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Jövőre nálunk is megnyílhat a kerü-
leti kormányablak. Az úgynevezett
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgá-
lat előnye, hogy több mint kétezer
ügyet intézhetnek majd egy helyen
a lakosok. Dr. Molnár Csaba, Buda-
pest Főváros Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatalának vezetője la-
punknak úgy magyarázta, az új
ügyfélszolgálat munkatársai tájé-
koztatást nyújtanak majd lényegé-
ben szinte minden állami közigaz-
gatási üggyel kapcsolatban, és segítenek az ügyin-

tézés folyamatában. A kormányhivatali egység-
ként működő járási és kerületi hivatalokban elhivatott kormánytisztvi-

selők dolgoznak, akik valóban közel, egy „járásnyira” esnek az állam-
polgároktól, így az ügyintézés is sokkal hatékonyabb lesz. 3. oldal

Megalakult a Brüll
Alfréd Akadémia

Jól kisütötték!

Az új szervezet létrehozását a Magyar Testgyakorlók Kö-
rének (MTK) vezetése jelentette be. A Brüll Alfréd Akadémia
az eddigi sportágspecifikus akadémiákkal szemben nem
egy, hanem tíz sportágra épül. Az asztalitenisz, az atlétika,
az evezés, a kajak-kenu, az ökölvívás, a karate, a ritmikus
gimnasztika, a sakk, a taekwondo és a vívás közül ez
utóbbi kettő bázisa pedig Zuglóban, a Lantos Mihály
Sporttelepen és a Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tornatermében van. Az új akadé-
miára az MTK szakosztályaiból kerülnek be a sportolók.
15. oldal

A kenyér világnapjának alkal-
mából hagyományőrző vetél-
kedőt tartottak pékeknek, cuk-
rászoknak a zuglói Pesti Bar-
nabás Élelmiszeripari Szakképző
Iskolában, ahol végre kiderült
a pozsonyi kifli titka is. 
8. oldal

Egyablakos 
ügyintézés 
Egyablakos 
ügyintézés Különös tehet-

ség jár a Szé-
chenyi István
Általános Is-
kola egyik ha-
todik osztá-
lyába. Kozák
Ádám 12 éve-
sen nyerte el
a FIDE sakk-
mesteri címét. 
7. oldal

Taníts, mester!

Szász Emese párbajtőrvívó volt
a hatodik Zuglói Olimpiai Es-
ték vendége. A kerületi spor-
tolóról egészen meglepő dol-
gokat tudtunk meg a beszél-
getések során. 12. oldal

Ezt nem
gondoltuk volna!
Ezt nem
gondoltuk volna!



A Fővárosi Ítélőtábla keddi döntése
szerint nem kell megismételni a XIV.
kerület 3-as egyéni választókörzetében
az egyéni képviselői és a polgármes-
ter-választást.

Hosszas jogi procedúra vette kezdetét
az október 12-i választások eredménye-
inek ismertetése után Zuglóban. A helyi
választási bizottság (HVB) ugyanis egy
egyéni panasz alapján úgy döntött, hogy
a 3-as választókörzetben november 9-
én meg kell ismételni az önkormányzati
választásokat, a helyi képviselő- és a
polgármesteri szavazást is. A körzet nem
hivatalos végeredménye szerint Sápi At-
tila, az MSZP–Együtt-PM–DK–Összefogás
Zuglóért jelöltje 694, míg a Fidesz–KDNP-
s Szatmáry-Jähl Angéla 687 szavazatot
kapott.  A HVB azzal indokolta döntését,
hogy a 3-as választókörzet 13-as szava-
zókörének jegyzőkönyve szerint a sza-
vazókörben 501 választópolgár jelent
meg, ehhez képest az urnában 511 darab
a polgármesterjelöltekre leadott szava-
zatot találtak, az egyéni képviselőjelöl-
tekről döntő lapokból viszont tízzel ke-
vesebbet.

A 13-as és a 14-es szavazókörökben a
szavazóköri jegyzőkönyvekkel igazoltan
a választópolgárok közül legalább 10
nem kapta meg a helyi önkormányzati
képviselőket felsoroló szavazólapot, míg
a polgármesterekre leadott szavazóla-
pokból legalább tizen többet kaptak –
tették hozzá. A döntés miatt Karácsony
Gergely nem tudta átvenni polgármesteri
megbízatását. A HVB döntése ellen Szi-
getvári Viktor, az Együtt-PM társelnöke
több beadványt is benyújtott a Fővárosi
Választási Bizottsághoz (FVB). Az FVB

október 22-én nem jogerős döntésében
7:2 szavazati arányban kimondta, nem
kell megismételni az egyéni választókör-
zetben a választást. Az indoklás szerint
a HVB-től az eredmény ellen kifogással
élő panaszos nem is kérte a polgármes-
ter-választás megismétlését, valamint a
képviselőválasztás megsemmisítését és
megismétlését nem megalapozott bizo-
nyítékok alapján kérték.

Az FVB-nek a konkrét ügy tárgyalása
előtt eljárási kérdésben kellett döntenie,
mert a zuglói választási bizottság ko-
rábban több határozatot is hozott a kép-
viselő- és a polgármester-választás ered-
ményének megsemmisítéséről, előbb kü-
lön-külön a két választásról, majd együtt
a kettőről, valamint külön határozatot
hoztak az első kettő megsemmisítéséről.
A testületnek azért kellett erről is dön-
tenie, mert valamennyi határozat ellen
érkezett jogorvoslat. Az FVB végül hosz-
szas vita után jogszerűtlennek találta és
ezért megsemmisítette az első két hatá-
rozatot megsemmisítő határozatot, majd
az előbbiekről érdemben tárgyalt. A dön-
tés ellen Szatmáry-Jähl Angela nyújtott
be bírósági felülvizsgálati kérelmet, de
az ítélőtábla lapzártánkkor úgy döntött,
hogy a felülvizsgálati kérelem nem alapos.
Az ítélőtábla döntésével így jogerőre
emelkedett, hogy Karácsony Gergely, az
Együtt-PM jelöltje lett a polgármester. A
képviselő-testületben  a polgármesterrel
együtt 10 MSZP–Együtt-PM–DK–Össze-
fogás Zuglóért, 9 Fidesz-KDNP-s, egy
jobbikos, egy LMP-s és egy CivilZugló
Egyesületet képviselő helyi politikus dol-
gozhat.  

Pindroch Tamás

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.

XXIV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2014. OKTÓBER 30.ÖNKORMÁNYZAT2

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

Parlamenti képviselők

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

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp
Csilla jegyző polgármes-
teri hivatali fogadóórá-
jára a jegyzői titkársá-
gon, a 872-9171-es tele-
fonszámon.

ALJEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Teimer
Gábor aljegyző polgár-
mesteri hivatali fogadó-
órájára az aljegyzői tit-
kárságon, a 872-9164-es
telefonszámon.

Tóth
Csaba 
(8. OEVK) 

Előzetes bejelentkezés
alapján. 
Tel.: 06-20-404-24-16

Szatmáry 
Kristóf 
(13. OEVK) 

Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-20-214-48-49

Dr. Papcsák
Ferenc 

Előzetes bejelentkezés
alapján.
Tel.: 06-30-669-54-84

Jogi csatározás a zuglói választások miatt 

ÚJ HELYEN, AZ ÚJ CIVIL HÁZBAN A ZUGLÓI LAKÓ-
KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ IRODA
A szeptemberben átadott új Civil Házban kapott helyet október elejétől
a zuglói Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI), mely
eddig a Cserepesházban működött. A LISZI munkatársai - Szászi Gabri-
ella és Toronyi Izabella –már a Csertő park 12-ben levő új épületben várja
a zuglóiakat az őszi programokra. 

A Zuglóiak Egymásért Alapítvány 1990 óta működik a kerület szociális és tehetséggondozó
alapítványaként. A kerület jövője érdekében támogatja a szociálisan rászoruló, de tehetséges
zuglói fiatalokat a Zuglói Diákösztöndíjjal, és egyéni támogatási rendszerén keresztül, vala-
mint a helytörténeti kiállítást és vetélkedősorozatot szervezi évek óta a Regnum Marianum
plébánosa,Hajnal György által vezetett alapítvány. A teljes értékű személy kialakulását segítő
tevékenységük kibővítését szolgálja az a 2013-ban elnyert pályázat, mely az Utánam,
Zugló!... (TÁMOP-5.5.4-13/1-2013-0005) címmel valósul meg. A projekt célja, hogy a Füredi
utcai és a Pillangó parki lakótelepeken a társadalmi cselekvést, az aktív állampolgárságot
ösztönözze, a társadalmi kohéziót erősítse.

A pályázati program keretében jött létre a Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI),
mely a Cserepesházban kapott helyet, ahol egy közösségszervező koordinátor és egy kö-
zösségszervező munkatárs végzi a munkáját a zuglóiak érdekében: rendezvények, progra-
mok, tanácsadások és klubfoglalkozások szervezésével, lebonyolításával, a civil szervezetek
programjainak koordinálásával, közösségi tér fejlesztésével.

A LISZI működéséhez a Cserepesházban az alapinfrastruk-
túra biztosítva volt, azonban az új Civil Ház sokkal jobb
körülményeket biztosít a projekt közösségfejlesztő
céljainak eléréséhez, ezért rögtön a nyitás után át-
költöztek a projektmunkatársak a Csertő parkba.

A Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iro-
dáról további információkat a www.utanam-
zuglo.hu oldalon talál.



„Reményeim szerint Zugló új vezetésének
sem lesz más célja, mint az előzőnek,
azaz hogy Zugló érdekeit szolgálja” –
mondta lapunknak a választásokat érté-
kelve Szatmáry Kristóf, a Zugló egy részét
is magában foglaló 13. számú választó-
kerület parlamenti képviselője. 

– Hogyan értékeli a zuglói választási
eredményeket?

– Először is gratulálni szeretnék a választás
győzteseinek, mindazoknak, akik polgár-
mesterként, illetve képviselőként tagjai lesz-
nek a következő öt évben a képviselő-testü-
letnek. Többféle politikai erő is képviselteti
majd magát a testületben, ami mindenkép-
pen jelzi, hogy Magyarországon működik a
demokrácia, és egyes állítások ellenére a
választók mindenféle megfélemlítés nélkül
kifejezhetik akaratukat.

– A testületben változtak az erőviszonyok,
és a polgármestert is immár a baloldal
adja. Mennyiben befolyásolhatja ez a kor-
mány és a kerület eddigi jó kapcsolatát?

– Mindenki számára egyértelmű, hogy
könnyebb az együttműködés a felek között,
ha azonos értékrendet vallók, adott esetben
egy párthoz tartozók ülnek le egy asztalhoz.
De természetesen ez nem előfeltétele a ha-
tékony együttműködésnek. A kormánynak
és az előző zuglói vezetésnek határozott, vi-
lágos céljai voltak, amelyek a kerületben a
korábbiakhoz mérten soha nem látott fejlő-
dést eredményeztek. Reményeim szerint az
új vezetésnek sem lesznek más céljai, és
Zugló érdekei lesznek az elsődlegesek a kö-
vetkező ciklusban is, nem pedig a pártérde-
kek.

– Változhat-e az együttműködés for-
mája?

– Az együttműködés terén nagy jelentősége
lesz annak, hogy milyen módon és kikkel
képzeli el az új vezetés a jövőt. Azokra a

szakemberekre, akik bizonyítottak az elmúlt
években, mindenképpen szüksége van Zug-
lónak a további fejlődéshez. Remélem, nem
fog megkezdődni a lecserélésük pártembe-
rekre, akiknél nem a szakértelem az elsőd-
leges.

– A BVSC elnökeként nem tart-e attól,
hogy a sporttelepen elindult fejlesztések
leállnak?

– A klubnak jelenleg nyolcszáz után-
pótláskorú versenyzője van, és további
3000 gyermek ismerkedik a különböző
sportágakkal. A beruházások elsősorban
az ő sportolási körülményeiknek és lehe-
tőségeiknek a javítását célozzák. A BVSC
elnökeként bízom abban, hogy az új cik-
lusban – ugyanúgy, ahogyan az eddigi
években – fontos lesz az, hogy gyermeke-
ink, unokáink számára biztosítva legyen
az egészséges életmódhoz szükséges kör-
nyezet. Ha ebben egyetértünk, akkor abban
is együtt fogunk érteni, hogy a BVSC léte-
sítményeit megfelelően karban kell tartani,
fejleszteni kell azokat. Baranya Róbert
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2015-ben elindulhat Zuglóban
is az egyablakos ügyintézés, a
kerület kormányablaka – erről
beszélt lapunknak dr. Molnár
Csaba, Budapest Főváros Kor-
mányhivatala XIV. Kerületi Hi-
vatalának vezetője. Hozzátette,
korrekt együttműködésre szá-
mít az új önkormányzattal.
– Az Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálat keretében a jövő
évtől több mint 2000 ügyet in-
tézhetnek az ügyfelek a zuglói
kormányablakban – jelentette
ki Molnár Csaba. – Ez azt je-
lenti, hogy a hivatal munka-
társai tájékoztatást nyújtanak
majd lényegében szinte minden
állami közigazgatási üggyel
kapcsolatban, és segítenek az
ügyintézés folyamatában.

