

Fórum az intézményvezetõknek

Magyarországon elsõ alkalommal 2011.
május 21-én szervezték meg a „TeSzedd!”
önkéntes hulladékgyûjtési akciót, amely-
ben országszerte 1500 helyszínen több
mint 160 ezer magánszemély, 156 válla-
lat, 403 civil szervezet, valamint 551 köz-
intézmény vett részt. A Vidékfejlesztési
Minisztérium a Belügyminisztériummal,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
ummal és az Országos Hulladékgazdál-
kodási Ügynökséggel közösen idén is vár-
ta a vállalatok, önkormányzatok, iskolák,
civil szervezetek, továbbá egyéni önkénte-
sek jelentkezését, hogy 2012. június 2-
án együtt tisztítsák meg köztereket és a
környezetüket az azokat elcsúfító hulla-
dékhalmoktól.

Zuglóban összesen kilenc helyen közel
300 fõ vett részt a nagy kerülettakarítási
akcióban. Az események központi hely-

színe a Csertõ park volt, ahol többek kö-
zött Rozgonyi Zoltán alpolgármester is
szedte a szemetet, de nagyon sokan, több
mint ötvenen dolgoztak a Padlizsán park-
ban, és sokan voltak a Mexikói út – Erzsé-
bet királyné út sarkán, illetve a Kassai té-
ren is. 

– Nagyon fontosnak tartom az ilyen
programokat – mondta Bátki László ön-
kormányzati képviselõ, aki a Csertõ par-
ki takarításból vette ki a részét. – A lakó-
környezetünk közös tisztán tartása
ugyanis csak erõsíti az állampolgárokban
azt a tudatot, hogy a közterületeink közö-
sek.  Örülök, hogy ilyen sokan fontosnak
érezték, hogy részt vegyenek ebben a
programban, de fontos lenne, hogy ne
csak az ilyen kampányok alkalmával, ha-
nem a hétköznapokon is odafigyeljünk a
környezetünkre. Riersch Tamás

Sokan szedték a szemetet
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A Polgármesteri Hivatal Pályázati Cso-
portját vezeti Pavlics Tamás. A Zuglói La-
poknak elmondta, a 2010-ben megalakult
önkormányzat által képviselt irányvonal
az, hogy a városfejlesztési feladatokból ki-
vált a pályázatok menedzselése, s önálló
csoportként mûködjön a helyhatóságon
belül. „Olyan feladatkörrõl van szó, mely-
hez elengedhetetlenül szükséges, hogy eh-
hez a területhez értõ, korábban már szak-
mai tapasztalatot szerzett munkatársak
dolgozzanak benne” – fogalmazott a cso-
portvezetõ. Kifejtette, a mostani, igen ne-
héznek mondható gazdasági helyzet a ke-
rületet is érinti, így itt is felértékelõdik a
pályázatok jelentõsége, ezek ugyanis for-
rásteremtési alternatívák.

Szólt arról is, hogy az általa vezetett cso-
portnak két feladata van: egyrészt az ön-
kormányzat által benyújtott pályázatok
elkészítése, majd menedzselése, más-
részt a civil kapcsolatokért referens a ke-
rület által nyújtott támogatásokat kezelé-
se. Az önkormányzat által benyújtott pá-
lyázatok esetében alapvetõen három for-
rást lehet elkülöníteni. „A legjelentõsebb
az Európai Unió-s források köre, mely-
hez jelenleg leginkább az Új Széchenyi
Terv keretében juthatnak hozzá az érin-
tettek. Ezt követik a hazai források. Itt
említeném meg, hogy a Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz több pályázatot is beadtunk.
A harmadik rész egy érdekes, új terület: a
helyi cégeknek a különbözõ társadalmi
felelõsségvállalással kapcsolatos lehetõ-
ségei” – közölte.

„Az önkormányzat által meghatározott
stratégiai irányokat igyekszünk a forrás-
oldalon támogatni, ezért eléggé szerteága-
zó, több területet is érintõ a munkánk” –
mondta. Pavlics Tamás szerint Zugló
alapvetõen fejlesztés-orientált kerület, így
a csoportnál fõként az infrastrukturális
pályázatokra – a közösségi terek megújí-
tására, intézményfejlesztésre – helyezik a
hangsúlyt, valamint programokon ke-
resztül a mûködtetésre, fenntarthatóság-

ra. „Az intézményeinkkel is együttmûkö-
dünk, hogy lehetõség szerint az élhetõbb
környezet kiszélesítése irányába haladja-
nak a különbözõ fejlesztések; de az okta-
tás és a kultúra területén is több pályáza-
tot adtunk be az elmúlt idõszakban” – tud-
tuk meg.

„A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba
jártam és érettségiztem, ez egyfajta szem-
léletként továbbra is jelen van az életem-
ben. Mondjuk úgy, a munkám során is a
másik ember tisztelete az egyik legfonto-
sabb a számomra. Ezt a csoport felépíté-
sében, a kollégáimmal való kapcsolatban
is próbálom minél jobban megvalósítani.
Korábban pályázati tanácsadással és fel-
nõttképzéssel foglalkoztam, ez szakmai-
lag segíti a jelenlegi munkám ellátását” –
mondta a csoportvezetõ.

Az önkormányzatban új szemléletet tük-
rözi az is, hogy a köz- és a versenyszféra
közötti átjárhatóságot próbálják erõsíteni,
ami a szervezeti kultúra fejlõdését segíthe-
ti – vélekedett Pavlics Tamás. Egyúttal elis-
merte: „Számomra is új terep a közszférá-
ban való mozgás, de sokat tanulhatok új
kollégáimtól, és a munkámat segíti az a
folytonosság is, hogy Pályázati Csoport
élén elõdöm Balog Melinda, a Polgármes-
teri Kabinet jelenlegi vezetõje volt.” KD

Arcképek a Városházáról

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. HATÁR-
TALANUL! Programigazgatósága a HA-
TÁRTALANUL! program keretében pályá-
zati felhívást hirdetett Románia, Szlová-
kia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia és Hor-
vátország magyarlakta területeire történõ
iskolai utazásokra. A „Tanulmányi kirán-
dulás hetedikeseknek” címû felhívás ke-
retében az alapfokú oktatás 7. osztályos
tanulói (az általános iskolák, valamint a
hat és nyolc osztályos gimnáziumok meg-
felelõ évfolyamain tanuló diákok) külhoni
utazásához lehetett támogatást igényelni.

A zuglói Hunyadi János Általános Iskola
a hetedikes diákokkal a névadó elõtt tiszte-
legve a mai Szerbia magyar emlékeit kíván-
ta megismertetni. Az intézmény küldöttsé-
ge a pályázat jóvoltából négy napot tölthe-
tett déli szomszédunknál. A diákoknak
csak az étkezésüket és a belépõket kellett
fizetniük, az utazást és a szállást a pályáza-
ti támogatásból sikerült finanszírozni.

– A négy nap során felkerestük a nán-
dorfehérvári várat, ahol Hunyadi János

gyõzedelmeskedett, a szendrõit, ahol ra-
boskodott, a galambócit, ahol Mátyás
hadvezére, Kinizsi gyõzött. Ellátogattunk
fontos vajdasági városokba, Újvidékre és
Szabadkára is, de voltunk kis falvakban
is, ahol a helyi magyarság életével ismer-
kedhettünk meg – számolt be az útról Tol-
vaj Éva szabadidõ-szervezõ. – A HATÁR-
TALANUL! program nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy a kiutazók a helyi magyar
közösségek számára hasznos tevékeny-
séget hajtsanak végre. Mi könyveket gyûj-
töttünk egy szerbiai magyar iskola könyv-
tárának, aminek nagyon örültek.

A program vezetõje elmondta, hogy a
rendhagyó tanulmányi kirándulást egy
háromórás elõkészítõ óra elõzte meg,
amelynek keretében a gyerekek a határon
túli magyarság körülményeivel, az úti cé-
lokkal és a történelmi háttérrel ismerked-
tek meg. Az út befejeztével pedig a látot-
tak, tanultak elmélyítésének érdekében
egy kétórás értékelõ órát is tartottak.

Riersch Tamás

Május 31-ei testületi ülésén Zugló önkor-
mányzata ismét napirendre tûzte a Her-
mina úti szakrendelõ jövõjét is érintõ, az
egészségügyi ellátás racionalizálását cél-
zó megoldási javaslatok kérdéskörét.

Mint ismeretes, az elõzõ ciklusban fel-
vetették és az MSZP–SZDSZ-es többségû
testület többször is támogatta a két ren-
delõintézet, a Hermina úti és az Örs vezér
téri bezárását, és egy harmadik, új épület-
ben való elhelyezését.

A jelenlegi testület ennél jóval megala-
pozottabb szakmai döntést szeretne hoz-
ni, ezért felkérte a Zuglói Egészségügyi
Szolgálatot (ZESz), hogy készítsen egy
döntés-elõkészítõ anyagot a járóbeteg-el-
látásnak általuk javasolt, kifejezetten
szakmai szempontú és szakmai indok-
rendszerû racionalizálására.

A járóbeteg-ellátás rendszerének éssze-
rûsítési terve eddig is jelentõs érzelmi vi-
harokat, demonstrációkat váltott ki a zug-
lói lakosok körében. Nem volt ez más-

képp a május 31-ei testületi ülésen sem,
hiszen több tucat érdeklõdõ hallgatta meg
dr. Mogyorós Lászlónak, a ZESz igazgató
fõorvosának felszólalását, amelyben is-
mertette a járóbeteg-ellátás racionalizálá-
sára tett szakmai javaslatait. Mogyorós
doktor koncepciója kapcsán kibontako-
zott polémiában mind a kerületet irányító
Fidesz–KDNP, mind az ellenzéki pártok
képviselõi közül többen vitatták a felvá-
zolt elképzelés megfelelõ voltát. 

A kérdésben a döntés-elõkészítés a kö-
vetkezõ, június 21-ei testületi ülésen foly-
tatódik.

Miután a képviselõ-testület részletei-
ben is megismerhette a ZESz igazgató fõ-
orvosának szakmai javaslatait, dr.
Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere az
általa a tavalyi év során elindított Zuglói
Konzultáció folytatásaként és a döntés-
elõkészítõ folyamat részeként várja Zugló
polgárainak véleményét az itt található
kérdéskörben:

Konzultáció a zuglói
járóbeteg-ellátásról

Délvidéken a Hunyadi

Tisztelt Zuglói Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton újból megköszönjem önöknek, hogy hisznek a közös gon-
dolkodás erejében és részt vesznek a konzultációs folyamatban!
Zugló polgármestereként kiemelkedõen fontos számomra az önök véleménye. Hiszek
abban, hogy közösen összefogva sikerre vihetjük kerületünket.
Az eddigi konzultációk eredményessége után ezért kérem önöket, vegyenek részt az
újabb fordulóban, véleményükkel, javaslataikkal segítsék munkánkat egy sikeresebb és
eredményesebb Zuglóért!

Kérem, írja meg véleményét!

Az alábbi linken: www.zuglo.hu elolvashatják a képviselõ testület elõtt ismertetett,
a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetõje által készített, a zuglói járóbeteg-ellátás
racionalizálásáról szóló koncepciót.

Véleményeiket, javaslataikat a következõ címekre várjuk:
– e-mailen: konzultacio@zuglo.hu,
– postai úton: Zuglói Konzultáció, Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormány-
zata, Pétervárad u. 2.,
– személyesen a kihelyezett gyûjtõurnába bedobva: Lipták Villa, Hermina út 3., Csere-
pes Ház, Vezér utca 28/B, Zuglói Ifjúsági Centrum, Uzsoki utca 57., Polgármeste-
ri Hivatal, Pétervárad u. 2., Zuglói Vagyonkezelõ Zrt., Pétervárad u. 11–17.

A beérkezett észrevételeket és javaslatokat munkatársaimmal együtt egyeztetjük, és
azokat már a következõ testületi ülésen is figyelembe vesszük.