Molnár Csaba kifejtette, 2013
januárjában indult el Magyaror-
szágon újra a járási rendszer,
amelynek kezdetei Szent István
vármegyerendszeréig vezethetők
vissza. Egészen 1983-ig éltek a
járások, akkor szüntették meg
azokat. 

– A rendszer a XXI. századi
igényeknek megfelelően tért visz-
sza, ha azt nézzük, mekkora vál-
tozást is jelent ez a közigazga-
tásban, óriási sikerként minő-
síthetjük a visszatérést – véleke-
dett Molnár, és hozzátette, a visz-
szajelzések alapján tetszik az
embereknek, hogy a hivatalban
partnerként tekintenek az ügyfe-

lekre, így beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. 

A hivatalvezető arról is beszélt,
a kerületi és járási hivatalok
másfél éve olyan hatósági felada-
tokat vettek át, amelyek törvé-
nyileg nem az önkormányzatok-
hoz, hanem a jegyzőkhöz tartoz-
tak. Molnár Csaba hangsúlyozta,
ezek az ügyek annyira „elbur-
jánzottak”, hogy a helyi, önkor-
mányzati adminisztrációk már-
már képtelenek voltak ellátni
azokat. 

– Az állam, a kormány, amely
eredetileg is felelős volt ezekért
az ügyekért, azt gondolta, hogy
a saját feladatait legjobb, ha ő,
és nem a helyhatóságok, a jegyzők
végzik el, ezért törvényileg vissza-
vette saját hatáskörébe a felada-
tokat. A kormányhivatali egység-
ként működő járási és kerületi
hivatalokban elhivatott kormány-
tisztviselők dolgoznak, akik va-
lóban egy „járásnyira” esnek az
állampolgároktól, így az ügyin-
tézés is sokkal hatékonyabb,
mint az előző, sokszor koordi-
nálatlan rendszerben. Egy helyen,
közel az emberekhez, partner-
ként tekintve rájuk hatékony ügy-
intézést folytatunk – ez az alap-
filozófiánk – fejtette ki Molnár
Csaba. Felvetésünkre, hogy mi-
lyen kapcsolatra számít az el-
lenzéki vezetésű önkormányzat-
tal, leszögezte, a kerületi hivatal
az együttműködés mellett van.

Mint folytatta, az előző önkor-
mányzattal kiváló volt a munka-
kapcsolatuk. Emlékeztetett, a ke-
rületi hivatal megalakulása után
rengeteg határidős ügy, kérelem
még a Polgármesteri Hivatalhoz
érkezett. 

– Ahhoz, hogy az ügyintézés
folyamatos legyen, az önkormány-
zat partnerségére volt szükség,
hiszen az volt a cél, hogy az átál-
lásból az állampolgárok szinte
semmit ne érezzenek meg – ma-
gyarázta Molnár Csaba. – Emel-

lett a zuglói önkormányzat fel-
újította a mosdóinkat, a kezdeti,
nehéz időszakban segített az üze-
meltetési feladatok lebonyolítá-
sában. Korrekt partner volt.

Pindroch Tamás

Átlátható működést akar te-
remteni Zuglóban a képvi-
selő-testületben többséget
szerző baloldal – jelentette
ki Tóth Csaba, a Zugló na-
gyobb részét magában fog-
laló 8. számú választókerü-
let országgyűlési képviselője,
az MSZP helyi elnöke. 

– Mennyire elégedettek a választási
eredménnyel?

– Az MSZP zuglói szervezete számára
sikeres volt az idei év, hiszen tavasszal
megnyertük a parlamenti választást. A
zuglóiak megmutatták, hogy változást
akarnak, ezért szavaztak rám. Ez a tavaszi
győzelem alapozta meg az önkormányzati
választáson elért sikerünket is, termé-
szetesen ehhez kellett egy jó polgármes-
terjelölt és jó egyéni jelöltek. Négy évvel
ezelőtt a Fidesz megnyerte a polgármes-
ter-választást és mind a tizenöt egyéni
körzetet is. Karácsony Gergely most nagy
aránnyal győzött, az egyéni körzetekben
pedig nyolc-hét arányú többséget szerez-
tünk. Tehát megnyertük az önkormányzati
választást is. Megkötjük azokat a szövet-
ségeket, amelyek révén nyugodt többséggel
tudjuk irányítani a kerületet.

– Kikkel kötnének szövetséget?
– Bárkivel, aki a zuglói emberek érde-

kében kíván dolgozni a következő ciklus-
ban. A képviselőket a zuglói emberek vá-
lasztották meg, nekik kötelességük az ő
érdekükben végezni a munkájukat. Minden
jó szándékú kritikára, véleményre nyitottak
vagyunk, és minden párttal egyeztetni fo-
gunk, ellentétben az elmúlt négy évvel.

Végre olyan önkormányzata lesz Zuglónak,
amely az itt élőkért fog dolgozni.

– Melyek a legfőbb céljaik a következő
ciklusban?

– A legfontosabb, hogy az eddigi gya-
korlattal szemben átlátható működést te-
remtsünk. Visszahozzuk bizottsági hatás-
körbe a közbeszerzési döntéseket. Olyan
működést akarunk megvalósítani, amely-
nek haszonélvezői elsősorban a zuglói
polgárok, és nem bizonyos érdekkörök.
Foglalkozunk majd a társasházak helyze-
tével, a panellakásokban élőkkel és a köz-
biztonsággal, ami egy kudarctörténet volt
eddig. A valós fejlesztések nem úgy néznek
ki, hogy leburkolunk tereket, és azt mond-
juk, hogy ez egy új főtér. Bérlakás-építési
programot is indítunk például.

– Parlamenti képviselőként hogyan
vesz részt ebben a munkában?

– Élni fogok a lehetőségeimmel, azokon
a fórumokon, ahol fel tudok szólalni, el-
mondom majd a véleményem, elsősorban
a nagyobb zuglói projektekkel kapcsolat-
ban, mint a Városliget, a rákosrendezői
pályaudvar fejlesztése, az Örs vezér terének
átépítése és egyéb, fontosabb közlekedési
csomópontokat érintő beruházások.

Baranya

A járási rendszer kezdetei Szent István vármegyerendszeréig vezethetők vissza

Láthatáron az egyablakos ügyintézés 

Dr. Molnár Csaba együttműködésre számít az új önkormányzattal

Tóth Csaba: Megkötjük azokat a szövetségeket,
amelyek révén nyugodt többséggel tudjuk irá-
nyítani a kerületet

Szatmáry Kristóf a BVSC elnökeként reméli,
az új ciklusban is biztosítják majd az itteni
gyermekeknek a portolási lehetőséget

Szatmáry bízik abban, hogy ezentúl is
Zugló érdekei lesznek az elsődlegesek

A cikkhez 
kapcsolódó videó

megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu 

oldalon

Tóth Csaba: A legfontosabb,
hogy átláthatóbb 
működést teremtsünk

Tóth Csaba: A legfontosabb,
hogy átláthatóbb 
működést teremtsünk



Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. ve-
zetői kiemelt
ügyekben sze-
mélyesen is fo-
gadják az
ügyfeleinket.

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

Dátum
November 3.
December 1.

November 21.

városüzemeltetési divízió vezető

üzemeltetési, karbantartási és
felújítási divízió vezető

Név

Baranyai Zsolt

Kiss János Csaba

Divízió
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A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 
ügyfélfogadási időpontjai

Délután
(12.00-16.00) Bérleményekhez kapcsolódó 

0-s igazolások kiadása 304/A iroda

Behajtási iroda
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Ingatlangazdálkodási Divízió 

Helyiség ügyek

Délelőtt
(8.00-12.00)

Behajtási iroda 
(felszólítással és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
0-s igazolások kérése

elidegenítési iroda 304/A

Ingatlangazdálkodási Divízió

8.00–10.00
Értékesítési ügyek

Hétfő Szerda Péntek

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

épületében a bejárattól jobb oldali pultnál 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig és pénteken

8.00–13.00 óráig. Pénztári nyitva tartás: 
hétfőtől–csütörtökig 8.00–16.00 óráig, pénteken

8.00–11.30, ebédidő 11.30–12.00

A kerületgondnokság elérhetőségei
Telefon: 06-70/681-08-20 • E-mail: keruletgondnoksag@zugloizrt.hu

Hétfő–csütörtök 08.00–18.00-ig, péntek 08.00–14.00-ig.

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

Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló bérbe
vehető nem lakás céljára szolgáló helyiségek, gépkocsibeállók és te-
rületek listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtábláján

Bérbe vehető önkormányzati 
tulajdonú helyiségek

XIV. Kerület Zugló Önkor-
mányzat tulajdonában álló la-
kások, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és egyéb
értékesítésre meghirdetett in-
gatlanok listája megtekinthető
a http://www.zugloizrt.hu/hir-
detmenyek/ hivatalos oldalon,
illetve  a hirdetmény kifüg-
gesztésre került Budapest Fő-
város XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodája hirdetőtáb-
láján, valamint a Zuglói
Városgazdálkodási Közszol-
gáltató Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett 
önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett in-
gatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve
a hirdetmény kifüggesztésre került a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. hirdetőtáblá-
ján (XIV. Budapest, Pétervárad u. 11–17.).

Értékesítésre meghirdetett Zuglói Zrt. tulajdonában álló ingatlanok

A Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt. értékesítésre meg-
hirdeti a 31268/180/A/57 hrsz.-ú,

természetben Bp. XIV. Lőcsei u. 24–26. szám alatti ingatlan teremgarázsában ta-
lálható alábbi gépkocsibeállókat:

Cím

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

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. tulajdonában álló, a Budapest
XIV., Lőcsei út 24–26. szám alatti ingatlan teremgarázsában található, bérbe ve-
hető gépkocsibeállók listája:

Rendeltetés

Gépkocsibeálló

Gépkocsibeálló

Minimálisan ajánlható bérleti díj

12 250 Ft + áfa/hó

11 025 Ft + áfa/hó

Alapterület (m2)

10

10

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

Az ajánlatok benyújthatók a „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitölté-
sével, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. re-
cepcióján (Bp. XIV., Pétervárad u. 11–17.), vagy letölthető a honlapról

(www.zugloizrt.hu). A gépkocsi-
beállók megtekinthetők előzetes
időpont-egyeztetéssel a 469-
8156-os telefonszámon.

A hirdetmény kifüggesztésre
kerül a Zuglói Városgazdálko-
dási Közszolgáltató Zrt. hirdető-
tábláján és hivatalos honlapján
(www.zugloizrt.hu).

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

Cím

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

Hirdetmények

Rendeltetés

Gépkocsibeálló

Gépkocsibeálló

Minimálisan ajánlható vételár

1 524 787 Ft

1 219 829 Ft

Alapterület (m2)

10

10

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

Az ajánlatok benyújthatók „Kérelem Bejelentő Űrlap” formanyomtatvány kitöltésé-
vel, mely személyesen átvehető a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. recep-
cióján (Bp. XIV., Pétervárad u.
11–17.), vagy letölthető a honlap-
ról (www.zugloizrt.hu).

– Az ingatlanok megtekinthe-
tők előzetes időpont-egyeztetés-
sel a 469-8156-os
telefonszámon. A hirdetmény ki-
függesztésre kerül a Zuglói Vá-
rosgazdálkodási Közszolgáltató
Zrt. hirdetőtábláján és hivatalos
honlapján (www.zugloizrt.hu). 
A hirdetményt kifüggesztette: 
– Bérleménygazdálkodási és Ér-
tékesítési Iroda
– Zuglói Városgazdálkodási Köz-
szolgáltató Zrt.

Változás az okmányiroda ügyfélfogadási rendjében
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. június elsejétől az okmányiroda ügyfélfogadási
rendje, minden szakterületen, egységesen az alábbiak szerint alakul:

Hétfő, szerda, péntek: 7.00–13.30 és 14.00–20.00
Kedd, csütörtök: 7.00–12.00 és 14.00–20.00
Mindennap van lehetőség előre lefoglalt időpontban és időpontfoglalás nélkül, sorban állással

is ügyet intézni.
Időpont foglalható a www.magyarorszag.hu honlapon, valamint személyesen, illetve tele-

fonon, az okmányiroda recepcióján. Tel.: 872-9271 és 872-9392.
A hosszú várakozási idő elkerülése céljából az előre lefoglalt időpont nélkül érkező ügyfelek ré-

szére a sorszám kiadása naponta kétszer, a délelőtti és a délutáni műszakban is külön történik.
Tisztelettel: dr. Molnár Csaba József

Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala hivatalvezetője

Szolgáltatásaink: 
• szociális étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• nappali ellátás –

idősek klubjai
• jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

Zugló egész területén
állunk rendelkezésére.

Zuglói Szociális
Szolgáltató Központ
Tel.: 06-1/383-83-36, 06-1/799-90-81

E-mail: gondozas@chello.hu

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

A Budapesti Békéltető
Testület ingyenes 
fogyasztóvédelmi 

tanácsadást tart minden
hónap második keddjén

13–16 óráig 
a Budapest Főváros

XIV. kerület
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, 

Pétervárad utca 2.)

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart

minden hétfőn 
14–18 óráig a Budapest 

Főváros XIV. Kerület 
Zugló Polgármesteri 

Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.).