Zugló közös ügyünk. Tegyünk érte, együtt!
Üdvözlettel:

dr. Papcsák Ferenc polgármester

Kérjük, fejtse ki véleményét arról, hogy ez a szakmai tervezet meg-
felelõ alapját jelentheti-e a zuglói képviselõ-testületnek a tárgykör-
ben hozandó majdani, végleges döntésének? Melyek azok az ele-
mek, amelyek a végleges határozatba megítélése szerint átemelhe-
tõek, illetve melyek azok a kívánalmak, amelyek egy végleges dön-
tés elfogadásához ön szerint elengedhetetlenek?
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Zuglói zarándokok Csíksomlyón
Szokás szerint zuglóiak is szép számmal
zarándokoltak el Csíksomlyóra pünkösd
alkamlából az ünnep hétvégéjén. Dr.
Papcsák Ferenc polgármester is velük
tartott  aki a Zuglói Lapoknak elmondta,
korábban gyakran megfordult a kegyhe-
lyen, ám tavaly nem jutott el a szakrális
eseményre. „Ezért nagy öröm volt szá-
momra, hogy az idén ott lehettem.
Csíksomlyó évszázadokkal ezelõtt azt je-
lentette, hogy a székelyek megvédték a hi-
tüket, mostanra azonban az egész ma-
gyarság összetartozását szimbolizáló
kegyhellyé vált. Itt tudunk egymással ta-
lálkozni, határon innen és túlról érkezõk,
ha úgy tetszik, alkalom ez a konzultáció-
ra. Az ünnepi szentmisének helyt adó
völgybe a zuglóiak is zászló alatt, rende-
zett menetben vonultak, ami megrendítõ
élmény volt” – fogalmazott Papcsák Fe-
renc.

A többszázezer zarándok részvételével
megtartott szertartáson a prédikációt ez-
úttal Tempfli Imre mondta el. Hangsú-
lyozta, pünkösd azt üzeni, „a mi népünk
is kiválasztott nép, van helyünk a nap
alatt”. A stuttgarti római katolikus plé-
bános, Oscar Wildot idézve szólt arról,
az embertõl elvehetik, amit birtokol, de
az igazi kincseket, amelyek benne honol-
nak, soha nem szakíthatják el tõle. Az
ünnepi szónok hozzátette, Isten nem-
csak a személyek, hanem a nemzetek, a
közösségek útjait is kijelölte, ám egy
„népnek Isten csak addig ad jövõt, amed-
dig az féli õt”.

Tempfli Imre szerint sokan nem veszik
észre a válság jeleit, mások úgy gondol-
ják, csak a gazdaság fordult krízisbe, és
kölcsönökkel, különbözõ gazdasági in-
tézkedésekkel próbálnak úrrá lenni raj-
ta. „Ezzel szemben nem a pénzügyek, ha-

nem a hit, az emberi értékek vannak vál-
ságban. Csak a családban, a közösségben
gondolkodva lehet kilábalni ebbõl az álla-
potból” – mutatott rá, majd Dosztojevsz-
kijt idézte: a népeket nem a számuk, ha-
nem a közös eszme, a szent gondolat teszi
naggyá.

A szónok felidézte, 1918 júniusában az
olaszországi Piave folyón az olaszok fel-
robbantottak egy gátat. A víz az osztrák
katonákat elsodorta, de a magyarok meg-
menekültek, mert parancsba kapták, fog-

ják egymás kezét. „Hitünk parancsa, hogy
a templomon kívül az életben is testvérek
maradjunk” – hangoztatta. „Kapaszkod-
junk össze, hogy a lelkes testvériség való-
sággá váljon” – kérte Tempfli Imre. Megál-
lapította: Csíksomlyó lassan nemzeti
kegyhellyé válik, és azt üzeni: „Újuljatok
meg hitetekben, és váljatok egymás test-
véreivé”. 

A szentmisét celebráló, Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek azt hangoz-
tatta: „A szûzanya hazavárja gyermekeit,

mi mindannyian hazajöttünk.” Egyúttal a
szertartás kezdetén egyértelmûsítette, til-
takozik minden olyan kísérlet ellen,
amely politikai célokra akarná kihasznál-
ni a zarándoklatot, vagy nem vallásos cél-
lal akarná azt összekötni, noha annak
egyetlen célkitûzése a hitben való megerõ-
södés.

A résztvevõk között volt Kövér László,
az Országgyûlés elnöke és Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes is.

Kacsoh Dániel

A Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott Cserepesház Zug-
lói Mûvelõdési Ház rövid idõn belül a második olyan nagyszabású projektjét készül lezárni,
amelyen keresztül a kerületben élõ, illetve tanuló gyerekek fejlõdéséhez tudott sikeresen
hozzájárulni. Az elmúlt tíz hónap során az intézmény nem csak a környékbeli partnerintéz-
ményekkel való szakmai kapcsolatot tudta mélyíteni, hanem új, hosszú távú együttmûkö-
dés alapjait tehette le a - pályázati követelményeknek megfelelõen más településen mûkö-
dõ - fóti Garay János Általános Iskolával. Természetesen a 10 hónapos munka legszebb
gyümölcse, hogy a részt vevõ gyerekek számtalan élménnyel és hasznos ismerettel gazda-
gabban vághatnak neki a nyári pihenésnek.

A pályázatot megvalósító szakember gárda az eredeti vállalásoknak megfelelõen alakította
azokat a témanapokat és szakköröket, amelyek a programok vázát alkották. A megvalósí-
tott témanapokat illetõen rendkívül színes, és kulturálisan sokrétû programokon vehettek
részt a gyerekek: volt, ahol az Álmos vezér korabeli magyar világtól „apáink korán” keresz-
tül az Európai Unió mûködéséig nyerhettek átfogó történelmi képet; máshol középkori játé-
kok felidézésével csiszolhatták ügyességüket, hivatásos idegenvezetõ segítségével ismer-
hették meg jobban fõvárosunkat, vagy épp egy komplett filharmonikus zenekar közremûkö-
désével nyerhettek betekintést a komolyzene rejtelmeibe. A szakköröket illetõen sem kell
mélyen a szótárba lapozni, ha a témák gazdagságát szeretnénk szavakba önteni: fõzõtudo-
mány, társadalomismeret, színház, gondolkodásfejlesztés, életvezetés, túrázás – sok-sok
tanulónak egy egész tanéven át anélkül, hogy a családnak ez plusz terhet jelentett volna.

„A panelhegyeken túl” címû pályázati projekt 212 tanórán kívüli, szabadidõs alkalmán – a
hatalmas érdeklõdésre való tekintettel – több mint tízezer gyermek vehetett részt, amely
meghaladja az eredetileg kitûzött cél kétszeresét. A Cserepesház az õ nevükben is szeret-
né megköszönni a lehetõséget fenntartójának, a résztvevõ pedagógusoknak, és saját mun-
katársainak.

A Cserepesház Zuglói Mûvelõdési ház 2011. szeptember elsejével megkezdett, a
TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidõs tevékenységeinek támogatása” címû pályázati konstrukció keretében
megvalósuló projektje a végéhez közeledik. A támogatásból 9 együttmûködõ part-
nerintézményben – ebbõl 8 általános iskola és 1 óvoda – és a Cserepesházban ösz-
szesen 36 nagyrendezvény, és 6 különbözõ szakkör valósult meg, 19.275.222 Ft
uniós támogatásból.

HAMAROSAN LEZÁRUL A CSEREPESHÁZ EURÓPAI UNIÓS
PÁLYÁZATI PROJEKTJE.

2012. június 07.

Zuglóban mûködik a közép-európai régió
egyetlen egyházi fenntartású gyermekkór-
háza. A nagy múltra visszatekintû, refor-
mátus Bethesda húsz évvel ezelõtti újra-
indítása kapcsán jubileumi ünnepséget
tartottak május 25-én a Németajkú Re-
formátus Gyülekezet belvárosi templo-
mában, amelyen a korábban Bethesda-
díjban részesült Gyügyei Attila egyéni ön-
kormányzati képviselõ is részt vett. A XIV.
kerületi képviselõ-testület tagja a Zuglói
Lapoknak elmondta, „büszkék lehetünk
a kórházra, különösen annak az égéssé-
rülteket ellátó részlegére”. Hangsúlyozta,
az intézmény hosszútávú mûködése biz-
tosított, erre garancia többek között az
egyház, illetve az elmúlt két évtizedben is
megmutatkozó, adományozói hajlandó-
ság a hívek és a támogatók részérõl.

A rendezvényen Velkey György fõigaz-
gató mondott köszönetet az adományo-

kért. A jubileumi ünnepségen közremû-
ködött a Weiner-Szász Kamaraszimfoni-
kus Zenekar.

Az intézmény tizennyolc éves korig
foglalkozik a legfontosabb gyermekbe-
tegségekkel, részt vesznek a fõváros
gyermekügyeleti rendszerében, területi
ellátási kötelezettségük a pesti oldal
észak-keleti területeit öleli fel, de fo-
gadnak betegeket Pest megyébõl és az
ország más területeirõl is. A kórház or-
szágos hatáskörû, kiemelt profilja az
égéssérült gyermekek ellátása: a
Bethesdában immár tíz éve mûködik
az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Or-
szágos Központ. A fenntartó Magyaror-
szági Református Egyház az évforduló
kapcsán június 8-án neves elõadókkal
szakmai napot szervez a zsinat Abonyi
úti székházában.

KD

Évfordulós a Bethesda
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Tisztelgés a pedagógusok elõtt
Június elsején pedagógusnap al-
kalmából az önkormányzat min-
den évben ünnepséget szervez,
amelyen a jubiláló, illetve nyug-
díjba vonuló tanárokat köszön-
tik. Idén is a Szent István Király
Zeneiskola adott otthont a ren-
dezvénynek. Az ünnepi mûsort a
kerületi iskolák és óvodák nö-
vendékei adták elõ. A meghívott
pedagógusokat pedig az önkor-
mányzat nevében dr. Ferdinan-
dy István alpolgármester (alsó
képünkön) köszöntötte. 

– Az elmúlt tanévben a zuglói
oktatási és nevelési intézmények
hagyományosan sikeresek vol-
tak. A diákok a fõvárosi és az or-
szágos tanulmányi versenyeken
ismét kimagaslóan teljesítettek.
Ez pedig a pedagógusaink érde-
me is  - mondta az alpolgármes-
ter. Ezért is tartom fontos ered-
ménynek – folytatta –, hogy a leg-
utolsó testületi ülésen a képvise-
lõk úgy határoztak, hogy a jövõ-

ben a tanulmányi versenyeken
jól szereplõ diákok felkészítõ pe-
dagógusai anyagi támogatásban
részesüljenek. 2010-ben sok
olyan programba belevágtunk,
amely országosan egyedülálló.
Ilyen volt többek között az óvo-
dai szûrések, az iskola mérések
bevezetése és a tehetséggondozó
program elindítása is. Azóta már
ezek a programok a Köznevelési
Törvénybe is bekerültek. A szak-
mai oldal mellett igyekeztünk az
infrastruktúrára is odafigyelni.
A közeljövõben öt óvodánkban
is kisméretû mûfüves pályát
adunk majd át, illetve az intéz-
mények felújítására is folyama-
tosan gondot fordítunk. Elõrete-
kintve a következõ évben ketté-
válik majd az oktatási ágazat. Az
óvodák esetében mindenképpen
folytatni szeretnénk a megkez-
dett programokat, sõt a korai fej-
lesztéseket szeretnénk a bölcsõ-
dékre is kiterjeszteni. Az általá-

nos- és középiskolák esetében
pedig mindent elkövetünk majd,
hogy az intézmények megõriz-
hessék az addigi eredményeiket.

Az ünnepi mûsort az elismeré-
sek, díjak és díszoklevelek át-
adása követte. Az 50 évvel ezelõtt
átvett pedagógusi diplomájáért
Tatai Sándorné arany fokozatú
díszoklevelet kapott. 60 éves
diplomája után Forintos
Ferencné, Halász Jánosné, Nell
Tiborné, Baktai Györgyné, Far-
kas Lászlóné, dr. Kõszegi
Frigyesné, Mérei Istvánné, Cser
Gusztávné, Kozma Endréné,
Budai Antalné és dr. Kertai
Tamásné gyémántoklevél kitün-
tetésben, 65 éves diplomája elis-
meréseképpen Berkó Jánosné
és Sipos Jenõné vasoklevél ki-
tüntetésben, Csorba Dezsõné,

Lengyel Istvánné és Véghelyi
Jánosné pedig rubinoklevél ki-
tüntetésben részesült.  

A nyugdíjba vonuló pedagógu-
sokat hagyományosan az Embe-
ri Erõforrás Minisztérium kö-
szöntötte. A Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérmet ebben a tanévben
tizennégyen vehették át. 

A pedagógusnapi ünnepségek
fénypontja minden évben a fenn-
tartó önkormányzat által alapí-
tott díjak átadása . A Zugló La-
kosságának Szolgálatáért Díj-
ban Farsang Mária, Kun
Lászlóné, Szávelné Horváth
Judit, Tóthné Nagy Katalin,
Csákvári Pálné és Kalotay Gá-
bor részesült.

Varga Andrea, Zsigmond
Józsefné, Kozák Lászlóné,
Réthyné Fényes Erika és

Podhorszky Jánosné vehette át. 
A Fiatal Pedagógusok Elisme-

rõ Oklevelet idén Bekényi
Ádám, Kereszturi Marianna és
Gaálné Bartha Dóra kapta.
Kerényi Lilla pedig a Zugló Köz-
mûvelõdéséért Díjban részesült.

A Zuglói Gyermekekért Díj ki-
tüntetettjei a következõ pedagó-
gusok voltak: Tóthné Dankó Ju-
dit, Görög Anikó, Szilágyi Judit,
Postás Beáta, Piróth Jánosné,
dr. Born Andrásné és Radnai
Gabriella.

Tóthné Nagy Katalin, Léka
Gézáné, Lakóczainé Bendes
Lilian, Makovecz Pál és Pászti
Balázs pedig Zugló Közoktatá-
sáért Díjat kapott. 

A Zirzen Janka díj kitüntetett-
je pedig Igaliné Büttner Hedvig
volt. Riersch Tamás

A zuglói diákok a gazdasági
életben is jártasak
A K&H Csoport ebben a tanév-
ben immár második alkalom-
mal rendezte meg a „Vigyázz,
Kész, Pénz!” címû országos tu-
dásversenyét, mely eseményre
az ország számos településébõl
226 iskola 539 csapata nevezett.
A versenyen nagyjából 2700 di-
ák tette próbára a pénzügyi is-
mereteit. A szervezõk az általá-
nos iskolásokat életkoruk alap-
ján négy kategóriában verse-
nyeztették, és a négybõl kettõben
zuglói siker született.

– Pénzintézetünk kiemelten
fontosnak tartja a fiatalok pénz-
ügyi oktatását, hogy felnõttként
jobban eligazodjanak majd a
pénz világában, és tudatos dön-
téseket hozzanak – mondta Dr.
Bába Ágnes, a cég vezérigazgató-
helyettese, a Lakossági banki üz-
letág vezetõje, és a zsûri tagja.
(Rajta kívül még a Magyar Nem-
zeti Bank és a Gazdasági Ver-
senyhivatal képviselõi és gyakor-
ló szülõként a Barátok közt nép-
szerû színésznõje, Varga Izabel-
la volt tagja a zsûrinek.) - Ezért
indítottuk útjára az országos tu-
dásversenyt, melynek sikerét bi-
zonyítja, hogy immár második
alkalommal rendeztük meg a
versenyt, és ebben a tanévben a
csapatok száma megháromszo-
rozódott, a tanulóké pedig meg-
négyszerezõdött. 

A verseny döntõjében az alsó-
soknak többek között pénzfelis-
meréssel, számolással, szöveg-

értéssel kapcsolatos játékos fel-
adatokkal kellett megbirkózni-
uk. A felsõsöknek egy család
nagybevásárlása és költségveté-
se felõl kellett dönteniük, beleél-
hették magukat a hitelkérelme-
zõk és kockázatkezelõk helyze-
tébe, üzleti tervet kellett készíte-
niük, valamint be kellett bizo-
nyítaniuk, hogy megértik az
alapvetõ pénzügyekrõl szóló hí-
reket. 

A tudásversenyre az általános
iskolák 3-5 fõs csapatokkal ne-
vezhettek. Az online fordulót kö-
vetõen régiónként és kategórián-
ként 5-5 csapat jutott tovább,

akik a regionális középdöntõk-
ben – Budapesten, Debrecen-
ben, Szegeden, Pécsett, Zala-
egerszegen, Kecskeméten, Gyõ-
rött és Miskolcon – mérhették
össze tudásukat. A budapesti
döntõben kategóriánként a
nyolc régió legjobb csapatai ver-
senyeztek egymással. A verseny
során a bank nemcsak a diáko-
kat, hanem az iskolákat és a pe-
dagógusokat is díjazta. A gyere-
kek Netbookot, iPod-ot, hordoz-
ható DVD lejátszót, digitális rajz-
táblát, IceWatch karórát és
Geomag játékot, az iskolák iro-
datechnikai berendezést, sport-

szercsomagot, valamint könyv-
csomagot nyerhettek. A felkészí-
tõ pedagógusok munkáját aján-
dékutalvánnyal jutalmazták.

A versenyben több zuglói csa-
pat is részt vett. Közülük a legna-
gyobb sikert a Városligeti Ma-
gyar – Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola 1-2. osztályos
csapata aratta, mely együttes a
korcsoportjában az elsõ helyet
szerezte meg. Rajtuk kívül még
egy zuglói csapat állhatott fel a
dobogóra: a 7-8. osztályosok
versenyében a dr. Mezõ Ferenc
Általános Iskola csapata a har-
madik lett. R. T.

Nyertes
tanulókat
díjaztak
Május 24-én ebben a tanévben
immár harmadszor került sor
a kerületi tanulmányi versenye-
ken eredményesen szerepelt ta-
nulók díjkiosztó ünnepségére.
A Benedek Elek EGYMI Peda-
gógiai Szakmai Csoportja már
második éve bontja három
részre a tanulók díjazását, az
elismerést elnyerõk nagy lét-
száma miatt. Idén januárban és
márciusban is sor került már
ilyen eseményre, a legutolsó
díjkiosztó gálát pedig május
24-én a Szent István Gimnázi-
um Dísztermében rendezték.
Az ünnepségen az alsós és fel-
sõs matematika, az Örkény
Emlékév tiszteletére rendezett
tanulmányi verseny, a 6-7. osz-
tályosok számára meghirdetett
középkori kolostorokkal fog-
lalkozó verseny, az alsós könyv-
tárhasználati verseny, az angol
nyelvi verseny, a német vers-
mondó verseny, a fizika tanul-
mányi verseny, a komplex ter-
mészettudományi verseny, a
speciális versmondó verseny,
az alsós környezetismereti ver-
seny és az alsós és felsõs hely-
történeti verseny gyõzteseit és
helyezettjeit – közel száz diákot
– köszöntötték. A diákoknak a
jutalmakat Mélykúti Melinda, a
Humán Közszolgáltatási Bizott-
ság elnöke adta át.

riersch
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Kétheti horoszkóp
2012. június 7-tõl

Kos – Céljaik, vágyaik el-
érésében most még türel-
metlenebbek, mint egyéb-

ként, ám lehet bennük egy visz-
szafogottság, elfojtás is, mely
mögött a hiúság, a másoknak va-
ló megfelelési kényszer is állhat.
Az anyagiak területén túlkölte-
kezhetnek, amit késõbb sajnál-
hatnak.

Bika – A pénznek most is
jelentõs szerepe lehet.
Küzdenek érte, bár ha job-

ban megnézik, látják, stabilan
érkezik annyi, amennyire szük-
ségük van. A szerelemben, gye-
rekeikkel adódhatnak nehézsé-
gek, vitatkozások, ám bölcses-
séggel felül tudnak emelkedni
ezeken.

Ikrek – Kedvesek, szépek,
ugyanakkor teremtõ erõ is
van bennük, amihez még

gyorsaság, türelmetlenség is
csatlakozhat. Meglepõdhetnek
jó megérzéseiken, amit racioná-
lis ésszel nem tudnak megma-
gyarázni. Az angyalok súgnak
most nekik, a végtelen szeretet
van jelen.

Rák – Visszahúzódhatnak
páncéljuk mögé, bezárkóz-
hatnak, elszigetelhetik ma-

gukat. Ezt kiválthatja - titkos ira-
tok felfedése, vagy elõzõ életbõl
hozott karmikus elszámolások
is. Társukkal mindent meg tud-
nak beszélni, – ez segítségként jö-
het, most szükség is lehet rá. 

Oroszlán – Legjobban ba-
rátaik társaságában érzik
most magukat, bár pénz-

ügyi dolgok miatt feszültségek le-
hetnek. Munkájukkal, munka-
társaikkal adódhatnak váratlan
fordulatok – ám ne felejtsék el,
õk határozzák meg az irányt.
Mutassanak példát bölcsesség-
bõl!

Szûz – A munka hõsei,
melynek a jutalma elma-
radhatatlan – akár pénz-

ben, akár kinevezésben megje-
lenhet. Társukkal elvi vitáik le-
hetnek, de ezt már biztosan meg-
szokták – hogy az ész érvek és a
láthatatlan megérzések próbál-
ják egymást közép felé terelni. 

Mérleg – Amennyire stabi-
lak mostanában, nem hág-
ják át határaikat – annyira

érzékenyek is lehetnek, kiszá-
míthatatlanok, akár hisztisek is.
Társukkal a feszültségek foko-
zódhatnak, meg kell tanulniuk
kiállni határaikért, ugyanakkor
diplomatikusan keresni a meg-
oldást.

Skorpió – Több kisebb
utazásra számíthatnak,
ám a hatóságok is az út

szélén tartózkodhatnak, me-
gálljt intve, ha túl gyorsan szá-
guldoznak. Most nehéz lassítani
nekik, hisz egy belsõ feszültség
hajthatja õket. Barátaikra,
karmikus segítségekre számít-
hatnak. 

Nyilas – Egy álomvilág bo-
rulhat erre a jegyre, mint-
ha nem is lennének a Föl-

dön! A mûvészi képességeket ez
elõhozhatja, - ha lehet, akkor in-
kább ott éljék meg, mely lehet fes-
tészet, film, zene, költészet, stb.
Anyagi nehézségek adódhatnak,
ami különösen nehéz számukra. 

Bak – Az érzékenységtõl,
türelmetlenségtõl kezdve
minden jelen lehet bennük

– a teremtõ erõ is, a nagy átala-
kulás mind kívül, mind belül. Az
elengedést tanulni nem könnyû
feladat, de most ennek van itt az
ideje. Otthonukban elérzéke-
nyülhetnek. Engedjék meg ma-
guknak!

Vízöntõ – A sport, szere-
lem vagy egy gyermekáldás
tud segíteni nekik abban a

nem könnyû folyamatban, ami az
utóbbi idõben köréjük rendezõ-
dött. Így nem a nehézségeket lát-
ják, hanem csak a megoldandó
feladatokat.  Testvéreikkel kerül-
hetnek nehéz helyzetbe.

Halak – Egyik túlzásból a
másikba eshetnek, a kö-
zép megtalálása most fel-

adatot jelenthet számukra. Az
anyagi nehézségek még csak fo-
kozhatják az összevisszaságot,
próbáljanak a racionális, józan
paraszt észre hallgatni! Vágyhat-
nak most otthonukba, akár fel is
újíthatják. 

www.asztrocsillag.hu

A kor elõrehaladtával mind a ku-
tyák, mind a macskák fogain je-
lentkezhet a fogkövesség. A fog-
kõ keletkezésében szerepet ját-
szik az ételmaradék, a nyál, va-
lamint az itt megtelepedõ bakté-
riumok.

Keletkezésének helye a fog és
az íny találkozása, a fog töve. A
fogkõ eltávolítja egymástól a fo-
gat és az ínyt, a fog meglazul, ki
is hullhat. A visszamaradt üres
fogágy gyakran elfertõzõdik és
kezelést igényel.

A fogkövesség következménye-
ként egyéb tünetek is elõfordul-
hatnak. A fogkõ durva felszínén
baktériumok szaporodnak el és
ínygyulladást alakul ki, mely
akár gennyes jellegû is lehet. Eb-
ben az esetben az íny nagyon fáj-
dalmas az állat számára, az evés
keserves kínokkal jár. Ehhez tár-
sul a kellemetlen szagú lehelet.