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden ked-
den a 872-9119-es vagy 

a 872-9241-es telefonszámokon.

Ingyenes 
fogyasztóvédelmi

tanácsadás



1956 hőseire és áldozataira emlékeztünk

Játszóteret kaptak a kutyák
Sok állatbarát örömére október
11-én megnyitották a Zsálya
parkban az új kutyajátszóteret.
Az 50x40 méteres bekerített te-
rületen három szemetes- és há-
rom kutyaürülék-gyűjtő ládát,
valamint négy padot helyeztek
el, de kutyaitatót és játszóele-
meket is építettek. 

Rozgonyi Zoltán eddigi alpol-
gármester a megnyitón elmondta:
azt tapasztalták a kertben, hogy
bár nagyon sok a zöld terület,
sem a kutyatulajdonosok nem
tudják sétáltatni házi kedvencüket,
sem azok nem tudják élvezni a
parkot, akik csak pihenni szeret-
nének. 

– Ebből okulva azt az elvet akar-
tuk követni, hogy megfelelő funk-
ciót adjunk a közterületeknek –
hangsúlyozta Rozgonyi, és hozzá-
tette: létrehoztak itt egy közösségi

kertet, egy pihenőparkos részt a
gyermekes anyukák és az idősek
részére, és kialakították Zugló leg-
nagyobb kutyafuttatóját.

– Ez már akkora terület, hogy
ide tényleg érdemes bejönni, és
az állatok is végre jól érzik magu-
kat. Talán így a viták számát is
csökkenteni lehet – mondta Roz-
gonyi. – Kutyaürülék-ládákat is
elhelyezünk a kerület több pontján,
és kérjük a lakosságot, hogy je-
lezzék, hol lenne erre szükség. –
Rozgonyi szerint az ilyen beruhá-
zások is segítenek abban, hogy a
felbomlóban lévő közösségek új-
raépüljenek. 

– Nagyon örülünk a kutyaját-
szótérnek, a környéken egyértel-
műen ez a legjobb kutyafuttató –
érvelt Csige Júlia, aki az egyik
környékbeli házban lakik. – Azért
is jó ez a hely, mert meg lehet is-
merkedni kutyatulajdonosokkal,
nem kell folyamatosan az állatokra
figyelni, hiszen zárt a park. Már
egy közösség is kialakult itt, ba-
rátokat is szereztünk, nemcsak a
kutyák, hanem mi is. Csupán a
világítás hiányzik egy kicsit es-
ténként, amikor már sötétedik.

Baranya

Naponta járok az Örs vezér
tere környékén, amely egy
jó ideje le van zárva a bi-
ciklisek előtt. A problémás
szakaszt fényképen is meg-
örökítettem. Kérem, járja-
nak utána, mikor fog meg-
szűnni a lezárás, és mikor
tűnnek el a beton tankcsap-
dák a bicikliútról?

Köszönettel: Barlai Gábor

Lapunk a problémával kap-
csolatban megkereste az illeté-
kest, amely ezúttal a Budapesti
Közlekedési Központ volt. Olva-
sónk felvetésére az alábbiakat
reagálta a BKK:

Várhatóan október végére tá-
volítják el a betonelemeket, és
nyitják meg a lezárt kerékpárutat
az Örs vezér terén – tájékoztatta
lapunkat olvasónk kérdésére re-
agálva a Budapesti Közlekedési

Központ. A BKK közleménye
szerint a szóban forgó kerék-
párút az Árkád bevásárlóközpont
beruházásában, a Fővárosi Ön-
kormányzattal kötött település-
fejlesztési szerződés alapján ké-
szült, amelynek forgalomba he-
lyezési eljárását Budapest Fő-

város Kormányhivatala folytatta
le.  A BKK a forgalomba helyezési
határozat jogerőre emelkedéséről
májusban kapta meg az értesí-
tést. Ekkor már ismert volt,
hogy rövidesen elindul a 3-as
villamos pályafelújításához kap-
csolódó peronépítés, közvetlenül
mellette, amelyhez szükséges
lesz a  kerékpárút területének
igénybevétele. Közútkezelőként
ezért úgy döntöttek, hogy a ke-
rékpárutat csak akkor nyitják
meg, ha annak környezetében a
3-as villamos beruházásához
kapcsolódó összes építési munka
befejeződik. Mivel ez még nem
történt meg, felszólították a ki-
vitelezőt, hogy a kerékpárút kör-
nyezetében a munkálatokat mi-
előbb, még a teljes projekt elké-
szülte előtt fejezze be. Amint ez
megtörténik, a betonelemeket
eltávolítják, és megnyitják a ke-
rékpárutat.
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Csige Júlia szereti ide
hordani kutyáját, mert
már egy baráti közös-
ség is kialakult a gaz-
dik között

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 58. évfordulójára
emlékeztek október 23-án a zug-
lóiak. Az önkormányzat rendez-
vényén részt vevők a hagyomá-
nyoknak megfelelően előbb a
Bosnyák téri Páduai Szent Antal
templom falán elhelyezett em-
léktáblánál verssel, mécsesgyúj-
tással emlékeztek a hősökre és
áldozatokra, majd a Thököly út
és a Szitakötő utca sarkán lévő
Forradalom terére vonultak, ahol
ünnepi beszédekkel, zenés prog-
rammal, koszorúzással tiszteleg-
tek Zugló 56-os mártírjainak em-
léke előtt.

A Bosnyák téren a Himnusz el-
éneklésével vette kezdetét az ün-
nepség, majd Körtvélyessy Zsolt
színművész Márai Sándor Menny-
ből az angyal című versét mondta

el. Ezt követően Karácsony Gergely,
Zugló megválasztott polgármestere
a Magyar Politikai Foglyok Szövet-
sége (Pofosz) 1956-os hagyomány-
őrző tagozatának képviselőivel kö-

zösen meggyújtotta az emlékezés
lángját.

A Forradalom terén a Pofosz ha-
gyományőrzők részéről Szűcsné
Horváth Erzsébet köszöntötte a
megjelenteket, aki többek között
súlyos betegsége miatt ágyhoz kö-
tött Szécsi István, a Pofosz 1956-
os hagyományőrző tagozat elnö-
kének szavait idézte: „Fogjuk meg
egymás kezét szorosan, fogjunk
össze, úgy, ahogy tettük ezt 1956-
ban. Szeressük és tiszteljük egy-
mást, ahogy szent forradalmunk
időszakában tettük szép hazánk
felvirágoztatására.” 

– Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc egyszerre adott re-
ményt a hozzánk hasonló elnyo-
másban élőknek, és vívta ki a nyu-
gati demokráciák polgárainak tisz-
teletét – jelentette ki ünnepi be-
szédében Szatmáry Kristóf, Zugló
13. számú választókerületének
Fidesz–KDNP-s országgyűlési
képviselője. Hozzátette: forra-
dalmaink nemcsak a belső meg-
újulás reményében törtek ki,
hanem a külső elnyomók ellen
is irányultak. A barikádnak,
ahogy korábban, úgy 1956-ban
is két oldala volt, az egyiken a
nemzet küzdött a szabadságá-
ért, a másikon azok álltak, akik
a saját hatalmuk megtartása
érdekében idegen megszállók
oldalán harcoltak a magyar
nemzet ellen. Bár a szabadság-
harc elbukott, 1956 útmutatásai
máig érvényesek. 

– Pontosan tudjuk, hogy kire
számíthatunk, kik azok, aki

csak ígérnek, és melyik az az út,
amelyen nekünk, magyaroknak,
ha nehéz is, de végig kell mennünk.
A szabadság olyan érték, amelyre
közösen kell vigyáznunk, s ha ve-
szélybe kerül, azt csak a közösség
ereje, összefogása védheti meg –
zárta beszédét Szatmáry Kristóf.

– Nagy Imre örökségét jöttünk
ma ünnepelni – hangsúlyozta Tóth
Csaba, Zugló 8. számú választó-
kerületének MSZP-s országgyűlési
képviselője, aki szerint Nagy Imre
azért lett a forradalom miniszter-
elnöke, mert a nép tudta, szabad-
ságot, biztonságot és jólétet akart
minden magyarnak. 

Az MSZP-s politikus úgy fogal-
mazott, 1956 ma nem a nemzet
egységéről, hanem a megosztott-
ságról szól, mert a jelenlegi kor-
mány nem a szabadságot képviseli,
hanem azt elnyomja. 

– Napjainkban baloldalinak len-
ni Magyarországon megbélyegzést,
kirekesztettséget jelent. Nagy Imre
öröksége arra emlékezteti a de-
mokrácia híveit és arra figyelmez-
teti a demokrácia ellenségeit, hogy
a nép akaratával szemben nem
lehet a hatalmat hosszú távon

fenntartani. A baloldal olyan or-
szágot szeretne, ahol a tisztességes
megélhetés, a munka, a biztonság,
a szabadság mindenkinek az osz-
tályrésze lehet. Ezért fogunk dol-
gozni, küzdeni, mert nincs re-
ménytelen küzdelem, célunk a
szabadság, igazságosság, a jobb

élet megteremtése. Legyen bár-
milyen hatalmas, tűnjön bár-
milyen erősnek is a hatalom,
le lehet győzni. Ezt mutatja
Zugló példája is. Ezt jelenti
számunkra is 56 öröksége –
mondta Tóth Csaba.  

A beszédeket követően a po-
litikai pártok, intézmények,
civil szervezetek képviselői meg-
koszorúzták az emlékművet.
Az esemény a Szózat eléneklé-
sével zárult.

A rendezvényen a Zuglói Fil-
harmónia Rézfúvós Kvintettje
és a Magyar Állami Operaház
művészei működtek közre. 

Papp Dezső

A Bosnyák téri templom falán
lévő emléktáblánál mécsese-
ket gyújtottak 

A Forradalom terén a résztvevők
megkoszorúzták az emlékművet 

Tisztelt szerkesztőség!

1956 hőseire és áldozataira emlékeztünk

Játszóteret kaptak a kutyák O L V A S Ó I   L E V É L

Mise és gyertyagyújtás a Kassai téren

A Kassai téri Szentlélek-plébániatemplomban istentisztelettel, azt
követően a Katolikus Közösségi Házban megemlékezéssel tisztelegtek
október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és ál-
dozatainak emléke előtt. A szentmisét Pajor András atya celebrálta, a
megemlékezésen Hoffmann Rózsa mondott beszédet.

– Azért mentek az utcára tízezrek, majd később százezrek, hogy tiltakozzanak
és nemet mondjanak arra a zsarnokságra, amely már elviselhetetlen volt –
hangsúlyozta Hoffman Rózsa országgyűlési képviselő, a Keresztény Kulturális
Akadémia Szakértői Bizottságának elnöke. Hozzátette: akkor az emberek
nemcsak a zsarnokságnak mondtak nemet, hanem az 50-es évek hazugsá-
gainak is. Baranyi László színművész, 56-os forradalmár, egykori nemzetőr
többek között a New York palotánál lejátszódott eseményekről mesélt a meg-
jelenteknek, majd azt is elmondta, hogy neve elírásának köszönhetően úszta
meg a megtorlást. Az ünnepséget követően a rendezvény résztvevői koszorúkat,
mécseseket helyeztek el a Forradalom emlékkövénél.

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



Október 31-én délután közös reformációi is-
tentiszteletet tartottak a zuglói reformátusok
és evangélikusok. Az evangélikus templomban
Szőke János református lelkész hirdetett igét.
A protestánsok ilyenkor világszerte arra emlé-
keznek, hogy a hagyomány szerint 1517-ben

ezen a napon függesz-
tette ki Luther Márton
a wittenbergi vártemp-
lom ajtajára a bűnbo-
csátó levelek árusítá-
sával kapcsolatos ki-

lencvenöt
tételét. Ezt
az ese-
ményt te-
kintik a re-
formáció
kezdeté-
nek. Külö-
nösen az-
óta, hogy a
kifüggesz-
tés százöt-
venedik évfordulóján a II. János
György szász választófejedelem által
vezetett szászországi evangélikus

egyházi főtanács elrendelte: ezt a napot, amelyet
a „vallásjavítás kezdőpontjának lehet tekinteni”,
megünnepeljék.

Hazánkban különösen erős ez a ha-
gyomány, a legtöbb gyülekezet, így a
zuglói is, ünnepi istentiszteletet tart ezen
a napon. A reformáció napja egyébként
hivatalos állami ünnep Szlovéniában, il-
letve Németország egyes szövetségi ál-
lamaiban, így Brandenburgban, Meck-
lenburg-Elő-Pomerániában, Szász-An-
haltban, Szászországban és Türingiában.
Svájcban és egyes német tartományokban
a protestáns egyházak az október 31-e
utáni vasárnapon ünneplik.     Kacsoh
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Közlekedési változások
A 3-as villamos vonalának

felújításához kapcsolódó vá-
gánykarbantartás miatt Zugló-
ban várhatóan november 9-ig
módosul egyes járatok útvonala.
A 3-as villamos rövidített vo-
nalon jár az Ecseri út és a Bos-
nyák tér között, míg a Mexikói
út M és a Bosnyák tér között,
valamint az Ecseri út M és a
Gubacsi út között villamospótló
busz viszi az utasokat. A 62-es
és a 62A járat szintén rövidített
útvonalon közlekedik, előbbi a
Bosnyák tér és a Blaha Lujza
tér, utóbbi a Bosnyák tér és
Kőbánya alsó vasútállomás kö-
zött. A 69-es villamos ebben
az időszakban nem közlekedik,
azt a teljes vonalon a 69-es jel-
zésű autóbusszal pótolják. 