Elõfordulhat, hogy az elszapo-
rodó baktériumok a véráramba
is betörnek. Ekkor az állat lázas,
bágyadt, levert, nincs kedve az
evéshez, játékhoz. A vér a test
többi részére is elszállíthatja a
baktériumokat, a szájüregbõl ki-
indulva a test bármely része
megbetegedhet. Ám ezek a gon-
dok könnyen elkerülhetõk. Kér-
je meg állatorvosát, hogy idõn-
ként ellenõrizze kedvence fogait.
A legmegfelelõbb idõpont erre az
éves ismétlõ védõoltás. Ha az ál-
latorvos kóros tüneteket talál,
javasolni fogja a még ép fogak
fogkõtõl való megtisztítását, a
rosszak eltávolítását.

A kellemes közérzet és a foga-
zat megtartása érdekében tehát
szükségesek az ellenõrzõ fogá-
szati vizsgálatok.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloalatorvos.hu

Kedvenceink fogkövessége

A MÁV Nosztalgia Kft. célja az,
hogy egy speciális különvonattal
kedvezõ eljutási lehetõséget biz-
tosítson a zuglói iskolák számá-
ra a közkedvelt budapesti és vi-
déki célállomásokra. A lehetõség
a zuglói önkormányzat érdeklõ-
dését is felkeltette, és ennek
eredményeképpen május 21-én
az elsõ ízben kiírt „Gyermekek
Hete” címû programsorozat ke-
retében egy nagyszabású osztály-
kirándulást szervezett a zuglói
iskolák számára. A MÁV Nosz-
talgia KFT által biztosított Nosz-
talgiavonatra meghívást kaptak
a kerületi versenyek gyõztesei és
helyezettjei, de számos iskola ez-
zel a lehetõséggel jutalmazta a
tanév során jól teljesítõ diákjait. 

A szervezõk úgy számoltak,
hogy körülbelül ötszáz zuglói
gyerek ül majd fel a vonatra, de
az érdeklõdés ennél sokkal na-
gyobb volt. Ahogy azt Borsai Csa-
bától, az egyik fõszervezõtõl
megtudtuk, május 21-én 732
zuglói diákkal gördült ki a Nosz-
talgiavonat a zuglói vasútállo-
másról. A vonaton többek között
ott ültek az idei Napközis Gála

legjobbjai, a Speciális Népdal-
éneklési Verseny csoportos pro-
dukcióinak résztvevõi, a Zuglói
Helytörténeti Vetélkedõ döntõjé-
be jutott csapatok tagjai, a Dr.
Mezõ Ferenc Szellemi Olimpián
és az AngOlimpia tanulmányi
versenyen helyezett csapatok
tagjai is. A nagy feltûnést keltõ
vonat  Budapestrõl Tatabánya és
Tata érintésével Komáromba
ment. A 732 zuglói diák és peda-
gógus nagy része a végállomásig
utazott, ahonnan aztán a Monos-
tori erõdbe, illetve Révkomá-
romba mentek az osztályok, cso-
portok. Azok a diákok, akik Ta-
tán szálltak le, részben a várat,
részben pedig az olimpiai edzõ-
tábort tekintették meg.  Több
mint száz diák már az elsõ meg-
állónál, Tatabányán leszállt a vo-
natról. Közülük ötvenen Ruza
Józsefné Marika néni vezetésé-
vel a Vértesben kirándult, míg
egy másik csoport Borsai Csaba
és Monostori Attila testnevelõ ve-
zetésével kerékpárral Felcsútra
ment, ahol a Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémiával ismerked-
tek meg. Riersch Tamás

A zuglói Mini Garross Tenisz-
centrum immár nyolc éve ad ott-
hont jótékonysági teniszverse-
nyeknek. Az ötletet 2004-ben tá-
mogatta az akkori polgármester,
Rátonyi Gábor, az ötlet gazdája
és kivitelezõje Virág Krisztina
(jelenleg önkormányzati képvi-
selõ) volt. A rendezvény lényege
az volt, hogy a játékosok a neve-
zési díjjal egy mindenki által el-
fogadott szervezetet, személyt tá-
mogattak. A jótékonysági ese-
mény kedvezményezettjei elein-
te a hátrányos helyzetû zuglói
gyerekek, majd Bélafi Szilárd
vak maratoni futó, aztán éveken
át a kerületi óvodák, tavaly pedig
a Bethesda kórház voltak. A
program sikerét bizonyította,
hogy a szervezõknek az elmúlt
három évben sikerült megdup-
lázniuk a támogatási összeget,
ehhez azonban nem a nevezési
díjat növelték, hanem a nyári te-
niszversenyt õsszel is megismé-
telték.

Az idei elsõ jótékonysági te-
niszversenyt június 2-án rendez-
ték meg a Mini Garroson. A hat
pályán 27 vegyes- és 7 férfi páros
küzdött meg a nyereményekért.
A rekordlétszámú induló miatt a
szervezõknek is változtatniuk
kellett a lebonyolításon: a ver-
seny a nyolcéves története során
elõször volt kétnapos. A rendez-
vény fõvédnöke és díszvendége
(nem mellesleg résztvevõje is)
Szûcs Lajos országgyûlési képvi-
selõ, a Pest Megyei Közgyûlés és

a Magyar Tenisz Szövetség elnö-
ke volt.

Nagyon büszke vagyok, hogy
egy ilyen eseményen részt vehe-
tek – mondta Szûcs Lajos. – Ez
ugyanis egy nemes cél érdekében
rendezett nemes hagyomány,
melynek nagyszerû érzés a ré-
szese lenni.

Virág Krisztina elmondta, a
torna lebonyolításában szerepet
játszó Nõszirom Egyesület idén
a zuglói bölcsõdéket szeretné tá-
mogatni.

Elõször veszünk részt ezen a
tornán, így számunkra még min-
den újdonságnak számít –
mondta Kissné Kalló Gyöngyi, az
Egyesített Bölcsõdék vezetõje. –
A Nõszirom Egyesülettõl azon-
ban már nem elõször részesü-
lünk támogatásban. Korábban
már kétszer rendeztek árverést
a számunkra a Suzuki Ház galé-

riájában, és karácsony elõtt
többször hoztak már banánt a
bölcsiseknek. A felajánlott támo-
gatást örömmel fogjuk elfogad-
ni, hisz a szûkös költségveté-
sünk nem teszi lehetõvé, hogy az
igényeknek megfelelõen fejlesz-
szük az eszközparkunkat. A
mostani adományból majd olyan
eszközöket, játékokat szeret-
nénk vásárolni, mely a gyerekek
mozgásának a fejlesztését segí-
tik elõ. A játékokat pedig termé-
szetesen egyenlõ arányban oszt-
juk majd szét a 11 tagintézmé-
nyünk között.

Erre a célra a teniszezõk jóvol-
tából 350 000 forintos támoga-
tást tudnak fordítani.

A szervezõk nagyon bíznak
benne, hogy ez az adomány idén
is duplázódni fog, és az õszi tor-
na iránt hasonlóan nagy lesz
majd az érdeklõdés. R. T.

Tenisztorna a zuglói bölcsõdékért

Egy vonatnyi gyerek



12 XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. JÚNIUS 7.KULTÚRA �� ZUGLÓI LAPOK ��

Olvasni jó!
Olvasni nem csak szeretni, de
tudni is kell! Röviden összefog-
lalva ez volt a fõ témája annak a
szakmai konferenciának, melyet
„Az olvasás sokfélesége” címmel
a Magyar Olvasótársaság (HUN-
RA) rendezett, és melynek júni-
us 1-2-án a Szent István Gimná-
zium díszterme adott otthont.

– A kétnapos konferencia lé-
nyegét úgy tudnánk tömören
összefoglalni, hogy az olvasás
ügye mindenkié, de nem min-
denkihez jutnak el a betûk –
mondta dr. Gyõri János, a HUN-
RA elnöke, aki 24 esztendeje ta-
nítja már a diákokat az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Gim-
náziumában. – A Szent István
Gimnázium több okból is méltó
helyszíne volt ennek a rendez-
vénynek. Egyrészt az ország
egyik vezetõ iskolája, amely nem
csak a reálképzésérõl, hanem a
nyitott, befogadó szemléletérõl
is híres. Ráadásul a munkakö-
zösség tagjai közül többen is él-
harcosai az olvasás népszerûsí-

tésének, és õk a rendezvényein-
ken is rendszeres elõadóknak
számítanak. 

A Magyar Olvasótársaság éven-
te 3-4 alkalommal szervez konfe-
renciákat, programokat. Tavasz
végén, nyár elején általában egy
szakmai eseményre kerül sor,
emellett a kaposvári egyetemmel
is szoktak közös konferenciákat
szervezni. A társaság legismer-
tebb és legnépszerûbb eseménye
minden õsszel – Benedek Elek
születésnapjához közeli idõpont-
ban – a Népmese-napja címû ren-
dezvény.

– A június 1-2-i szakmai kon-
ferencia elsõ napján a HUNRA
már mûködõ programjait mu-
tattuk be – mondta Borosné Ja-
kab Edit, a Szent István Gimná-
zium magyartanára. – A máso-
dik napon pedig egy szakmai, tu-
dományos konferenciára került
sor, ahol neves szakemberek
tartottak elõadásokat az olvasás
és a szövegértés fontosságáról.

Riersch Tamás

Stadionlátogatás
Ebben az évben elõször a Magyar
Sportmúzeum és a Nemzeti
Sportközpontok is csatlakozik a
Múzeumok Éjszakája program-
sorozathoz, így június 16-án kü-
lönleges élményben lehet részük
a Puskás Ferenc Stadion látoga-
tóinak.

„Fûre lépni szabad!” – ezzel a
mottóval várja a látogatókat júni-
us 16-án a Puskás Ferenc Stadi-
on. Ezen a napon a legendás léte-
sítmény olyan részeire is bejut-
hatnak a szurkolók, ahova egyéb-
ként szigorúan tilos belépni.

A szervezõk egész nap várják
majd a látogatókat „A stadion
története” címû kiállításra, amit
április óta lehet megtekinteni ab-
ban a legendás alagútban, ame-
lyen át a korábbi párt- és sport-
vezetés tagjai, illetve a vendégeik
feljuthattak a stadion dísztri-
bünjére. A tárlat bemutatja a
Puskás Ferenc Stadion építésé-
nek történetét is, valamint az itt
megrendezett sport- és kulturá-
lis események legérdekesebb pil-
lanatait.

Délutántól késõ estig a stadi-
on többi része is megtelik majd
élettel. Bárki kipróbálhatja pél-
dául focitudását, a stadion gyep-
szõnyegén ugyanis profi kapu-

soknak lehet majd tizenegyese-
ket rúgni. Aki szeretne, az pedig
leülhet majd a kispadra is, ahon-
nan néhány nappal korábban
még Egervári Sándor adott tak-
tikai utasításokat a csehek és az
írek ellen, vagy bemehet az öltö-
zõbe, és megnézheti, hol készül-
nek a nagy csatákra Dzsudzsák
Balázsék.

Apropó, válogatott! A látoga-
tók ezen a napon találkozhat-
nak, és akár beszélgethetnek is a
jelenlegi magyar válogatott több
játékosával, illetve azokkal a le-
gendás labdarúgókkal, akik az
elmúlt hat évtizedben felejthetet-
len élményeket szereztek a ma-

gyar szurkolóknak a Puskás Fe-
renc Stadionban. 

A rendezvény kiemelt témája
lesz az 1954-es 7:1-es magyar-an-
gol mérkõzés, amelyhez kötõdõ-
en egy különleges emléktárgyat is
megtekinthetnek a látogatók. 

És mi teheti majd még izgal-
masabbá ezt a különleges estét?
Természetesen a foci. A Múzeu-
mok Éjszakájára szervezett vil-
lámtornán pályára lép a Parla-
ment válogatottja, a borászok
csapata, az atlantai olimpiai vá-
logatott és lesz a már  legendás
SZÚR, vagyis a színész-újságíró
csata sem maradhat el. 

Információk: a stadion törté-
netét bemutató kiállítást 10 órá-
tól lehet megtekinteni, a többi
programon kora délutántól más-
nap hajnali egy óráig lehet részt
venni.

Helyszín: Puskás Ferenc Sta-
dion, 1146 Budapest, István-
mezei út 3-5., belépés a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnok
irányából. R. T.

A Múzeumok Éjszakája nevû program 1999-ben Franciaországból
indult és Európa nagyvárosaiban hamar népszerû lett. Budapest 2002-
ben csatlakozott a programhoz. A Múzeumok Éjszakáját több dolog is
különlegessé teszi: egyrészt,  egy belépõvel az összes programban
résztvevõ kiállítóhely látogatható, de az éjszakai múzeumlátogatás-
nak is nagy vonzereje van. Zugló a múzeumok városa, és a területén
található kiállítóhelyek, a Szépmûvészeti Múzeum, a Mûcsarnok és a
Mezõgazdasági Múzeum egyaránt fontos helyszínei a programnak.

Tisztelt Zuglói Polgárok, Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy – a Fõvárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának el-
húzódása miatt – elkészült Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (ZKVSZ), vala-
mint Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT) módosításának ún. B verziós (FSZKT módosítás
nélküli) tervezete. A teljes anyag megtekinthetõ a www.zuglo.hu honlapon és az Ügyfélszolgá-
lati Irodán.

Ezen módosítási eljárás is az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján zajlik: jelenleg a 9.§ (3) bekezdés szerinti véleményeztetési szakaszban
jár. Ebben a fázisban a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési
önkormányzati és az érdek-képviseleti szervek, valamint társadalmi szervezetek 22 munkana-
pon belül adhatnak írásos véleményt a tervezetrõl.

Mivel a vonatkozó jogszabály nem kezeli a lakossági észrevételeket, ezért kérjük, hogy a ter-
vezettel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket valamelyik civil szervezeten keresztül te-
gyék meg.

Postai úton az alábbi civil szervezetek kapják meg az anyagot véleményezésre:

Az elõzõ eljárás során fenti szervezetek közül Herminamezõ Polgári Köre, Levegõ Munkacso-
port, Zöldövezet Közhasznú Egyesület és Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara küldött
észrevételt.

A ZKVSZ-ZKSZT módosítás építési törvény szerinti eljárása a véleményezést követõen:
– az eltérõ vélemények tisztázása érdekében egyeztetõ tárgyalást kell tartani, amelyre a hely

és az idõpont megjelölésével a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás
elõtt legalább 8 nappal meg kell hívni,

– a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt legalább egy hónapra a helyben szo-
kásos módon közzé kell tenni, az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek,

– továbbá meg kell küldeni szakmai véleményezés céljából a szabályzatot és terveket az álla-
mi fõépítész útján a miniszternek, a miniszter 90 napon belül adhat véleményt.

Budapest, 2012. május
Tisztelettel:

Dr. Papcsák Ferenc
polgármester

1. Civil Zugló Egyesület1. 1145 Budapest Gyarmat utca 6. II./5.
2. Herminamezõ Polgári Köre 1145 Budapest Uzsoki utca 57.
3. Levegõ Munkacsoport

Országos Környezetvédõ Szövetség
1465 Budapest Pf.: 1676.

4. Városi és Elõvárosi Közlekedési Egyesület 1072 Budapest Klauzál tér 16. fsz. 3.
5. Zöld Gyûrû Alapítvány 1146 Budapest Thököly út 74.
6. Zöldövezet Közhasznú Egyesület 1142 Budapest Dorozsmai utca 218.
7. Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 1094 Budapest Angyal u. 1-3.

1450 Bp. Pf.:92
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Május 31-én immár hatodik al-
kalommal tartott közös razziát a
kerület közterületein az önkor-
mányzat, a rendõrség és a pol-
gárõrség.

Az eddigi öt járõrözésnek szá-
mos eredménye volt – mondta
dr. Papcsák Ferenc. – A legkéz-

zelfoghatóbb, hogy több elköve-
tõt is sikerült elfognunk. Ezen
kívül jelentõs kommunikációs
hatása is van ezeknek a közös
járõrözéseknek, hiszen, ha az
emberek látják a fokozott rend-
õri jelenlétet, illetve azt, hogy az
önkormányzat vezetése is rend-

szeresen járõrözik, akkor az a
biztonságérzetüket is megnöve-
li. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a társhatóságok is részt
vesznek ezekben az akciókban,
amely az eredményességben is
megmutatkozik. 

Kardos Pál, a Zuglói Polgárõr-
ség elnöke elmondta, hogy Pol-
gárõr Törvény év eleji változása
óta, csak a rendõrségnél is re-
gisztrált polgárõr végezhet köz-
biztonsági tevékenységet. Annak
érdekében, hogy a törvényesség
ne sérüljön dr. Papcsák Ferenc

polgármestert is megajándékoz-
ták egy polgárõr igazolvánnyal.
Zugló polgármestere ezt az elis-
merést már a rendszeres járõrö-
zéseivel, illetve a közbiztonság
terén végzett munkájával is kiér-
demelte.

A május 31-i akciót dr. Pál Ad-
rián õrnagy, a Zuglói Rendõrka-
pitányság Bûnügyi Osztályának
vezetõje irányította. Az akcióban
az önkormányzat illetékesein kí-
vül egyenruhás rendõrök, civil
ruhás nyomozók, a Készenléti
Rendõrség egy egysége, illetve a
zuglói polgárõrök is részt vettek
mintegy hetvenen. Elsõsorban a
frekventált közterületeket, a
Bosnyák tér és környékét, a Nagy
Lajos király úti vendéglátó helyi-
ségeket, az Örs vezér tér környé-
két, a Thököly utat, a Várna ut-
cát, a Cserei utcát és a Stadionok
környékét ellenõrizték. Nem is
eredménytelenül. A Bosnyák té-
ren egy közúti ellenõrzés során
egy körözött férfit fogtak el, illet-
ve az Örs vezér terérõl egy olyan
férfit állítottak elõ, aki nem tud-
ta magát igazolni.

A közterületen jelen levõ egy-
ségek azonnal rövid idõn belül
megjelentek azokon a helyszíne-
ken, ahonnan bejelentés érke-
zett. Nagyot nézett az a tolvaj, aki
a Fogarasi úti bevásárlóközpont-
ban lopott, illetve az az ittas nõ,
aki az Örs vezér téri parkolóban
kapott össze az élettársával,
mert a riasztásra pillanatok alatt
egyenruhások tömege árasztotta
el a környéket.

Riersch Tamás

Ismét járõröztek a kerületben

Fórum a közbiztonságért
Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter minden fórumon elmondja,
hogy az önkormányzat a nehéz
gazdasági helyzetben is kiemelt
figyelmet szentel a közbizton-
ságnak.  Ennek ékes példája
volt május utolsó napja, amikor
egy egész napos testületi ülést
követõen a polgármester
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
terrel, dr. Réti László alezre-
dessel (képünkön), kerületi
rendõrkapitánnyal és Kardos
Pállal, a Zuglói Közbiztonsági
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazga-
tójával közösen még egy lakos-
sági fórumot is tartott a közbiz-
tonság témakörében, majd azt
követõen a kerületi rendõrök-
kel, a Készenléti Rendõrség
munkatársaival és a zuglói pol-
gárõrökkel közösen éjfélig jár-
õröztek a kerület közterületein.

– A közbiztonságot az Ország-
gyûlésben is kiemelt ügyként ke-
zelik – mondta a lakossági fóru-
mon a polgármester. – Ezt bizo-
nyítja, hogy éppen most zajlik az
új Büntetõtörvénykönyv általá-
nos vitája. Erre azért van szük-
ség, mert mind a mai napig az
1978-as Btk van érvényben. A
rendszerváltás óta azonban már
közel 1900 módosításra volt
szükség. 

Dr. Papcsák Ferenc ezt köve-
tõen a zuglói közbiztonsági hálót
szemléltette az érdeklõdõknek.
Elmondása szerint országosan
is példaértékû az az együttmû-
ködés, mely az önkormányzat, a
rendõrség, a Zuglói Közbizton-
sági Nonprofit Kft és a polgárõr-
ség között tapasztalható. A kerü-
let közterületeit 83 térfigyelõ ka-
mera pásztázza, jelenleg 13 új kamara telepítése zajlik. nagy-

részt az Örs vezér tere telepítet-
ték ezeket, de lesz kamera a Vá-
rosligetben a leendõ Tisza István
téren és a Cserei utcában is.
Ezen kívül rendszeresek az ön-
kormányzat, a rendõrség, a pol-
gárõrség és a közterület-felügye-
lõk közös akciói. Az önkormány-
zat számos módon támogatja
még a közbiztonságot: az eddigi
eredményekrõl hírlevelekben tá-
jékoztatja a lakosságot, az idõ-
sek számára pályázat útján he-
vederzárat szereltet fel, a zuglói
rendõrök számára pedig szolgá-
lati lakást biztosít. A kerület ve-
zetõje szerint az éjszakai alko-
holtilalomnak is kedvezõek a ta-
pasztalatai. 

– Évente négy alkalommal sze-
retnénk lakossági fórumokat
tartani – tette hozzá Rozgonyi

Zoltán alpolgármester - mindig
más-más helyszínen. A cél, hogy
minél több emberhez eljutassuk
a közbiztonság terén elvégzett
munka hírét, és természetesen
ezeken a fórumokon magunk is
szeretnénk a lakosság tanácsát,
véleményét kikérni.

A fórumon, melyen dr. Réti
László alezredes és Kardos Pál
ügyvezetõ igazgató az általa irá-
nyított szervezet munkáját is-
mertette az érdeklõdõkkel, az ál-
lampolgárok is kérdéseket te-
hettek fel. Volt, aki a Várna utcai
áldatlan állapotokra hívta fel a
figyelmet, mások pedig a hajlék-
talan kérdés, az Állatkerti úton
tapasztalható parkolási gondok,
a nyaklánc-kitépések, a Pöstyén
utcai közlekedési káosz és a pó-
ráz nélküli kutyasétáltatás miatt
szólaltak fel. riersch

Tûzoltók új
szerepben
Május utolsó vasárnapja gyerek-
nap. Ilyenkor minden szülõ és
pedagógus azon gondolkozik,
hogyan és mivel lephetné meg a
gyerekeket. Nem volt ez más-
képp Dunakeszin sem a Humán
Szolgáltató Központ Fogyatékos
Személyek Nappali Ellátását
Végzõ Napközijében sem, ahol
autista, értelmi fogyatékkal élõ
és mozgásában akadályozott fel-
nõtt fiatalokat és gyerekeket gon-
doznak. A napközi ez alkalom-
ból szerette volna a gondozottak
számára az oly nehezen meg-
érinthetõ valóságot most érzé-
kelhetõvé, kézzel foghatóvá ten-
ni, és ehhez nyújtott segítséget a
Zuglói Polgárõr és Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Május 25-én délelõtt a zuglói
tûzoltók bemutatót tartottak a
gondozottaknak. A napközibe
járók megismerkedhettek a gép-
jármûfecskendõvel és szakfel-
szereléseivel, a tûzoltók védõfel-
szereléseivel és munkájával. Mi-
után mindent alaposan szem-
ügyre vettek, felpróbálhatták a
védõkabátot és -sisakot, és felül-
hettek a tûzoltóautóra, utazhat-
tak is vele.

A gondozottak rendkívül nyi-
tottak és érdeklõdõek voltak.
Hatalmas élményt adott ez az egy
óra, de nem csak nekik, hanem
az ÖTE tûzoltóinak is, akiket
mélyen megérintett ezeknek a fi-
ataloknak a sorsa, a találkozás
alkalmával a törõdés és a szere-
tet egy teljesen új aspektusát él-
ték át.

Z. L.

Életet mentett 
a defibrillátor
Sikeresen élesztették újra a
Stadionok állomáson elhelye-
zett defibrillátor segítségével
azt a férfit, aki június 3-án dél-
után a 2-es metró vonalán lett
rosszul. Az életmentõ készü-
lék egy éve dr. Papcsák Ferenc
polgármester kezdeménye-
zésére került a forgalmas köz-
lekedési csomópontba.

Az idõs férfi hirtelen szívmeg-
állás következtében került köz-
vetlen életveszélybe. 

– Az utasok azonnal megkezd-
ték a bajbajutott ember ellátását
a Stadionok állomáson elhelye-
zett defibrillátor segítségével. A
kiérkezõ mentõsök a férfit újra-
élesztették és kórházba szállítot-

ták – tájékoztatta lapunkat
Gyõrfi Pál, az Országos Mentõ-
szolgálat kommunikációs igaz-
gatója.