Bővülő kínálat 
További termékekkel bővült

a BKK új jegy- és bérletkiadó
automatáinak kínálata, ame-
lyekből mától újabb jegy- és
bérlettípusok vásárolhatók meg.
Ezentúl automatákból is meg-
vehetők a félhavi bérletek, a
kedvezményes helyközi vonal-
jegyek, az 50 és 90 százalékos
kedvezményű HÉV-menetje-
gyek, valamint a kerékpár- és
a kutyabérletek. 

Bemutatkoznak a civilek
November 7-én 18 órától a

Civil Házban mutatkozik be az
önkormányzati választáson is
elindult CivilZugló Egyesület,
amely Zugló zöld területeinek
és épített örökségének megvé-
désére jött létre.

H Í R E K

A wittenbergi vártemplom 

Gyertyagyújtással emlékezett meg október 20-án a Magyar Cirkusz és Varieté Kht.,
illetve a Fővárosi Nagycirkusz közössége a közeli és a távoli múltban elhunyt művészeiről.
Az emlékezés apropóját egy neves artistaművész, Ócsai Gábor halála adta. A cirkuszi
család azonban ily módon szeretett volna emlékezni az idén elhunyt Donnert Lászlóra
és Eötvös Gábornéra is. A Fővárosi Nagycirkusz segíti idős művészeit: az október 29-i,
Zéró gravitáció című műsor teljes bevételét számukra ajánlotta fel

Közeledik eközben az ötszázadik évforduló, ezzel össze-
függésben a minap ismét ülésezett a Parlamentben a Re-
formáció Emlékbizottság, s megvitatta a tervezett prog-
ramsorozatot, továbbá beszámolt az alakuló ülés óta
eltelt előkészítő és tervezőmunkáról. A testületet Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vezeti, aki
szerint a lassan ötszáz éve tartó reformáció a „megújulás
forrása”. A jubileumi programsorozatot az egyházak
által delegált tagok javaslatai alapján állítják össze, a
munkában katolikusok is részt vesznek.

Elhunyt artistákra emlékeztek

Infarktust kapott Hajdú B. István. A népszerű sportriporter
egy év szünet után ismét focizni próbált, de néhány
percnyi játék után rosszul lett. Társai mentőt hívtak
hozzá, és mivel az orvosok szívrohamot állapítottak
meg nála, kórházba szállították, és rögtön meg is
műtötték. Miután sikerült eltávolítani a közepes nagyságú
vérrögöt a koszorúeréből, vérnyomása is lejjebb ment a
foci után mért 210-es értékről. Hajdú B. István már
jobban van, de az biztos, eddigi életformáján minden-
képpen változtatnia kell. Az állandó rohanást, a stressz-
helyzetet, illetve a rendszertelen életmódot nem bírja
már a szervezete. A sportriporter sokáig egyet jelentett a
Bajnokok Ligája magyar hangjával. Humorát ma már a
Bundesliga- és az Európa-liga-mérkőzések közvetítésein
csillogtatja. Hajdú B. sokáig Zuglóban lakott, több
sportos esemény házigazdája volt itt. A kerület nevében
jobbulást kívánunk, és egyben gratulálunk szeptemberben
megszületett harmadik gyermekéhez.                      R.T.

Lassítania kell a száguldó 
riporternek

Infarktust kapott 
Hajdú B. István 

Luther Márton kifüggeszti a tételeket

1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a bűnbocsátó levelek
árusításával kapcsolatos 95 tételét

A reformáció kezdetére 
emlékeztek
A reformáció kezdetére 
emlékeztek



Tizenkét ország 45 fiatal sakko-
zója ült asztalhoz a szeptemberi
Első Szombat (First Saturday)
sakktornán. A verseny egy kivé-
teles tehetség átütő sikerét hozta.
Az International Master kategó-
riában ugyanis egy zuglói fiatal-
ember, a 12 esztendős Kozák
Ádám győzött, aki ezzel a sikerrel
nemcsak fontos Élő-pontokat gyűj-
tött, hanem átlépte a FIDE (Nem-
zetközi Sakkszövetség) mesteri
határát, azaz kiérdemelte a FIDE
sakkmesteri címét is.

A Széchenyi István Általános Is-
kola hatodik osztályos tanulója
idén minden versenyt megnyert,
ahol csak elindult. Korosztályában
a magyar korcsoportos országos
egyéni sakkbajnokságon, a rapid-
bajnokságon és az országos diák-
olimpián is első lett, de Ádám már
a Budapesti Titánok ifjúsági (U18-
as) csapatában is helyet kapott,
ahol a budapesti és országos csa-
patbajnokságon szintén aranyér-
mes lett. A zuglói tehetséggel fél
éve új edzői stáb dolgozik, amely-
nek tagja dr. Hazay László, Szergej
Grigoriants és a szintén zuglói Mi-
hók Olivér. Ádám mindennap nyolc-tíz órát gyakorol, ezért egy éve
magántanuló lett. Bizonyítványa így is tele van jelesekkel. 

A tizenkét éves diák természetesen szeretné veretlenül zárni az
év hátralévő részét is, ám ehhez két rendkívül rangos versenyen
kell jól szerepelnie. Október közepén Grúziában, Batumiban
rendezik a korosztályos Európa-bajnokságot. 

Ádám 2013-ban, az eggyel idősebbek
dubaji korosztályos világbajnokságán
már 18. volt, és az idei kontinensvia-
dalon mindenképpen szeretne előrébb
végezni. Év végén pedig Magyarország
lesz a helyszíne egy nagy verseny-
nek. Az idei ifjúsági csapat-
olimpia rendezésének jogát
Győr kapta. Ádám való-
színűleg a második számú
magyar csapat éltáblása
lesz. A rangos esemé-
nyekre készülő zuglói
diák október első
hétvégéjén a Pol-
gár lányok
sakkfesztivál-
ján is részt
vett, ahol ő
képviselte az
U12-es kor-
osztályt az
a m e r i k a i
utánpótlás-
csapat elleni
i n t e r n e t e s
mérkőzésen.
A különleges
t a l á l k o z ó n
négyfős csa-
patok talál-

koztak. Minden gyerek két partit
(egyet világossal, egyet pedig sötéttel)
játszott. A mérkőzés végeredménye
barátságos 4-4 lett, de Ádám ezúttal
is megnyerte mindkét partiját.

Riersch Tamás

Bár Berki Krisztián olimpiai
bajnok tornászunk jelenleg az
UTE sportolója, sikereire Zug-
lóban is büszkék lehetünk. A
kiváló sportoló ugyanis itt szü-
letett, itt nőtt fel, és itt kezdett
sportolni. Sokáig a Csanádi
Árpád Általános Iskola és Gim-
názium, illetve a KSI SE között
ingázva telt az élete, de ideje
nagy részét ma is Zuglóban, a
Budapesti Olimpiai Központ
tornacsarnokában tölti, ahol
a válogatott edzései zajlanak.
Ennyi zuglói kötődéssel, no
meg az olimpiai aranyérem-
mel, bőven kiérdemelte a Zug-
ló Díszpolgára címet.

Egy ilyen magas rangú elismerés
pedig azzal is jár, hogy a kitüntetett
minden rezdülése ref-
lektorfénybe kerül. Így
volt ez akkor is, ami-
kor a friss díszpolgár
az olimpia után nem
sokkal megnősült,
vagy amikor év elején
édesapa lett. Együtt
szomorkodtunk vele
akkor is, amikor a ta-
valyi és az idei világ-
versenyeken nem tud-
ta megismételni az
olimpián nyújtott
nagyszerű teljesítmé-
nyét. A világ- és az Eu-

rópa-bajnokság sem sikerült úgy,
ahogy azt elképzelte. Igaz, az Eb-
n ezüstérmes lett, ám amikor a
vb-n leesett a szerről, sokan fel-
szisszentünk. A világ trónjára
ugyanis egy ilyen helyzet után visz-
szaülni nagyon nehéz. Krisztián
dolgát az sem könnyítette meg,

hogy legutóbb már a hazai me-
zőnyben is legyőzték: sok év után
a mesterfokú tornászbajnokság
lólengés számánál másnak kellett
átengednie a dobogó tetejét. Berki
Krisztián azonban összeszorította
a fogát, feldolgozta a kudarcot,
edzőjével, Kovács Istvánnal ala-
posan kielemezte a hibákat, majd
kőkeményen készült fel a soron
következő világversenyre. Nyáron,

a kínai Nankingban
megrendezett világbaj-
nokságon pedig ismét
régi erényeit csillog-
tatta. Már a selejtező-
ben hibátlan gyakor-
latot mutatott be, de
a férficsapat tagjaként
is kiválóan tornázott.
Ennek köszönhetően
a magyar csapat a 20.
helyen végzett, és meg-
szerezte a szereplési
jogot a jövő évi – már
olimpiai kvalifikációs
– világbajnokságra. A

versenyrendszer miatt Zugló dísz-
polgárának a csapatmegmérettetés
után egy hetet kellett várnia, hogy
a lólengés döntőjében is részt ve-
hessen. Krisztián és edzője szigorú
és rendkívül pontosan megterve-
zett munkával töltötte a hetet. Le-
modellezték a döntőt, a várható
hangulatot, kizárták a külső kö-
rülményeket, és még a pihenés,
illetve az evés menetrendjét is

aprólékosan kidolgozták. A profi
mentalitás meghozta gyümölcsét,
Krisztián a fináléban hibátlan és
rendkívül anyagerős gyakorlatot
mutatott be. Ez pedig azt jelentette,
hogy 2012 után ismét visszaáll-
hatott a dobogó csúcsúra. Berki
Krisztián zuglói díszpolgárhoz
méltó teljesítménnyel 2014-ben
újra világbajnok lett. Ez pedig
több mint biztató a közelgő olim-
piai kvalifikációs versenyek előtt.

Riersch Tamás
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Berki Krisztián, a hatszo-
ros Európa-bajnok és im-
máron háromszoros vb-
győztes tornász a magya-
rok egyetlen érmét szerez-
te a kínai városban ren-
dezett világbajnokságon
október közepén. Berki
2010 és 2011 után nyert
ismét világbajnoki aranyat
lólengésben. 

Újra a csúcson

Ádám a Széchenyi István Általános Iskola tanulója 

Januárban született meg kislánya, Lia

Edzőjével, Kovács Istvánnal keményen dolgoztak a sikerért

Mindennap nyolc-tíz órát gyakorol

Tizenkét évesen lett 
nemzetközi sakkmester

Berki Krisztián zuglói díszpolgárhoz méltó teljesítménnyel ismét világbajnok lett lólengésbenBerki Krisztián zuglói díszpolgárhoz méltó teljesítménnyel ismét világbajnok lett lólengésben



Világszínvonalú MR-készülék-
kel gyarapodott az Országos
Klinikai Idegtudományi Inté-
zet (OKITI) eszközparkja. Az
állami támogatásból beszer-
zett 3 teslás MR- (mágneses
rezonanciás) műszer többek
között a központi idegrend-
szer funkcionális vizsgálatát
teszi lehetővé. 

Dr. Zombor Gábor, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
egészségügyért felelős államtit-
kára az átadáson hangsúlyozta:
a kormány az állami fenn-
tartású országos intézeteket
a társadalombiztosítási ala-
pú egészségügyi ellátás
zászlóshajóinak tekinti,
ezért azokat megerősíti, ki-
emelten támogatja. Az OKI-
TI-vel tárgyalásokat folytat

az intézet számára
egy gamma-kés be-
szerzéséről is.

Prof. dr. Nagy Zol-
tán, az OKITI főigaz-
gatója kiemelte: az
MR-készülék alkal-
mas az agy különbö-
ző funkcionális vizs-

gálataira, az agyi pályák
és hálózatok feltérképe-
zésére, MR-spekroszkó-
pia készítésére, amellyel
az agyműtét előtt meg-
állapítható a daganat
szövettani jellege.

Dr. Martos János osz-
tályvezető főorvos azt
mondta: az új eszközzel
kimutathatók az agy
funkcióközpontjai. Ez
fontos információ az
idegsebészeknek a mű-
tétek tervezéséhez és a
hatékony kezeléshez. 

Papp Dezső

Pozsonyi kifli, pacsni és kulcsos
kalács volt a menü a Magyar
Pékszövetség zuglói hagyomány-
őrző vetélkedőjén, amelyet ez-
úttal is a kenyér világnapjához
kapcsolódóan rendeztek meg.

Szakmai versengésre gyűltek
össze ismét az ország több pont-
járól érkező pék-, illetve pék-cuk-
rász tanulók Zuglóban, a Pesti
Barnabás Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola Almádi utcai tan-
üzemében október 18-án. A Ma-
gyar Pékszövetség szervezésében
megtartották tizenharmadik ha-
gyományőrző versenyüket, amelyen
ezúttal pacsnit és kulcsos kalácsot
kellett készíteni, majd ízlésesen
feldíszített asztalon bemutatni. A

zsűri ugyanis – mint azt Werli Jó-
zseftől, a pékszövetség szakmai
titkárától a helyszínen megtudtuk
– a dekorációt is figyelembe vette
döntésénél. A sürgő-forgó tanoncok
kitettek magukért: valódi piaci
hangulat alakult ki a tanműhelyben
a sütők mellett, miután szóbeli
megmérettetésen is helyt kellett
állniuk.