– Nagyon örülök, hogy az a ké-
szülék, amit az Önkormányzat
adott át a BKV-nak használatra,
életet mentett. Az eset azt bizo-
nyítja, hogy helyesen döntöt-
tünk, amikor tavaly Zugló LMP-
s önkormányzati képviselõjének
az ellenvetését figyelmen kívül
hagyva megvásároltuk a defibril-
látorokat és az Örs vezér téri, il-
letve a Stadionok állomáson, va-
lamint a kerületõrség gépjármû-
veiben szolgálatba állítottuk – je-
lentette ki dr. Papcsák Ferenc.
Hozzátette: a defibrillátor prog-
ram az idén folytatódik, újabb
készülékek kerülnek Zugló for-
galmas csomópontjaiba, köz- és
oktatási intézményeibe. (Papp)

Tavaly dr. Papcsák Ferenc polgármester adta át a defibrillátort



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerületi
gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók tisz-
títása azonnal, falbontás nélkül, garanci-
ával. Tel.: 228-6193, 06-30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidõvel vállalom.
Marton Tamás Zuglóban lakó, és mû-
hely!Tel.: 221-1691 üzenetrögzítõvel,
Mobil:06-20-342-7898

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZ-, GÁZ-,
központi fûtésszerelés, ázások, csõtöré-
sek megszüntetése. Mosdók, Wc tartá-
lyok cseréje. Ingyenes kiszállás. Tel.:
402-4330, 06-20-491-5089

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ, kõmûves
munkát, lapos tetõk szigetelése, kémény
felújítást vállalok azonnal garanciával.
Tel.: 280-12-71, 06-20-532-78-23

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELÕ
MINDENT javít, ha kell cserél, felújít!
Garanciával! Dugulás elhárítás akci-
ós áron. Gázkészülék javítása. Tel.:
3633-272, 06-30-9517-849

ANTIALKOHOLISTA BRIGÁD SZO-
BAFESTÉST, tapétázást, kõmûvesmun-
kát, hideg-melegburkolást, nagytakarí-
tást vállal garanciával. Teljes körû lakás-
felújítás. Tel/fax:365-2662, 06-20-998-
2369

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁLIS KA-
PUTELEFON-TELEPÍTÉS, elektromos
hálózatkiépítés és -felújítás. HAJDÚ VIL-
LANYBOJLER javítás, vízkõtelenítés ga-
ranciával. Érintésvédelmi felülvizsgálat,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.:
06-30-440-1586, 252-0813

KÁRPITOS VÁLLALJA modern, styl
bútorok áthúzását, javítását. Ingyenes fel-
mérés, szállítás. Rieder György kárpitos.
Tel: 256-8285 www.riederkarpitos.hu

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

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

FESTÉS 500Ft-tól/nm, mázolás
1600Ft-tól/nm anyaggal, tapétázás. Ki-
sebb munkát vállalok! Zuglói szakem-
bertõl. Tel.: 06-20-358-5302, 222-4745
(este)

ANTENNASZERELÉS és javítás, földi
és mûholdas rendszerek telepítése ga-
ranciával.Tel.: 3843-948, 06-30-212-
3870

Családi és társasházak, nyaralók
eresz- és faszerkezeteinek festése, mázo-
lása alpintechnikával is. Telefon: 273-
1857, 06 (20) 471-1870

LAPOSTETÕK hõ- és csapadékvíz el-
leni szigetelése garanciával. Homlokzat-
felújítás, festõ- és kõmûves munkák ha-
gyományos állványozással és alpintech-
nikával. Telefon: 273-1857, 06 (20) 471-
1870

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALERA-
KÁST, parkettacsiszolást, parkettajaví-
tást, víz-, gáz-, gipszkarton szerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõmûves,
asztalos munkát vállal kisiparos garan-
ciával. Tel.: 202-2505, 06-30-251-3800

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

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munkalap-
csere, bútor összeszerelés,- átalakítás.
Ingyenes felmérés. Tóth Imre Tel.: 220-
28-49, 06-30-354-6767

FESTÕMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerû rendbehozatalát, villany- és
fûtésszerelõk utáni kisebb kõmûves-
munkákat. Hosszú távú garanciá-
val.Tel.: 285-2882, 06-30-878-8977

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz munka-
végzéssel. Igény szerint, ingyenes
kartondobozok. 10%-os hétvégi ked-
vezmény. Tel.: 06-70-2144-235, 06-
1-280-2542

LAPOSTETÕK SZIGETELÉSÉNEK
FELÚJÍTÁSA, JAVÍTÁSA a csatlakozó
bádogos és kõmûves munkákkal, hom-
lokzatok, pincefödémek hõszigetelése,
garanciával, referenciákkal. Tel.: 06-20-
9346-993, 2046-793

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT!
Zárnyitás, zárszerelés, betörésbiztos he-
vederzár-szerelés azonnal. Rácskészítés,
kapuk, kerítések, galériák, egyéb laka-
tosmunkák. Tel.: 06-30-299-12-11

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás,
épületek szerelése, kaputelefon telepí-
tés, villanytûzhely, bojlerjavítás, VÍZVE-
ZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS, vízóra-
csere. Tel.: 260-48-70, 06-20-979-0624.
Pungor

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFÛ-
TÉS-SZERELÕ mester vállal készülé-
kek, berendezések cseréjét és javítá-
sokat, felújításokat, dugulásel-
hárítást. Társasházak, létesítmények
gázbiztonsági, mûszaki felülvizsgála-
tát. Tel.: 06-30-9568-540, 220-51-85

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi tetõk fel-
újítása, javítása, új tetõk fedése, cserepe-
zés, palázás, zsindelyezés, bádogozás,
kisebb ácsmunkák. Tel.: 291-0081, 06-
30-401-74-62

AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSÁT szige-
telését, zárcserét, egyedi bútor készítést
ill. javítást vállal asztalos Zuglóban ill.
XV., XVI. Kerületben ingyen kiszállással.
Kiss Ernõ: 06-30-447-4853

DOLGOZTASSON BUDAPEST LEG-
OLCSÓBB SZAKEMBEREIVEL. Ala-
csony áron vállalunk szobafestést, má-
zolást, tapétázást, parkettázást, vízsze-
relést, villanyszerelést, burkolást, kõ-
mûvesmunkát, gipszkarton szerelést.
Tel.: 220-57-31. Mobil:06-20-9946-279.

ASZTALOSMUNKÁK vállalása! Egye-
di elképzelések megvalósítása! Ajtók, ab-
lakok helyszíni javítása, passzítása, bú-
torok készítése, összeszerelése, zárak
cseréje. T.:06-70-512-9743, 06-20-554-
7004

EZERMESTER VÁLLAL HÁZTAR-
TÁSBAN elõforduló mindennemû szere-
lést, javítást, felújítást, karbantartást.
Bármilyen problémája van hívjon biza-
lommal! Tel.: 06-30-609-4294

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kõmûves-burkolómunkák, festés, vil-
lanyszerelés, víz-, csatorna-, fûtésszere-
lés, falfúrás-bútorszerelés. Magyar szak-
ember saját kezûleg anyagszállítással.
Tel.: 06-20-340-3400

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cse-
réje javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06-30-447-3603

ASZTALOS VÁLLAL: zárszerelést, aj-
tó-ablak javítást, szigetelést, küszöbké-
szítést, bútor javítást és egyéb javítási
munkákat. Tel.: 251-9483, 06-20-381-
6703

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasztók, klí-
mák, autóklímák javítását vállalom hét-
végén is, garanciával! Tel.: 419-82-64,
06-70-211-77-60

KÁRPITOS javítást, áthúzást vállal. Te-
lefon:2212-392, 06-20-553-8582. XIV.
ker. Nagy Lajos kir. út 43/B. (Fogarasi
sarok)

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELE-
TÉT vállaljuk (jogi, mûszaki, könyvelés)
korrekt áron. Tel.: 06-20-9234-639,
222-8561 petszolg@t- email.hu

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Keríté-
sek, nagykapuk, tolókapuk, lépcsõház-
korlátok, erkélykorlátok, vasajtók, ab-
lak-, ajtórácsok, aknafedelek, elõtetõk
készítése. Tel: 06-30-984-7684

KERÜLETI HÛTÕGÉP, MOSÓGÉP
SZERVIZ. Hûtõgépek, automata mo-
sógépek helyszíni javítása garanciá-
val, ingyenes kiszállással. Samsung,
LG, Lehel, Zanussi, Whirlpool,
Elektrolux szakszervíz. Tel.: 421-
5959, 06-30-9422-946

ASZTALOSMUNKÁK. Ajtó-, ablakjaví-
tás, küszöbkészítés, légszigetelés, zár-
szerelés, bútor összeszerelése javítása,
pántok, zsanérok cseréje. Tel.: 251-94-
83, 06-20-381-6703

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált le-
rakás. Gyors kezdéssel, garanciával, re-
ferenciával. Pap Gábor kisiparos:06-30-
942-47-35 vagy 360-23-45

ASZTALOS, ÁCSMUNKÁK, ZÁRCSE-
RE, ajtó-ablakjavítás és szigetelés, hang-
szigetelések és könnyûszerkezetek épí-
tése. Tel.: 06-30-755-2209, email: kery-
fa09mail.com

KÕMÛVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés
kicsitõl a teljes lakásfelújításig. Díjtalan
kiszállás. 10% kedvezmény. Tel.: 405-
5769, 06-20-955-4079

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! ZUGLÓI VÍZ
ÉS LEFOLYÓ SZERVIZ. Víz és gázkészü-
lék javítása azonnal. 40 éves tapasztalat-
tal. Tel.: 3633-272, 06-30-9517-849

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKÕTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok cse-
réje javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Tel.: 06-30-447-3603

Minõségi Munkával Kedvezõ Áron
Vállalunk: víz-, fûtésszerelést, szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, kõ-
mûves burkoló munkákat, parkettá-
zást. ZUGLÓI MEGRENDELÕKNEK
KEDVEZMÉNY! Tel.: 405-3305, 06-
30-9524-725

ASZTALOSMESTER VÁLLAL, ajtók ,
ablakok , bútorok készítését, javítását. A
Telepes utcai mûhely a Népstadionhoz
költözött. Tel.:06-30-9-341-620 

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS (mûanyag is)!
Zárcsere, szigetelés, passzítás. Ingyen ki-
szállással! Kiss Ernõ asztalos Tel.: 06-
30-447-4853

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidõvel! Redõny, reluxa, har-
monika ajtó, szúnyogháló, szalagfüg-
göny-készítés, javítás. Tel.: 410-7924,
06-20-934-57-28

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

OKTATÁS

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ TANFO-
LYAM délelõtt és délután, diplomás
pedagógusok és nyelvtanárok bevo-
násával, hogy jól induljon az iskola-
kezdés! Tel.: 06-30-9212-418

NÉMET NYELVTANÁRNÕ oktatást,
korrepetálást, felkészítést vállal nyelv-
vizsgára és külföldi munkára a Bosnyák
téren. Tel.:221-2376, 06-30-959-6759

JOGOSÍTVÁNY! SIMONYÁK ZOL-
TÁN: 06-20-9-779-009

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vállalja
fogpótlások készítését, javítását garanci-
ával. Fogfehérítõ sablon és éjszakai ha-
rapásemelõ készítése. Tel.: 252-40-67,
06-20-445-84-21. Petõfalvi, Ilosvai utca 25

DR. SÁRAY ANDREA fogszakorvos
rendel hétfõ-szerda délután, kedd-csü-
törtök délelõtt. Címe:1148. EGRESSY
ÚT 73/C. 5. lépcs. fsz. 1. Tel.: 252-8234

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS benõtt kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalommentes
kezelése. XIV. Francia 40/A. 11-tõl-17-ig.
Telefon: 06-30-855-34-43

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS, aku-
punktõr, spirituális gyógyító. XIV. Erzsé-
bet királyné 11. Minden betegséget gyó-
gyítok. Tel.: 220-8165, 06-30450-0821

Tárja fel problémájának okát és KE-
ZELTESSE MAGÁT SEJTSZINTEN. Az
alábbi panaszokra: allergia, migrén, nõ-
gyógyászati panaszok, emésztõrendszeri
problémák, izületi panaszok stb. Tóth
Éva természetgyógyász: 06-70-554-3939

FOGYASZTÓ, SZÉPÍTÕ ÉS masszázs
szalonban szolgáltatásaink akciós áron.
Cím: XIV. Bácskai utca 55. Tel.: 06-20-
236-2405

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT! Érszûkület
vizsgálatot végzünk 4900Ft-ért szeptem-
berig. Elõjegyzés: 06-30-3342-093. 1141
Budapest Rózsavölgyi tér 1/b. Dr. Jacsó
Margit Ágnes belgyógyász

LUXUS IDÕSOTTHON! Most induló
egyéni igényeket és szolgáltatást nyújtó
rákosszentmihályi kertes családias elhe-
lyezéssel keresünk ellátandó, gondozásra
szoruló idõseket. Tel.: 06-30-9212-418

INGATLAN

A MÁTRA KÖZELÉBEN, Pásztón, a
belvárosban KIADÓ egy 40 m2-es, két
bejáratú üzlethelyiség. Érdeklõdni:
06 (20) 572-4067

KIADÓ-ELADÓ LAKÁSOKAT, háza-
kat, telkeket keresünk 16 éves ingatlan-
piaci tapasztalattal. Tel.: 315-0031, 06-
70-944-0088, www.amadex.hu,
amadexåmadex.hu

ELADÓ A GYARMAT UTCÁBAN egy
47nm-es teljesen felújított igényes lakás
jó állapotú házban! 2 szobás cirkós! Tel.:
06-30-640-5852

ZUGLÓBAN ÚJ ÉPÍTÉSÛ LAKÁ-
SOK eladók 44-134 nm-ig. Érdeklõ-
di: 06-70-778-2140

TÁPIÓSZÕLÕSÖN 2882NM BEKERÍ-
TETT KERT KIS HÁZZAL 2,5Mft-ért el-
adó. Víz, gáz, villany van. Tel.: 06-70-
319-9148

GÖDÖN 5 ÉVE ÉPÜLT CSALÁDI
házamat elcserélném zuglói téglaépí-
tésû kertkapcsolatos vagy nagy tera-
szos 70nm körüli lakásra árkülönbö-
zettel. Tel.: 06-30-256-5575

COLUMBUS UTCÁBAN TEREMGA-
RÁZSBAN személygépkocsi beálló el-
adó. Ára:1.699.000Ft+Áfa. Tel.: 06-30-
7489-555

ÁFA NINCS! Van új, gyönyörû iro-
da, 70nm, Zugló központjában, kivá-
ló parkolással. Konyha, fürdõszoba
használat, ugyanitt száraz, 15-30nm-
es raktárhelységek kiadók. Tel.: 06-
70-212-64-78

ÚJ LAKÁS ÖNKÖLTSÉGI ÁRON! Örs
vezér terétõl 2 percre a Rákos pataknál,
X.ker. Nemes utca 33-ban , 3 lakásos tár-
sasházban 102nm-es beköltözhetõ új la-
kás eladó GARÁZZSAL 23,8 Mft-ért.
Tel:06-20-943-6541, www.ecosystemkft.
com

TERMÉSZETET, HORGÁSZATOT,
STRANDOT KEDVELÕK FIGYELMÉ-
BE: Tiszakécskén kívül-belül felújított 3
szoba összkomfortos (2 fürdõszoba és
Wc) berendezett parasztház 1030nm
parkosított telken eladó. A ház alatt bo-
rospince, melléképületben szoba kony-
ha kemencével, kamra, mûhely, garázs,
fúrt kút szivattyúval, kábel és mûholdas
Tv stb. Irányár: 12,9Mft.  Érdeklõdni 06-
30-523-0428

XIV.kerület kertvárosi részén új
építésû 8 lakásos társasházban laká-
sok 75%-os készültségi szinten leköt-
hetõk. Átadás 2012.09.30. Érdek-
lõdni: 06-30-9-509-562-es telefon-
számon.

JÁRMÛ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS, KÉSZ-
PÉNZFIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI
szerzõdéssel, (roncs autót is), ház-
hoz megyünk. Tel.: 06-30-253-2248

SZÁMÍTÓGÉP

COMPUTER KLINIKA- számítógép ja-
vítás, karbantartás, bõvítés, vírusírtás,
telepítés ingyenes kiszállással. Hívjon bi-
zalommal! Tel.: 06-30-857-26-53

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítése,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes ki-
szállással. Demeter Attila. Tel.: 256-86-
80, 06-30-9-704-870

MUNKÁT KÍNÁL

TAPASZTALATTAL RENDELKE-
ZÕ SZABÓ-VARRÓ középkorú mun-
katársat keresünk kárpitos mûhely-
be. Érdeklõdni: 06-20-988-2211

TANULÁS, SZORGALOM, KITAR-
TÁS, SOK MUNKA, kreativitás,
170 000Ft-os átlagkereset. Érdekel?
www. karrier.zugloilakasok.hu

RÉGISÉG

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát, kü-
lönleges bronzszobrot keresek meg-
vételre. Tel.: 06-30-303-6940

KÖNYV

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapokat,
térképeket, hanglemezeket vásárol kész-
pénzért. Díjtalan kiszállással. Tel.: 332-
0243, 06-20-803-1044

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap és
tanár könyvhagyatékát antikváriumunk
szívesen megvásárolja. Ingyenes kiszál-
lás, korrekt árak, 40 év szakmai tapasz-
talat. Tel.: 06-30-877-1460, 787-9282

MEGUNT KIDOBÁSRA SZÁNT köny-
veit boldogan elszállítom! Nem vagyok
kereskedõ! Tel.: 06-20-956-4084

TÁRSKERESÕ

EZ NEM INTERNET EZ A VALÓ-
SÁG!DISZKRÉT FÉNYKÉPES TÁRSKÖZ-
VETÍTÕ IRODA SZEMÉLYRE SZABOTT
SEGÍTSÉGGEL. TEL:06-30-217-5151

CRONOS MAGYARORSZÁG LEG-
NAGYOBB TÁRSKERESÕ HÁLÓZA-
TA. Személyiség központú társköz-
vetítés minden korosztálynak, teljes
diszkrécióval! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-20-558-3883

EGYÉB

Teljes körû könyvelés, TB ügyintézés-
sel, APEH regisztrációval, képviselettel.
Adóbevallások készítése, adótanács-
adás. Tel.: 221-06-87
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Tisztelt Olvasók!
A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja ész-
revételeiket, javaslataikat az újsággal
kapcsolatban. A kerületet érintõ problé-
mákról szóló olvasói levelek közül minden
számunkban egynek megkísérlünk utána-
járni. Az Önkormányzat illetékes ügyinté-
zõjének válaszaival együtt olvasónk ész-
revételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel:
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig,

(XIV., Pétervárad utca 7/B).
Keretes hirdetésfelvétel:

telefon: 06 (30) 954-3506, fax: 467-2337,
e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu,

hirdetes@zugloimedia.hu.
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: 2012. május 30.
Megjelenés: 2012. június 7.

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

Mobil: 06-30-9713-782
Tel.: 360-4434

Megjelenések és lapzárták 2012-ben
Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

12. június 13. június 21.
13. június 27. július 5.

N y á r i s z ü n e t
14. augusztus 15. augusztus 23.
15. augusztus 29. szeptember 6.
16. szeptember 12. szeptember 20.
17. szeptember 26. október 4.
18. október 10. október 18.
19. október 24. november 1.
20. november 7. november 15.
21. november 21. november 29.
22. december 5. december 13.

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLIS ASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu

(Ny.sz.: 01-0064-04)

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

tûzhely, boyler, takarítógép,
porszívó stb. javítása garanciával
ALKATRÉSZEK ÁRUSÍTÁSA

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

Duguláselhárítás, víz-, gáz-,
központifûtés-szerelés.

Ázások, csõtörések
megszüntetése.

Ingyenes kiszállás.

Tel.: 402-4330, 06-20-491-5089
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ: PIndroch Tamás • Képszerkesztõ:
Balogh Róbert • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad utca 7/B, telefon/fax: 467-2337 • Internet: www.zuglo.hu. •
Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17., telefon: 469-8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés:
Sprint Kft., e-mail: zuglap@sprintkiado.hu. Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft.
Felelõs vezetõ: Kölcsey Norbert ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: DTSA reklám és szórólapterjesztõ Kft. (Duhonyi Jó-
zsef +36 (70) 243-2413) 1095 Bp., Soroksári út 58. • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

ZUGLÓI LAPOK

A Ferencvárost sehol sem kell be-
mutatni. A patinás egyesület
mind a mai napig a legnépesebb
szurkolótáborral rendelkezik, és
az egyesület fellépéseit minden-
hol nagy érdeklõdés övezi. A foci-
csapat nimbusza azonban már
nem régi. A szurkolóknak ugyan-
is jogos az az igénye, hogy a zöld-
fehér mezben egymásért, a csapa-
tért és a klubért küzdeni tudó já-
tékosokat lássanak a pályán. Az
utóbbi évek csalódásait enyhíthe-
ti, hogy az egyesület másik szak-
osztálya, a kézilabdázóké immár
sokadik virágzását éli. Köszönhe-
tõen annak, hogy Kökény Beatrix,
egykori sokszoros válogatott,
olimpiai és világbajnoki ezüstér-
mes Európa-bajnok kézilabdázó
vette a kezébe a nõi szakág irányí-
tását. Az elmúlt két és fél évben a
Fradi nõi csapata nem csak feltá-
madt, hanem viharos sebesség-
gel vissza is ült Európa trónjára.
Ez utóbbit mi sem bizonyítja job-
ban, mint a tavaly elnyert KEK-
trófea, melyet idén sikerült a lá-
nyoknak megvédenie.

S hogy mi köze mindehhez
Zuglónak? Nos, egyszerû. A Fra-
dinál ugyanis rájöttek, hogy nem
elég csak egy kirakatcsapatot
építeni, hanem ahhoz, hogy so-
káig a toppon lehessenek, alul-
ról kezdve építkezniük is kell. Az
elsõ lépés a IX. kerületi utánpót-
lásbázis kiépítése volt, majd mi-

után a szakosztály kinõtte a ke-
rületet, a VIII-ban is terjeszkedni
kezdtek. Mivel az FTC kézilab-
dacsarnoka Kõbányán található,
logikus volt, hogy a X. kerület-
ben is kézilabdabázist alakítsa-
nak ki, ám a Fradi népszerûsége
úgy megnõtt, hogy ismét terjesz-
kedniük kellett. Ekkor került a
képbe Zugló.

– Volt szerencsém személye-
sen is megtekinteni a Fradi Vol-
gográd elleni mérkõzését. Ezt
követõen egy baráti beszélgeté-
sen merült fel az a gondolat, hogy
a Ferencváros Zuglóból is tobo-
rozhatna magának játékosokat –
mondta dr. Papcsák Ferenc zug-

lói polgármester a zöld-fehér
klub május 24-i idényzáró sajtó-
tájékoztatóján. – Ehhez azonban
az önkormányzat támogatására
is szükség van. Én ezt egy sze-
mélyben nem ígérhetem meg, a
testületnek kell határoznia az
együttmûködésrõl, de minden-
képpen javasolni fogom, mert
engem a Volgográd elleni mérkõ-
zésen meggyõztek a lányok az
együttmûködés hasznosságáról.
Zugló mindig is híres volt a
sportjáról. Most is mi adjuk a
magyar olimpiai csapat 15 szá-
zalékát, ezért nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy a kerület a kul-
túra és az oktatás mellett még

mindig a sport városa is. A 17 is-
kolánkban 7700-nál is több gye-
rek tanul. Az önkormányzat szá-
mára fontos, hogy ezek a gyere-
kek minél többet mozogjanak, és
közülük minél több tehetség ke-
rüljön ki.

Hátország nélkül nincs jó
egyesület – tette hozzá Jeney
Zsolt Ákos, a Fradi Kézilabda
Szakosztályának vezetõje. – A
hátországot pedig a szponzorok
és az utánpótlás biztosítják. Az
elõbbibõl a két KEK-sikernek
köszönhetõen jól állunk, az
utóbbi érdekében pedig már há-
rom kerülettel együttmûkö-
dünk, és remélhetõleg a közeljö-

võben ebbe az együttmûködésbe
Zuglót is be tudjuk majd vonni.