Ezzel egy időben zajlott a po-
zsonyikifli-készítő verseny. A szak-
mai titkár szerint az európai szintű
védettség alá tartozó recept szigorú
kritériumok közé szorítja a bejg-
livel úgymond rokoni kapcsolatot
ápoló, nagy múltú finomság elké-
szítését. Az úgynevezett prémium-
kategória esetében például kike-

rülhetetlen szabály a
töltelék – ami dió vagy
mák lehet – és a tészta
arányának ötven-ötven
százaléka. A hagyo-
mány szerint egyébként
az első hajlított édes
kiflit egy bécsi pék sü-
tötte 1683-ban, még-
pedig Sobieski János
lengyel király tisztele-
tére, aki legyőzte a Bé-
cset ostromló török ha-

dakat. Nem véletlen tehát,
hogy a bírálóbizottság tag-
jai a Magyar Pékek Feje-
delmi Rendjének soraiból
érkeztek.

A hagyományőrző ve-
télkedőt a Nagybajomi
Kolping Katolikus Szak-
képző Iskola és Kollégium
kétfős csapata nyerte, míg
a legjobb pozsonyi kifliért
járó elismerést a házigaz-
dák hozták el           KD

Október 15. a fehér bot napja,
amelynek Zuglóban az átlagosnál
is nagyobb jelentősége van. A
kerületben ugyanis több olyan
intézmény található, amely a va-
kok és gyengén látók életét segíti.
Ráadásul Zuglóban a fogyatékkal
élők integrációjának is nagy ha-
gyománya van. Az idei fehér bot
napján pedig ennek újabb szép
példáját tapasztalhattuk meg:
október 15-én a Hermina úti
szakrendelőben és az Uzsoki Ut-
cai Kórházban is frissítő gyógy-
masszázs-szolgáltatás indult. A
szolgáltatást vakok és gyengén
látók végzik.

– A vakok és gyengén látók közül
sokan tanulták ki a masszírozás
mesterségét – tudtuk meg Fodor
Ágnestől, a Vakok és Gyengénlátók Kö-
zép-magyarországi Regionális Egyesü-
letének elnökétől. – A tapasztalat az,
hogy az ilyen fogyatékkal rendelkezők
az átlagnál is nagyobb alapossággal
végzik ezt a munkát.

A zuglói egészségügyi intézmények
közül eddig csak az Örs vezér terei
szakrendelőben létezett ilyen szolgál-
tatás. Pontosabban régebben a Hermina
úti rendelő alagsori helyiségében is volt

gyógymasszírozás, ami viszont már egy
éve szünetelt. Ezentúl azonban a Her-
mina úti rendelőben, az alagsori 17-es
számú helyiségben (pont a lifttel szem-
ben) minden munkanapon 8.00 és
20.00 között három látássérült masszőr
– Kun Rea, Józsa Anikó és Balog Géza
Mihály – várja az érdeklődőket, míg az
Uzsoki Utcai Kórházban ugyanezt a
szolgáltatást az új szárny első emeletén,
a Natursó Száraz Sóterápiás Központ-
ban találják a betegek, ahol minden
munkanapon 12.00 és 16.15 között
Kecskeméti Ágnes és Kunzer József fo-
gadja őket. A két helyszínre egyaránt
érdemes időpontot foglalni, amit a
70/773-3988-as telefonszámon tehetnek
meg. A szolgáltatás nem ingyenes, de a
Zugló Kártyával rendelkező betegek
még a piaci ár alatti tarifából is ked-
vezményt kapnak.          

Riersch Tamás
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Az új berendezéssel műtét előtt megállapítható az agy-
daganat szövettani jellege

A kis betegek számára egy külön szobát is kialakítottak, ahová
új altatógép, oxigénadagoló és betegszállító kocsi is került

A hagyományőrző ver-
senyen készített pacsnit
és kulcsos kalácsot fel-
díszített asztalon kellett
a péktanoncoknak be-
mutatniuk

Az első hajlított formájú édességet egy bécsi pék készítette 1683-ban

Ezzel a kezdeményezéssel a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat kollektívája
újabb fogyatékkal élő munkaerővel bő-
vült. Az intézményben már korábban
is hagyománya volt a fogyatékkal élők
alkalmazásának, az egyik legrégebben
ott dolgozó látássérült telefonközpontos
25 évnyi munkaviszony után nemrég
ment nyugdíjba. 

Az OKITI a diagnosztikai berendezésre 600
millió forintos állami támogatást kapott. A
gép 558 millió forintba került. A fennmaradó
összegből a gyerekek vizsgálatához egy
MR-kompatibilis eszközökkel felszerelt
aneszteziológiai szobát létesítettek, mert
a gyerekeket altatásban vizsgálják.

A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége
2001-ben döntött arról, hogy október
16. a kenyér világnapja legyen. Célja,
hogy bemutassa a világ legfontosabb
élelmezési cikkének jelentőségét. Már
közel harminc ország ünnepli, elsősorban
karitatív jelleggel, mivel ezen a napon
a pékek adományaikkal segítik a nehéz
helyzetben élőket. Ennek szellemében
a szervezők a mostani, zuglói versenyt
arra kívánták felhasználni, hogy a rend
tagsága és partnereik támogassák a
rászorulókat, a Minden Gyerek Lakjon
Jól Alapítványon keresztül.

Kecskeméti Ágnes és Balog Géza Mihály
masszőr várja a vendégeket 

Gyengén látó masszőrök 
várják a betegeket

A pozsonyi kifli aranyszabálya a töltelék – ami dió vagy mák lehet–  és 
a tészta ötven-ötven százalékos aránya

Kisütötték a legjobb pozsonyi kiflit

Az oldalon található cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Csúcstechnológiás MR-készülék
került Zuglóba
Csúcstechnológiás MR-készülék
került Zuglóba
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Számos néphagyomány kapcsolódik a
mindenszentekhez és halottak napjához.
November elsején az egyház „minden
tökéletes igazra” emlékezik, másnap a
tisztítótűzben lévőkért fohászkodnak a
hívők.

November elsején mindenszenteket, má-
sodikán halottak napját ünnepli a keresz-
tény világ. E két naphoz a liturgikus, egyházi
programokon túl számos, jórészt máig élő
népszokás kapcsolódik. A legfontosabb
hagyomány ilyenkor szeretteink sírját meg-
látogatni, rendbe tenni, virágot helyezni el
rajta, s gyertyát gyújtani az eltávozott em-
lékére. A mécses lángja az örök fényt,
vagyis az örök életet jelképezi – ám egyes
hiedelmek szerint így a halottak tévelygő
lelkei visszatalálnak a sírjukba, s nem za-
varják tovább az élőket. Ugyancsak a ke-
reszténység előtti időkből származó képzet,
hogy akinek a gyertyája először elalszik,
ő hal meg majd először a családban. Ha-
zánkban egyébként a virággal való sírdí-
szítés csak a tizenkilencedik században
terjedt el, s nemcsak a katolikusok, de a
protestánsok és a nem hívők körében is.
Néhol korábban harangoztattak is az el-
hunytak lelki üdvéért.

Mindenszentek napján egyébiránt a ka-
tolikusok a győzteseket, a célba jutottakat
ünneplik. Azokat, akik nem a saját, hanem
Isten akarata, vagyis a szeretet parancsa
szerint éltek – és haltak. Ahogy Szent Pál
apostol írta: „A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam, a hitet megtartot-
tam. Készen vár rám az igazság győzelmi
koszorúja.”

A „minden tökéletes igazra” emlékező, a
hívek számára hazánkban kötelező egyházi
ünnep a nyolcadik század óta esik november
elsejére, a hívek ekkor a tisztítótűzben
megtisztult, már a mennyekbe jutott üdvö-
zültekre gondolnak. A halottak napjának
lényege, hogy az egyházi tanítás szerint
azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak
el, de törlesztendő bűn van még a lelkükben,
meg kell tisztulniuk, mielőtt az „örök bol-

dogságba” jutnak. Hátramaradott szeretteik
ezért imával, vezekléssel segítik őket. Az
ünnepek összekapcsolódnak, így a halottak
napi gyászmisék nem a szomorúságról,
sokkal inkább az örök életről és a feltáma-
dásról szólnak. Vagyis arról, hogy Jézus
Krisztus szenvedése és kereszthalála által
legyőzte helyettünk a halált, megnyitva szá-
munkra az örök élet lehetőségét.

Kacsoh Dániel

A mécses lángja az örök életet jelképezi, ám egyes hiedelmek szerint segítségével
a halottak tévelygő lelkei visszatalálnak a sírjukba

CSEREPESHÁZ
1144 Budapest, Vezér u. 28/b.
T: 363-26-56
www.cserepeshaz.hu

MESESZÍNHÁZ GYEREKEKNEK

APRÓK TÁNCA –

SZÍNHÁZ – FELNŐTTEKNEK

SAMODAI JÓZSEF ZUGLÓI
HELYTÖRTÉNETI MŰHELY

DOKUMENTUM FILMKLUB

MESEMALAC – játék a padláson
tárgyakkal, bábokkal,
gyerekekkel

Belépő:

MAGYAR TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK

Mező együttes
és Kovács Zsuzsanna
néptánc oktató

MÁRTON NAPI LIBABÁL
Belépő:

A NEMZET CSALOGÁNYA –

Csomor Csilla

Belépő:

ZUGLÓI SZOBRÁSZ GÉNIUSZOK
ELŐADÁSSOROZAT
Róna József (1861-1939),
Horvay János (1874-1944) -

A belépés díjtalan!

SÓS ÁGNES: TERI NAGYI

Belépő:

Batyu Színház előadásában
November 16-án 10.00 órától

900 Ft / fő

10.00 órától kézműves foglalkozás
11.00 órától táncház
Közreműködik a

November 9-én

500 Ft / fő

Blaha Lujza dalos élete
Előadja:
November 15-én 17.00 órától

1.000 Ft / fő

felfedezésre váró zuglói
szobrászművészek
November 7-én 17.30 órától

NŐI SORSOK –
nemcsak nőknek!

/56 perc/
November 14-én 19.00 órától

500 Ft / fő
KULTÚRKUPON felhasználásával
200 Ft / fő

Lipták Villa

Zuglói Ifjúsági Centrum

1146 Budapest, Hermina út 3.
T: 220-67-77
www.liptakvilla.hu

1145 Budapest, Uzsoki u.57
T: 251-19-10
www.zic.hu

LIPTÁK PÓDIUM

CSALÁDI VASÁRNAPOK:

A VARÁZSKERT ÖRÖKÖSEI

Belépő:

A NÉGY VÁNDOR

ZENE, JÁTÉK, ÖRÖM –

Az előadásokat KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ  követi.
Belépő:

kézműves foglalkozás

Fenti programokon a részvétel
ingyenes, de előzetes jelentkezés
szükséges!

November 8-án 19.00 órától
A Vakrepülés Színtársulat
interaktív előadása

1000 Ft / fő

–
zenés-bábos játék
a Portéka Színpad előadásában
November 9-én 10.00 órától

zenei
képességfejlesztő foglalkozás
családoknak. Vezeti:
Szedlacsek Katalin zenepedagógus
November 16-án 10.00 órától

900 Ft / fő, 2 700 Ft / 4 fő

ismerkedés az internettel
November 4-én és
11-én 16.00 - 17.30-ig
Vezeti: Tamusné Varga Erzsébet

Frank Miller képregények
világát idéző filmjének vetítése,
majd beszélgetés Nyitrai Balázs
filmszakos hallgatóval.
November 14-én 18.00 órától

újrafelhasznált alapanyagokból
általános iskolások részére
November 12-én 14.15-15.45 óráig

"LÁJKOLJ", NAGYI! –

FILMKLUB: SIN CITY –

KREATÍV MŰHELY –

"AZ ELSŐ KIÁLLÍTÁSOM"

SZÜLŐK KLUBJA:

-
Tehetséges zuglói fiatalok
jelentkezését várjuk,
akik szívesen bemutatkoznának
egy képzőművészeti kiállítással.
Jelentkezés:
zic.posta@gmail.com,
T.: 06/70-673-8898

Alkalom és társaság a szülői
feladatokkal kapcsolatos
gondok, örömök
megbeszélésére.
Vezeti: Kis Márta óvónő
November 5-én és
19-én 9.00-10.30 óráig
Belépő: 200  Ft /fő

Zuglói Civil Ház
1144 Budapest, Csertő park 12.
T: 789-23-97,799-90-67
www.zugloicivilhaz.hu

"LIBANAP"
Szent Márton napja jegyében

LUDAS MATYI

"BUDA  FOLK  BAND"

Adventi koszorú készítése

–

November 14-én 15.00 órától

Megnyitja: Sípos Endre
festőművész, rajztanár
Megtekinthető: november 29-ig

a KORHINTA Színház előadása
November 14-én 16.00 órától

Közreműködik
a Pálmai Virágüzlet.