Az említett sajtótájékoztatón
még csak körvonalazódott a ter-
vezett együttmûködésnek a
módja és a formája. Ezek szerint
a Fradi nem csak zuglói gyereke-
ket toborozna, hanem az edzése-
it is a kerületben tartaná. Ez
több szempontból is jó lenne,
egyrészt, mert a XIV. kerületi
gyerekeknek nem kellene Kõbá-
nyára utazniuk, a Fradi pedig
könnyíteni tudna a teremgond-
jain. Az együttmûködés fontos
láncszeme lehet majd a Csanádi
Árpád Általános Iskola és Gim-
názium is, mely intézményt a
zuglói önkormányzat mentett
meg a bezárástól, s mely iskola
kiváló lehetõséget biztosíthatna
a Fradiba vidékrõl igazoló fiatal
játékosok képzésére. Az együtt-
mûködés nem elhanyagolható
része lenne, hogy a Ferencváros
sporttáboraiban a zuglói gyere-
kek is részt vehetnének, a test-
nevelõk kézilabdaedzõi képzés-
ben részesülhetnének, és a ke-
rületi iskolások kedvezménye-
sen látogathatnák a Fradi kézi-
labdameccseit is. Ez utóbbi le-
hetõséget pedig csak vonzóbbá
teheti az a tény, hogy a kétszeres
KEK-gyõztes csapat a bajnoki
ezüstérmének köszönhetõen jö-
võre már a Bajnokok Ligájában
fog majd szerepelni. R. T.

Nemrég adtunk hírt arról, hogy
Kapás Boglárka, a BVSC-Zugló
kitûnõ úszója kvalifikálta magát
az olimpiára, és edzõjével, Nagy
Péterrel azon dolgoznak, hogy
minél jobban szerepeljenek
majd Londonban. Bogit a felké-
szülése során egy sérülés gátol-
ta, mely a debreceni Európa-baj-
nokságon való részvételét is kér-
désessé tette. Az edzõ és a tanít-
vány ugyanis mindent az olimpi-
ai sikernek rendel alá, s még a
kontinensviadalt is feláldozták
volna, csak, hogy a zuglói úszó
minél jobb erõállapotban legyen.
Szerencsére Bogi felépült, és
nem hagyta ki a debreceni úszó
EB-t. S ha már ott volt, akkor tett

is érte, hogy ez a verseny magyar
szempontból minden idõk leg-
jobb magyar EB-je legyen. A ha-
zai úszók ugyanis hazai közön-
ség elõtt hatalmas sikert arattak.
A 9 arany, 10 ezüst és 7 bronz-
érem azt jelentette, hogy az
éremtáblázaton Magyarország
végzett az élen megelõzve olyan
úszó nagyhatalmakat, mint Né-
metország, Olaszország, Fran-
ciaország vagy Oroszország. Ka-
pás Boglárka pedig alaposan ki-
vette a részét a sikerbõl. A 800
méteres gyorsúszás döntõjébe
csak a hatodik legjobb idõvel ju-
tott be, ráadásul benne volt még
hogy nemrég a magyar bajnok-
ságon hazai riválisától, Risztov

Évától is kikapott. Ez az EB
azonban egy másik verseny volt,
melyben már Bogi volt a jobb.
Szinte végig vezetve, a szakem-
berek szerint 400 métert hajráz-
va nyerte meg a számot, és sze-
rezte meg elsõ felnõtt Európa-
bajnoki aranyérmét. Ezzel a
2010-es ifjúsági olimpiai gyõzel-
me után újabb rangos nemzetkö-
zi sikert ért el.

– Anyukám is a lelátón ült, és a
verseny elõtt oda akartam men-
ni hozzá, hogy közöljem vele,
hogy Európa-bajnok leszek.
Megéreztem ugyanis, hogy aznap
aranyat fogok nyerni. Nagyon so-
kat jelentett a hazai közönség is.
A rengeteg ember biztatása nagy

erõt adott nekem. Egyszerû tak-
tikával versenyeztem, 400 méte-
rig a többiekkel együtt mentem,
majd gyorsítottam, és szerencsé-
re az így szerzett elõnyömet a vé-
géig sikerült megtartanom. Na-
gyon elfáradtam, de nem adtam
fel, az utolsó pillanatig küzdöt-
tem. Ez eredményezte a sikert.

Kapás Boglárka rövid idõn be-
lül a második zuglói olimpikon
volt, aki a nyári ötkarikás játé-
kok elõtt Európa-bajnoki címet
nyert. Néhány hete a KSI SE te-
hetséges cselgáncsozója, Joó
Abigél is a dobogó legtetejére áll-
hatott. Reméljük, mindketten
hasonló formában versenyeznek
majd Londonban is. riersch

Amióta Petrovics Mátyás a
BVSC-Zugló Diapoló nõi csapa-
tának az edzõje, nagyot változott
az élet a Szõnyi úton. Most már
ugyanis a zuglói pólósok sikerei-
tõl hangos a magyar sportsajtó. 

Árulkodó, hogy a nõi csapat az
utolsó bajnoki címét, 19 éve,
1993-ban ünnepelhette, de idén
már nagyon közel jártunk a si-
kerhez. (A férficsapat utolsó ara-
nyáért is 1999-ig kell visszamen-
nünk az idõben – a szerk.) 

Petrovics Mátyás nõi együttese
2012-ben már bejutott a bajnoki
döntõbe, ahol alaposan megke-
serítette a nagy esélyes Eger dol-
gát. A három nyert gyõzelemig

tartó párharcban a Heves megye-
iek 3-2-re tudtak csak diadal-
maskodni, ez pedig azt jelentet-
te, hogy a BVSC-Zuglónak idén
még meg kellett elégednie az
ezüstéremmel. 

– Minden elismerésem az Eger-
nek, mert megérdemelten lettek
bajnokok – mondta a zuglói lá-
nyok vezetõedzõje. - De a saját
csapatomnak is gratulálni sze-
retnék, mert a lányok egész év-
ben fantasztikusan teljesítettek.
Azt viszont megtapasztalhattuk,
hogy úgy nem lehet bajnoki dön-
tõt nyerni, hogy idegenben mind-
három meccsen egy-egy negyedet
az ellenfélnek adunk. Ez a hiba

minden egri mérkõzésen meg-
bosszulta magát. Ahhoz, hogy el-
érjük a célunkat, a mostaninál
sokkal egyenletesebb teljesít-
ményt kell nyújtani.

A BVSC-Zugló Diapoló az elve-
szített bajnoki döntõ ellenére
rendkívül sikeres évet tudhat
maga mögött. A nõi csapat
ugyanis ebben az évben történe-
te során elõször megnyerte a Ma-
gyar Kupát, ráadásul Merész
András szövetségi kapitány négy
játékost is behívott a válogatott-
ba, akik oroszlánrészt vállaltak
abban, hogy a csapat Európa-
bajnoki bronzérmes és olimpiai
résztvevõ lett. Riersch Tamás

Karnyújtásnyira az országos pólósiker

Bogi már most csúcsformában van

A Fradit Zuglóban is sokan szeretik

Szekerczés Luca, Vérten Orsolya (az FTC kézilabdázói), Kökény Beatrix ügyvezetõ igazgató, dr. Papcsák
Ferenc polgármester és Jeney Zsolt Ákos szakosztályvezetõ
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349.90

426.90

235.90

A
kéthetente

minden kerületi
lakásba

ingyenesen jár.
Ha Ön vagy
ismerõse

nem kapja
rendszeresen
a lapot, hívja

a +36 (20)
220-2754-et.

ZUGLÓI LAPOK Június 30-ig születésnapunk alkalmából
a 60 perces masszázs csupán 2100 Ft!

Pihenés, relaxálás, felfrissülés, kikapcsolódás
és ellazulás mindenkinek!

Masszázsok Újpesten, vagy akár otthonában is, 
látássérült gyógymasszõrünktõl!
http://www.ujpestimasszazs.com
Bejelentkezés: 06 (20) 233-7696
Címünk: IV. ker., Rózsa utca 7.

2012. június 18. és augusztus 31. között,

a tábor ára 15 900 Ft

06 (30) 663-6851

ÁLLATORVOSI  RENDELÕ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694
hétfõ–péntek: 8–12 és 16–20 óráig
szombat: 8–12 óráig
vasárnap: 19–20 óráig

Hívásra házhoz megyünk!
Szolgáltatásaink:
• Veszettség és egyéb fertõzõ betegségek

elleni védõoltások
• Ivartalanítások és egyéb mûtétek
• Ambuláns betegellátás
• Röntgen
• Csípõízületi dysplasiaszûrés
• Laboratóriumi vizsgálatok
• Ultrahangos fogkõ-eltávolítás
• Lakáson történõ gyógykezelés
• Korszerû állatorvosi tápok, gyógytápok

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

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

A parlagfû (Ambrosia elatior L) egy éves, felálló szárú,
dúsan elágazó, szélmegporzású fészkes növény. Levelei
sötétzöld színûek. A fûzérben álló porzós virágzata a
hajtások csúcsán található. A füzérben 15-35 halvány-
sárga virág van, a lecsüngõ sárga virágok apró csészék-
re hasonlítanak. A növény júliustól – októberig virágzik,
s termeli a pollent) és a gyomnövények a gondozatlan –
parlag, építési területen –, elhanyagolt területeken, út-
szélen jelennek meg elsõsorban, ezért kell fokozott gon-
dot fordítani az ingatlanok és az ingatlanok elõtti zöldsá-
vok rendszeres gondozására, karbantartására.

A parlagfû és más allergiát okozó gyomnövények elleni
védekezés során nagyon fontos, hogy azt a virágzás elõtt
végezzük el, ellenkezõ esetben a pollentermelést nem
tudjuk meggátolni.

A mechanikai úton történõ védekezés kis területen gyom-
lálással – gyökérrel együtt történõ kihúzással, nagyobb te-
rületen rendszeres kaszálással – vegetációs idõszakban
idõjárástól függõen legalább havonta egyszer úgy tör-
ténjen, hogy 1-3 cm-es tarló maradjon.

Ezúton kérjük a Tisztelt Zuglói Lakosokat, illetve Ingatlan-
tulajdonosokat, használókat, bérlõket, telephellyel rendel-
kezõ cégeket, hogy a maguk, gyermekeik, unokájuk, mind-
annyiunk érdekében a lakhelyükön, telephelyükön irtsák
ki, illetõleg kaszálják a gyomnövényeket. A környezet rend-
szeres gondozásával, megelõzhetõ az is, hogy az ingatla-

non vagy annak közelében mások illegálisan szemetet he-
lyezzenek el.

Felhívjuk továbbá figyelmüket az élelmiszerláncról és ha-
tósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény elõ-
írásaira, amely szerint minden évben június 30. napja a
szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetõségének
határnapja, ezt követõen a védekezés elmulasztóival
szemben közérdekû védekezés rendelhetõ el és egyút-
tal növényvédelmi bírság szabható ki.

Felhívjuk figyelmüket Budapest Fõváros Közgyûlésének a
Fõváros köztisztaságáról szóló többször módosított
48/1994. (VIII. 1.) sz. rendeletére. A rendelet 3. §-a alapján
az ingatlan tulajdonosának (használójának, kezelõjének) a
kötelessége gondoskodni az ingatlan elõtti közterület
(járda, zöldsáv) tisztántartásáról, szemét- és gyommen-
tesítésérõl.

Bízunk benne, hogy közös erõfeszítéssel egészségünk ér-
dekében, rendezettebbé tesszük lakókörnyezetünket,
egész Zuglót.

Budapest, 2012.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztály

Tisztelt Zuglóiak!
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfû és más, allergiát okozó gyomnövény terjedésének
visszaszorítása.

Az allergiás megbetegedések nem kis anyagi megterhelést jelentenek a családok számára.
7 3 4
5 3 6 2 8

4 8 9
1 2 5

5 8 3
5 1 7

9 8 2
8 6 3 7 1

7 5 3

5 4 6 7
9 5

8 3 6 4
2 8 5 6

3 8 4 2 1
4 1 6 7
2 4 3 5

3 1
3 9 6 7