November 29-én
10.00 -13.00 óráig

Kiállítás zuglói általános
iskolák diákjainak munkáiból

Belépés díjtalan!

Anyagköltség: 1000 Ft

ifjú Csoóri Sándor
vezetésével - magyar táncház

Belépés díjtalan!
November 15-én 16.00 órától

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk 
A virággal való sírdíszítés csak a tizenkilencedik században terjedt el hazánkban

Szent Pál apostol: „A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a
hitet megtartottam. Készen vár rám
az igazság győzelmi koszorúja.”



„Legyen több lehetőségük a diá-
koknak az önkéntes munkára, a
tanárok a kötelező tananyagot
szabadabban taníthassák, újból
lehessen a fő tantárgyakból is
előrehozottan érettségizni, csök-
kentsék az óraszámot…!” Ilyen
és ehhez hasonló igényekkel áll
majd Székesfehérváron az Or-
szágos Diákparlament elé Buzás
Réka, az Álmos Vezér Gimnázium
és Általános Iskola 10. évfolyamos
tanulója. A zuglói diák egyike an-
nak a tizenegy fővárosi delegált-
nak, aki november végén tagja
lesz a több mint százfős testület-
nek, és egyike azon képviselők-
nek, akik úgy vélik, hogy az Or-
szágos Diákparlamentet a jelen-
leginél többször, akár évente össze
kellene hívni. 

Buzás Réka a Liszt Ferenc Ál-
talános Iskolában kezdte tanul-
mányait. Hamar kórustag lett, és
a közös éneklés öröme annyira
megfogta, hogy emiatt a mai napig
visszajár a Hermina úti intéz-
ménybe. Az agilis diáklány a
közösségi életből is kivette a
részét: előbb az iskolai diá-
könkormányzatnak lett a
vezetője, majd a Zug-
lói Gyermek-
és Ifjúsági Ön-
kormányzat
utolsó ciklu-
sában is sze-
repet vállalt.
Lendülete új
iskolájában,

az Álmosban is kitartott, ám 9.
évfolyamosként még túl fiatal volt
ahhoz, hogy egy gimnázium diák-
önkormányzatát irányítsa. Idén
azonban már megválasztották el-
nökké, majd az Országos Diák-
parlamentre is őt delegálták. 

Riersch

Több százezret nyertek iskoláiknak a zuglói gyerekek

A közismereti tantárgyak helyett
egész nap elsősegélynyújtást tanult
október 20-án a Kaffka Margit Ál-
talános Iskola egyik hatodik osz-
tálya. 2012 óta zajlik ugyanis az a
program Zuglóban, amelynek ke-
retében vöröskeresztes szakembe-
rek felső tagozatos gyerekeket ok-
tatnak elsősegélynyújtásra. 

– Nagyon jó a kapcsolatunk a zuglói
önkormányzattal – tudtuk meg Horváth
Péter Zsolttól, a Magyar Vöröskereszt
fővárosi szervezetének igazgatóhelyet-
tesétől. – Ennek köszönhetően ez az első olyan
kerület, ahol minden iskolába el tudunk jutni. Kép-
zésünknek kettős célja van. Egyrészt szeretnénk
minden gyereknek megtanítani, mit kell tennie baleset
vagy egyéb életveszélyes helyzet esetén, másrészt sze-
retnénk minél több fiatalnak kedvet csinálni ahhoz,
hogy vöröskeresztes önkéntes legyen, és a későbbiek

ben mint oktatónk vegyen részt a programban. Az
idei tanévben már öt iskolában – a Heltaiban, a
Mezőben, a Jókaiban, az Aranyban és a Kaffkában
– is sor került ilyen egésznapos képzésre. Az intéz-
mények közül ez utóbbiban volt a legnagyobb ér-
deklődés a program iránt, itt ugyanis nem kis cso-
portban, hanem az egyik hatodikos osztályban
zajlott az elsősegély-oktatás. A diákoknak ugyan
nem kellett vizsgázniuk a tanultakból, de az biztos,
hogy komoly, alapfokú tudás birtokába jutottak.
Információink szerint a 16 kerületi általános isko-
lából 13-ban mindenképpen, de remélhetőleg mind
a 16-ban sor kerül erre az előadásra.

A zuglói önkormányzat támogatásának köszön-
hetően a Magyar Vöröskereszt XIV. kerületi kiren-
deltsége hamarosan új helyre költözik. A Gizella
utcai szűk, alagsori helyiségből a Bosnyák utcába,
egy tágas, 230 négyzetméteres ingatlanba mennek
át, ahol a raktáron és az irodán kívül egy adomány-
boltot és egy képzési központot is kialakítanának.            

Riersch Tamás

F E L H Í V Á S
Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2015. évi forduló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó (Bursa-2015 B), valamint folytató (Bursa-2015 A) fiatalok szá-
mára. A felhíváshoz az idei évben is csatlakozott Zugló Önkormányzata. A ta-
valyi évhez hasonlóan a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges!

A pályázatok elektronikus rendszerben történő rögzítésének és papír
alapon történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

Papír alapon Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán (1145 Bp., Pétervárad u. 2.) szükséges leadni az
EPER-Bursa rendszer által generált kinyomtatott aláírt pályázatot a pá-
lyázó és a pályázóval egy háztartásban élők (a benyújtást megelőző) egy
havi nettó jövedelemigazolásával együtt.

A pályázatra vonatkozóan részletes információk megtalálhatóak a
www.zuglo.hu vagy a www.emet.gov.hu honlapon. Az ösztöndíjpályázattal kap-
csolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei ön-
kormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a
Támogatáskezelő látja el. A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418, Tel.: (+36-1) 795-5600

Email: bursa@emet.gov.hu, Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
A pályázatok beadásával és elbírálásával kapcsolatos feladatokat Budapest
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályá-
nak Köznevelési Csoportja látja el. A Köznevelési Csoport elérhetősége:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály, Köznevelési Csoport

1145 Budapest, Pétervárad u. 2., Tel.: (+36-1) 872-9472
Email: kozneveles@zuglo.hu, Internet: www.zuglo.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015
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Sokak számára vonzó szakma a
légiutas-kísérő, ám Budapesten
kevés helyen képeznek stewar-
dokat és stewardesseket. Az egyik
ilyen lehetőség viszont éppen Zug-
lóban, az Európa 2000 középis-
kolában volt. 

Az intézményben több területen
is magas szintű szakképzés folyik.
A turisztikai, a vendéglátási, a sza-
kács-, pincér-, kereskedő-, pénz-
ügyitanácsadó- és a média-, illetve
kommunikációs képzés mellett
azonban a légiutaskísérő-képzés
kuriózumnak számított. A prog-
ramot sokáig megkönnyítette a
magyar légitársaság, a Malév léte-
zése, amely szakmai hátteret és
gyakorlatot, illetve vizsga- és mun-
kalehetőséget biztosított a Zuglóból
kikerülő légiutas-kísérőknek. Az
Európa 2000 középiskolában ta-

valy 11-en, előtte pedig 18-an vé-
geztek ezen a szakon, tavaly azon-
ban a légiutas-kísérők OKJ-s kép-
zését a tanév végén megszüntették.
Ez az állapot azonban remélhetőleg
csak ideiglenes, a háttérben ugyanis
már zajlik a szakmai lobbi annak
érdekében, hogy folytatódjon a ste-

wardok és stewardessek képzése.
Papp András igazgató elmondta,
tervei szerint januárban vagy feb-
ruárban ismét meghirdethetik a
képzést, ahol a leendő légiutas-kí-
sérők az angol nyelv mellett többek
között vendéglátást és felszolgálást
is tanulnának.                           RT

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján – akinek a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosultsága 2014. augusztus 1-jén
fennállt – augusztus hónapban Erzsébet-utalványra jogosult, amely
postai úton került kézbesítésre.

Az utalványt az a jogosult személy, aki augusztus hónapban nem
vette át, legkésőbb 2014. december 5. napjáig átveheti a Polgármesteri
Hivatal házi pénztárában (Budapest, 1145 Pétervárad u. 11–17.). A
pénztár nyitvatartási ideje: 

Hétfő–kedd–szerda–csütörtök: 9.00–12.00, illetve 12.30–15.30
Péntek: 9.00–11.30

Az átvételhez szükséges a jogosult személyeknek személyazonosító
igazolvány és lakcímkártya felmutatása.

Tisztelettel Dr. Papp Csilla jegyző

A tizenhat kerületi iskolából tizenháromban 
biztosan tanítják majd az elsősegélynyújtást

A sebkötözést, a vérzéscsillapítást, az újraélesztést és az élet-
mentés egyéb lehetőségeit is megtanulták a hatodikosok 

A Kaffka Margit iskola tanulói vöröskeresztes
szakembereken gyakoroltak

Tavaly tizenegy stewardess végzett a zuglói középiskolában

Buzás Réka, az Álmos gimná-
zium diákja lett az Országos
Diákparlament delegáltja

Szárnyalni szeretne az Európa 2000

A Budapesti Diáksport Szövetség
ajánlásával október 14-én 71 fővá-
rosi iskolát jutalmazott a diákolim-
pián való részvételéért és eredmé-
nyeiért a fővárosi önkormányzat.
Az intézmények a tanulóik ered-
ményeinek függvényében 100 és
500 ezer forint közötti elismerésben
részesültek. Az elmúlt tanévben
9000 általános vagy középiskolás
indult diákolimpiai versenyeken,
amelyeken összesen húsz sportág-
ban 350 iskola volt érintett. Az ok-
tóber 14-i ünnepségen Szentes Ta-
más főpolgármester-helyettes ki-
emelte, az elmúlt évben sikerült
megduplázni a diáksportra és az

utánpótlás-nevelésre fordítható for-
rásokat, ennek is köszönhető az
intézmények jutalmazása. Mint
mondta, a felkészítő tanárok díja-
zását is megemelték, illetve a verse-
nyek helyszíneinek minőségét is ja-
vították. A gyerekek pedig nemcsak
érmeket, hanem a felvételinél be-
számított többletpontokat is kaptak
a sikerért. Az október 14-i ünnep-
ségen több zuglói intézményt is ju-
talmaztak. A Zuglói Hajós Alfréd
Magyar–Német Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola az I–II. és a III–IV.
korcsoportban is díjazott lett, utób-
biban pedig még a Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium, il-

letve a Herman Ottó Általános Iskola
kapott elismerést. Az V–VI. korcso-
portban a Csanádit, a Petrik Lajos
Két Tanítási Nyelvű Vegyipari Kör-
nyezetvédelmi és Informatikai Szak-
középiskolát és a Szent István Gim-
náziumot díjazták, míg az úgyneve-
zett speciális intézmények kategó-
riájában  a Vakok Óvodája, Általános
Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona, illetve a Mozgás-
javító Általános Iskola, Szakközép-
iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Diákott-
hon vehetett át jutalmat.   Riersch 

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Életmentő oktatásÉletmentő oktatás
Réka a parlament elé viszi 
az óraszámcsökkentést
Réka a parlament elé viszi 
az óraszámcsökkentést



Bár legszívesebben bele sem gon-
dolunk, hogy kedvenc állatunkat
baleset érheti, sajnos erre is fel kell
készülnünk, hogy baj esetén meg tudjuk
tenni a szükséges intézkedéseket. Leg-
gyakoribb baleset az autós gázolás és az
emeletről való kiesés, kiugrás. Ezen sze-
rencsétlen események előfordulásának szá-
zalékos aránya szinte a nullára csökkenthető
egy kis odafigyeléssel.

Hóbortos kutyánkat például sose en-
gedjük szabadon olyan helyen, ahol ki-
futhat az autók elé. Egy hirtelen felbuk-
kanó kutya vagy más állat észlelése még
a fegyelmezettebb ebeket is egy forgalmas
autóút gyors vágtában történő átszelésére ösztönözheti,
ami mindenki számára ismert veszélyeket jelent, a
kutyára és az autóban utazókra egyaránt. Szintén
nagyon fontos az emeleti lakások nyílászáróinak meg-
felelő hálóval történő felszerelése, ami megakadályozza,
hogy kedvencünk egy hirtelen ötlettől vezérelve – vagy
akár csak véletlenül is – kiugorjon, kiessen az ablakból.
Utóbbi főleg macskákra jellemző. A cicák általában
könnyebb sérülésekkel megússzák az ilyen manővereket
speciális „fordulási” technikájuk és hajlékonyságuk

révén. A kiesett, sokkos cicára, még ha ép bőrrel
meg is úszta az esést, számtalan veszély leselkedik
a szabadban. A kutyák sokszor szökni próbálnak
az ablakon keresztül, aminek gyakran – már
egy emelet magasságból is – végzetes kimenetele

lehet. Életbevágó, hogy ha megtörténik a baj,
őrizzük meg hidegvérünket, és azonnal vigyük

állatorvoshoz a sérült ebet. Érdemes a tele-
fonunkba beírni állatorvosunk és egy

24 órán át ügyeletet tartó klinika tele-
fonszámát is. Baj esetén szóljunk oda
előre, hogy felkészülve várhassanak

minket. Ilyen súlyos traumák kö-
vetkeztében könnyen előfordulhat
csonttörés, belső vérzés, agyráz-
kódás, a belső szervek sérülése,
szakadása, vagy légmell. Az állatok
ilyenkor sokkos állapotba kerül-

nek, aminek kezelése is állatorvosi közbenjárást
igényel. A balesetet szenvedett állaton gyakran nem is
látszik, milyen súlyos behatások érték, ezért akkor is
orvoshoz kell sietnünk, ha látszólag semmi baja
sincsen. Nagyobb balesetek után gyakran kórházban
tartják pár napra a beteget, hogy állandó megfigyelés
alatt legyen, és ha állapota romlana, azonnal szakszerű
ellátásban részesüljön.

Dr. Schuster Norbert • zugloallatorvos.hu

Az ízületi fájdalom, az ízületi gyulladás és más reuma-
tológiai betegségek igen gyakoriak, a statisztikák szerint
a lakosság 10-15 százalékát érinti valamilyen moz-
gásszervi probléma. Az ízületi fájdalom 3 kategóriája:
1. Egyszerű ízületi fájdalom (arthralgia): Különösebb
elváltozást nem lehet észlelni az ízületi fájdalmon kívül.
Hátterében leggyakrabban sérülés vagy túlterhelés áll,
ezért gyakran nem könnyű feladat annak eldöntése,
hogy konkrétan honnan származik a fájdalom.
2. Porckopás okozta ízületi fájdalom (arthrosis):

Magyarországon kb. egymillió embert érint. A csontok
felszínét borító porc a kopásos megbetegedésben fel-
töredezik, egyenetlenné válik, ezért a mozgás fájdalmas
és nehézkes lesz, az ízület merevsége és deformálódása
alakulhat ki. Az ízület előzetes sérülése, a mozgásszegény
életmód, az elhízás, az egyoldalú terhelés sokszor sze-
repel kiváltó tényezőként. Jellemző az ízületi kopásra
az ún. bemozgatási fájdalom. Hosszabb ülés, pihenés
után, elinduláskor fájdalom jelentkezik, de később az
ízület „bejáratódik”. A porckopás gyulladásos fázisában
az ízület meg is duzzadhat az ízületi folyadék felhal-
mozódása miatt.
3. Gyulladás okozta ízületi fájdalom (arthritis):
Nyugalomban intenzív ízületi fájdalom jelentkezik,

amely mozgatás hatására csökken. Jellemző a duzzanat,
az ízület melegsége, vörössége. Gyakran több ízület

egyidejű gyulladása alakul ki, ek-
kor részletes kivizsgálás szükséges 
Kezelési lehetőségek: Az ízületi fáj-

dalom kezelése nem egységes, és a fenti
kategóriáknak megfelelően másképp ala-
kul egy kopásos probléma kezelése, mint
egy gyulladásos betegségé. 
A porckopás (arthrosis) kezelése: Csak

terhelés közben jelentkező fájdalom esetén
törekedjünk a nem gyógyszeres eljárások hasz-
nálatára. Ha ezek hatása nem elégséges, akkor az egy-
szerű fájdalomcsillapítók (például az acetil-szalicilsav
és a paracetamol) jól beválnak.

A porckopás gyulladásos fázisában – tehát már nyu-
galomban is jelentkező fájdalom kialakulása esetén –
a gyulladáscsökkentők átmeneti használata szükségessé
válhat. Az ízületi folyadék pótlása, a hyaluronsav
pótlása az ízületi merevség csökkentésére eredményesen
alkalmazható módszer, és a helyileg adott injekciók ál-
talában jól csillapítják a gyulladást. A porcépítő szerek
alkalmazása pedig segíti a porc regenerációját és anyag-
cseréjét. A gyógyszeres kezelés mellett jelentős segítséget
nyújthat a mozgás, a fizioterápia, a testsúlyrendezés,
illetve egyes étrend-kiegészítők. 

Dr. Révai Tamás PhD címzetes egyetemi tanár,
igazgató főorvos, Zuglói Egészségügyi Szolgálat
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Az őszi ültetési szezonban sokan
választanak cserjeféléket vagy kü-
lönféle fákat, hogy azokkal színe-
sítsék, díszítsék a kertet. A kerté-
szetekben való válogatáskor a gon-
dozási igény, a várható méret és
persze az ár mellett szempont
lehet az is, hogy új növényünk
télen is megtartja-e lombozatát.
Ugyanakkor kevesen vannak tisz-
tában azzal, mit jelent az örökzöld,
a télizöld és lombhullató kifejezés
közti különbség, pedig fontos dif-
ferenciákról van szó.

Az örökzöld és lombhullató nö-
vények mellett hallani télizöld, il-
letve félörökzöld típusokról is.
Lássuk hát, melyik milyen jelleg-
zetességekkel bír! A valódi lomb-
hullatók levelei ősszel teljesen le-
hullanak, ezek a fák, cserjék télen
kopasszá válnak, lombozatuk csak
tavasszal újul meg. A lombhullatók
téli dekorációs értéke alacsony,
ugyanakkor hasznos komposzt-
anyaggal látnak el minket, ha ösz-
szegyűjtjük a leveleiket. Valódi
örökzöldnek azok a növények szá-
mítanak, amelyeken egyazon idő-
ben legalább két levélgeneráció
található, ennek következtében
mindig zöldben pompáznak: az
idősebb levelek ugyanis még, az
új levelek pedig már a fán vannak. 

A télizöld vagy félörökzöld kife-
jezéssel jelölt típusok azok a fajok,
változatok, amelyeknek levelei az
időjárástól – a hidegtől – függően

a tél közepéig vagy enyhébb tél
esetén néha majdnem tavaszig,
az új levelek megjelenéséig a fán
maradnak. Ezek a levelek aztán
az újabbak kifejlődésével egy idő-
ben lehullanak. A télizöld fajok
választásával tehát egy köztes meg-
oldáshoz jutunk, jó esetben egé-
szen a tél derekáig leveles növé-
nyünk lesz a kertben, tavasszal
pedig nem maradunk a serkenő,
ifjú levelek vidám látványa nélkül,
ráadásul komposztalapanyaghoz
is juthatunk. Télizöld növényeket
tehát akkor válasszunk, ha egész
évben zöld kertet szeretnénk, és
a lehulló lombbal is tudunk mit
kezdeni. A kedvelt, mostanában
még ültethető télizöld fajták közé
tartozik az örökzöld orbáncfű, a
téli jázmin, a télizöld fagyal, a kö-
zönséges fagyal, a mirtuszlonc,
az illatos télizöld bangita, a tavaszi
bangita vagy a télizöld tölgy.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

Kos – Amennyire türelmetlenek
és akaratosak tudnak még min-
dig lenni, annyira bölcsek, nyu-

godtak és higgadtak is. Erre szükségük
is lehet, hiszen főnökükkel ebben az
időszakban is tarthatnak az összetűzé-
sek, hatalmi harcok. Barátaik jó taná-
csokkal tudnak szolgálni, hallgassák meg
őket! A sport is kitöltheti életük nagy ré-
szét, ami szintén segítségükre lehet.

Bika – Társuk fontossága elő-
térbe kerülhet, vágyhatnak arra,
hogy megéljék vele az igaz sze-

retetet. Ebben az angyalok sietnek se-
gítségükre, elsimítva a feszültségeket,
konfliktusokat. Ezek az angyalok meg-
jelenhetnek barátaikként is, akikkel
együtt alkothatnak, akik segíthetnek
most a bennük lévő művészi képessé-
geket kibontani, legyen szó zenéről, film-
ről, fotózásról vagy éppen festészetről.

Ikrek – A szerelmükkel, gyere-
keikkel való feszültségüket,
amelynek valójában mély alapja

nincs is, a feltétel nélküli szeretettel
tudják megoldani. Barátaikkal még
mindig könnyen konfliktushelyzetbe
kerülhetnek. Engedjenek akaratukból,
hogy tudjanak egymás felé közeledni.
Ha ennek ellenére lesznek kiselejtező-
dések, akkor azoknak helyük van, sze-
retettel engedjék el!

Rák – Társukkal, a külvilággal
való konfliktusuk tetőzhet,
amely vitákban realizálódhat.

Ennek egyik oka lehet a munkahelyről
hazavitt – akár a főnökükkel, akár a
munkatársaikkal kapcsolatos – feszült-
ség. Gyerekeik szeretete sokat enyhíthet
ezen, mint kis angyalok próbálnak me-
legséget, szeretetet hozni. Lássák meg
ezt, engedjék be magukba!

Oroszlán – Otthonukban még
lehet hadiállapot, de már a
szépítés, a harmónia utáni vágy

időszaka is eljött. Kapcsolatba kerül-
hetnek a művészetekkel, akár alkot-
hatnak is, aminek helye lehet otthon.
Jó megérzéseikre hallgathatnak, mert
most csatornázva vannak a felsőbb
világhoz. Ezt a szeretetet használva a
bennük felmerülő félelmekkel is szem-
be tudnak nézni. 

Szűz – Biztonságérzetük most
a bőségesen érkező pénztől meg-
erősödhet, bár könnyen bele-

mehetnek olyan kiadásokba, amelyeket
csak a pillanatnyi hangulatuk vezérel,
amelyeket később esetleg megbánnak.
Gyerekeikkel még mindig lehetnek pró-
batételek, amelyek megoldásában társuk
sokat tud segíteni szeretetével, elfoga-
dásával, jó tanácsaival.

Mérleg – Azonkívül, hogy ki-
számíthatatlanok, nagyon jól
vannak. A bennük lévő végtelen

szeretet, együttérzés nemcsak a kör-
nyezetük számára csodálatos, felemelő,
de önmaguk is meg tudnak fürdeni
ebben az érzésben, még inkább emelve
általa mindent és mindenkit. Alkos-
sanak, a művészetekkel most kézen
fogva haladnak!

Skorpió – A pénzügyek aka-
dályai miatt bekeményíthetnek,
ám azok, amik most történnek

velük, elkerülhetetlenek. Türelmetlen-
ségüket, akaratukat, szigorúságukat
enyhítheti az élettel szembeni alázat,
elfogadás, az együttérzés, a szeretet,
amely őket is átmelegítheti. S így a
bennük lévő hatalmas erőt képesek
építésre, alkotásra használni a rom-
bolás helyett. 

Nyilas – Váratlan fordulatokra
számíthatnak, főleg a pénz és a
szerelem területén. A tanulást,

utazást akadályok nehezíthetik, amelyek
miértjeinek megértése, elfogadása fontos
lenne a megoldás megszületésében.
„Amit adunk, azt kapunk” – ez kulcs-
mondat lehet ehhez. Barátaikkal nagy,
„világmegváltó” beszélgetésekre számít-
hatnak otthonukban.

Bak – Lassan megszokja a kör-
nyezetük, hogy az erre a jegyre
oly jellemző higgadtságot, meg-

fontoltságot a szenvedélyes, szélsőséges
érzelmek, túlzások válthatják fel, nagy-
fokú türelmetlenséggel, szabadságvágy-
gyal átitatva. Most még ennél is érzéke-
nyebbek lehetnek, ami az otthonuk
hangulatára is kihathat. Az utakon vi-
szont az angyalok segítenek nekik.

Vízöntő – A munka, a pénzügyi
vonal nagyon jól áll, a „millio-
mosfényszög” segíti őket. Ennek

ellenére önmagukban nincs béke, ami
mögött az erős akaratuk és a türelmet-
lenségük állhat. Ha bele tudnának ülni
a „másik székbe”, megértőek tudnának
lenni, könnyebb lenne nekik, a szeretet
megerősödhetne. Az utakon továbbra
is csak lassan, mert megállíthatják! 

Halak – Ragyogásukkal az
egész világot emelni tudják.
Mindenkihez van egy kedves

szavuk. A baráti kapcsolataikban vi-
szont továbbra is előfordulhatnak fe-
szültségek, akadályok, amelyek által
lehet, hogy még mindig meg kell válni
néhányuktól. Figyeljenek, hogy ez ne
menekülés legyen a nehézségek elől,
egy kapcsolatnak akkor van vége, ha
már nincs mögötte feszültség!

Kétheti horoszkóp október 30-tól

www.asztrocsillag.hu

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
Október 30-tól november 12-ig

Termék megnevezése

Sütőtök

Karfiol

Kelkáposzta

Fejeskáposzta

Kelbimbó

Fekete retek

Csicsóka

Vöröshagyma

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Ár (Ft)

100-130

130-200

200-250

150-180

350-400

100-130

280-330

120-150

Az ízületi fájdalmak okai és kezelési lehetőségei

Teendők baleset esetén

Amennyiben állatunkat baleset
éri, akkor is vigyük orvoshoz, ha
nincs látható sérülése, mert a
shokkos állapotot is kezelni kell

Télizöld, örökzöld
vagy lombhullató?
Télizöld, örökzöld
vagy lombhullató?

Téli Jázmin



TERMÉSZETesen Herend címmel nyílt va-
dászati kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeumban. A Herendi Porcelánmanufaktúra
vendégtárlatán a vadászathoz kapcsolódó
porcelántárgyakat, tarka díszítésű porcelá-

nokat láthat a közönség. A kiállítás 2015. ja-
nuár 4-ig látogatható.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. közös va-
dászati kiállításán a Bakony vadjai és virágos

rétek elevenednek meg porcelántár-
gyakon. A híres herendi porcelán
egyedülálló magyar termék, hunga-
rikum. A 188 éves Herendi Porce-
lánmanufaktúra mára tizenhatezer
különböző formát, négyezer külön-
böző mintát állít elő. Herend ezúttal
a mezőgazdasági múzeum vadászati
kiállításának termeiben mutatkozik
be, ahol közel kétszáz egyedi, a va-
dászathoz kapcsolódó porcelántár-
gyat, vadakat formázó figurákat, dí-
szes porcelánokat tekinthet meg a
közönség. A tárlatot festőbemutató
színesíti, és decemberben karácsonyi
kollekcióval is kiegészül.            -bb-

A Hunyadi János Általános Iskola
Mesejátszók Bábcsoportja és a
Zuglói Cserepes Kulturális Non-
profit Kft. október 11-én már ti-
zenegyedik alkalommal rendezte
meg a Lipták Villában a Zuglói
Bábfesztivált. A rendezvény az
elmúlt tíz évben semmit sem ve-
szített népszerűségéből. Ezúttal
is érkeztek csoportok a határon
túlról, például a Felvidékről –
Diószegről, Galántáról és Po-
zsonyból. Fellépett a nyergesújfalui
Pinocchió Bábcsoport is, amely
nemrég az egri országos bábfesz-
tiválon aranyminősítést nyert, illetve bemu-
tatkozott a házigazda Mesejátszók Bábcsoport
és a szintén zuglói Narancs Óvoda Ormi for-
mációja. A Zuglói Bábfesztivál hagyományai

közé tartozik, hogy nincs szakmai zsűri, az
előadásokat kizárólag a közönség tapsa mi-
nősíti. Ennek alapján pedig idén valamennyi
előadás közönségdíjas lett. Rt
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A 2013–14-es szezon legjobb női
párbajtőrvívója a zuglói Szász
Emese lett. A Vasas SC kiválósága
egész évben kiegyensúlyozottan
vívott. A Világkupa megnyeréséért
járó elismerést novemberben, Ró-
mában veszi majd át, az ered-
mény azonban már ismert, ezért
október 15-én a hatodik Zuglói
Olimpiai Estéken, ahol ezúttal ő
volt a sztárvendég, már gratulál-
hattunk neki. 

– Emesével a gyógytornán talál-
koztunk először – mesélte az olim-
piai– világ- és Európa-bajnok kaja-
kos, Szabó Gabriella -, ott kezdtünk
el beszélgetni egymással, például
arról, hogy mindketten zuglóiak
vagyunk. Ilyen és ehhez hasonló
történetekről esett szó a Zuglói
Olimpiai Esték hatodik állomásán.
A program lényege, hogy barátok,
ismerősök vagy közel álló emberek
meséljenek a vendégről. Szabó Gab-
riella és Szász Emese például a
gyógytornásznál történt ominózus
első találkozás óta jó barátságot
ápolnak, s bár sosem látták még
élőben a másikat versenyezni, tisz-
telettel adóznak egymás teljesítmé-
nye előtt. Ez a tisztelet érződött
Kárpáti-Mátyás Andrea, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium igazga-
tóhelyettesének beszámolójából is.
A pedagógus a 90-es években Emese
osztályfőnöke volt, és ő volt, aki
rendszeresen igazolta a tanítványa
hiányzásait is. Ez utóbbiból pedig
jócskán akadt, Emese ugyanis ak-
koriban már élsportolónak számí-
tott, ezért rendszeresen volt edző-
táborokban, külföldi világversenye-

ken. A Vörösmartyban évtizedek
óta nagy hagyománya van az élspor-
tolói osztálynak, olyan világsztárok
végeztek az intézményben, mint
például az ötszörös olimpiai bajnok
Egerszegi Krisztina. Szász Emesé-
nek is több olyan osztálytársa akadt,
akik később ismert és eredményes
sportolókká váltak. Közülük az
egyik, a kétszeres olimpikon hosszú-
távfutó Papp Krisztina is eljött az
októberi zuglói estére, ahol elme-
sélte, Emesét ritkán látták az isko-
lában, de ha ott volt, akkor pilla-
natokon belül vidámmá és derűssé
varázsolt mindent maga körül.

Az este folyamán az is kiderült,
valójában Szász Emese édesanyja
volt a „ludas”, hogy a kislányából
(mert van egy nagyobb lánya is,
aki szintén jelen volt a rendezvé-
nyen) vívó lett. Emesét ugyanis
először úszni járatta, de nagyon
utálta a kora reggeli edzéseket. A
sportágtól való elválást megkönnyí-
tette egy kézcsontrepedés, ám az
is biztos volt, hogy az élénk és

mozgékony kislánynak valamit
sportolnia kell. 

– Labdaérzéke nem igazán volt,
ezért a csapatsportokat nem eről-
tettem, megpróbáltam őt a küz-
dősportok felé terelni, gondolván,
balkezessége előnyt jelenthet szá-
mára – árulta el az édesanya.

Ma már nagyon sok balkezes
vívó van, tehát nem a fordított alap-
állás, hanem a vívótudás és a rob-
banékonyság az, ami Emesét a töb-
biek fölé emeli. Ezt pedig az est
utolsó meglepetésvendége, Kopetka
Béla, Emese nevelőedzője mondta.
A vendégek érkezéséről Szász Eme-
se nem tudott. Volt is öröm, mikor
egy-egy hozzátartozója vagy ismerőse
váratlanul megjelent a színpadon
Emese nem titkolta örömét, mint
ahogyan a könnyeit sem, mikor
édesapja közelmúltbeli haláláról
mesélt. Őszinteségével pedig ala-
posan feladta a leckét Lázár Zoltán
rajzfilmkészítőnek, aki az est fo-
lyamán művészi karikatúrát készí-
tett a kiváló zuglói vívóról. Riersch 

Október 7. és november 7. között
látható Nagy Gergő kiállítása a
Zuglói Ifjúsági Centrumban. A
program két szempontból is kí-
sérlet. Egyrészt ezzel a tárlattal a
ZIC csapata egy új „szolgáltatást”
szeretne bevezetni: olyan zuglói
fiataloknak nyújtanának bemu-
tatkozási lehetőséget, akiknek a
tehetségét eddig csak egy szűk
kör ismerte. Nagy Gergő az első
szerencsés, akinek munkásságát
immár a nagyközönség is láthatja. 

– Olyan kerületi tehetségeket ke-
resünk, akiknek munkáit elsőként
állíthatjuk ki, ezért a programnak
is Az első kiállításom címet adtuk
– mondta Bese Judit tagintézmény-
vezető.

Az első kiállító egy olyan fiatal-
ember volt, akit a ZIC-ben jól is-
mertek. Nagy Gergő (Geri) ugyanis
éveken keresztül aktív szerepet vál-
lalt a helyi ifjúsági programok szer-
vezésében. Azt sokan tudták róla,
hogy immár harmadik éve tagja a
roma származású, Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas gitárművész, Snétber-
ger Ferenc tehetségközpontjának,
ám azt kevesen sejtették, hogy nem-
csak dobolni, hanem fotózni és raj-
zolni is kiválóan tud.

– Korábban az Ybl Miklós Építő-
ipari Szakképző Iskolába jártam –
mesélte–, és a díszítőszobrászat
szakon nagyon sokat kellett rajzol-
nunk. Ott kedveltem meg ezt a tár-
gyat. Jelenleg a Belvárosi Tanodában

érettségire készülök, és természe-
tesen rajzból is vizsgázni fogok. Az
érettségire készített rajzaimat, illetve
a fotóimat állítottam ki a ZIC-ben,
és engem is meglepett, hogy milyen
kedvező fogadtatásuk volt.

Gergő alkotásaiból első pillantásra
kiderül, főleg a roma identitás fog-
lalkoztatja. Olyan részleteket sze-
retne a saját világából felvillantani,
melyek más megvilágításba helyezik
ennek a kultúrának a problémáit.

Nagy Gergő különleges hangulatú
kiállítása november 7-ig látható a
Zuglói Ifjúsági Centrumban. Bese
Judit tagintézmény-vezető pedig je-
lezte, máris van érdeklődés a be-
mutatkozási lehetőség iránt, így
várhatóan novemberben egy újabb
rejtett zuglói tehetséggel ismerked-
hetnek meg a ZIC látogatói.        rt

Nagy Gergőt a roma identitás
foglalkoztatja

A Herendi Porcelánmanufaktúra mára tizen-
hatezer különböző formát és négyezer külön-
böző mintát állít elő

A Zuglói Bábfesztiválon sosincs zsűri, a fellépő-
ket kizárólag a nézők tapsa minősíti

Olyan művészeket keres a ZIC, akiknek
munkásságát még csak kevesen ismerik

Napi menü:

Fogyassza el ebédjét , vacsoráját hangulatos környezetben!

Minden torkos hétfő, azaz 18.00 után
adunk a fogyasztás végösszegéből !

hétfőn 30% kedvezményt

Keddenként cigányzenével, bogrács partyval várjuk kedves vendégeinket!

Szerdánként grill est,  ahol kellemes, lágy zongoraszó kíséretében
kínáljuk grill specialitásainkat.

Céges rendezvények, családi összejövetelek esküvők lebonyolítását bízza
szakképzett személyzetünkre és kérje személyre szabott kedvezményes ajánlatainkat!

Hétköznaponként kétfogásos menü mindennap 12.00 és 15.00 között csak 990 Ft / fő áron
HÁZIAS ÍZEK!

,
kétféle menüsor közül választat, egy pohár limonádéval! Előfizetés esetén csak 890 Ft / fő/nap.

Október 30. csütörtök

A: Vegyes csirke és pulykanyárs,
salátával, szalmaburgonyával

B: Narancsos marhasült, házi
burgonyafánkkal

Október 31. péntek

A: Juhtúrós sztrapacska, vaslapon
pirított füstölt csülökkel

B: Tiroli vegyes rétes

November 3. hétfő

A: Csülkös pacalpörkölt, petrezsely-
mes hordóburgonyával, kovászos
uborkával

B: Zöldséges jérceragu petrezselymes
jázmin rizzsel

November 4. kedd

A: Vaslapon sült sertésszelet, csőben
sült karfiollal, füstölt sajttal és
párolt rizzsel

B: Tanyasi csirkemell rántva, vajas
petrezselymes burgonyával,
csemege uborkával

November 5. szerda

A: Elzászi göngyölt dagadó, párolt
savanyú káposztával, sós
burgonyával; Gyümölcsös
rizsfelfújt, szamóca öntettel

B: Spenót tükörtojással,
csiberopogóssal; Gyümölcsös
rizsfelfújt, szamóca öntettel

November 6. csütörtök

A: Francia rakott burgonya
B: Gombapaprikás háromféle

gombából, galuskával

Könnyű zöldségleves

Erdélyi csorba leves

Brokkolikrém leves pirított mandulával

Karalábéleves húsgombóccal

Ököruszály leves, gyufatésztával,
zöldségekkel

Lebbencsleves, házi tésztával, füstölt
kolbásszal

November 7. péntek

A: Penne fűszeres hússal, füstölt
sajtforgácsokkal

B: Csokoládéval töltött túrógombóc,
vanília sodóval

November 10. hétfő

A: Kakaspörkölt túrós csuszával
B: Zöldborsós sertésragu, párolt rizzsel

November 11. kedd

A: Főtt marhaszelet, pikáns
meggymártással szalonnás
burgonyagombóccal; Lúdláb szelet

B: Lencsefőzelék sült debrecenivel
Lúdláb szelet

November 12. szerda

A: Tordai malacpecsenye, kapros
paprikás mártással, galuskával

B: Filézett csirkecomb egészben sütve
több magvas bundában, rizibizivel,
csemege uborkával

November 13. csütörtök

A: Paradicsomos káposzta, mini
fasírtgolyókkal

B: Pásztortarhonya parasztkolbásszal,
házi csalamádéval

November 14. péntek

A: Fűszeres húsgombócok
bazsalikomos paradicsomos
makarónival

B: Bécsi császármorzsa házi
meggylekvárral

Magyaros csirkeaprólék leves, galuskával

Füstölt sajtkrém leves, pirított
sonkakockával

Tejfölös snidlinges burgonyaleves

Pulykahúsleves gazdagon

Csurgatott tojásleves

Magyaros szárnyas ragu leves

November 17.  hétfő

A: Csikós tokány óriás házi galuskával
B: Zöldfűszerekkel sült csirkemell

csíkok, grillezett zöldséggel és
jázminrizzsel

November 18. kedd

A: Szezámos bundában sült
harcsafilé, párolt petrezselymes
rizzsel, tartármártással
Kávékrémes képviselőfánk

B: Csőben sült sajtos- sonkás ravioli
Kávékrémes képviselőfánk

November 19. szerda

A: Grillezett jércemell, joghurtos
csiperkeraguval, petrezselymes
burgonyával

B: Fokhagymás vasi pecsenye,
dödöllével

November 20. csütörtök

A: Kapros karalábéfőzelék ropogós
pulykagombóccal

B: Házi rakott burgonya kolbásszal
és friss tejföllel

November 21. péntek

A: Csirkés-gombás lasagne
B: Vargabéles eperöntettel

Zöldborsóleves, csipetkével

Milánói zöldségleves

Marhahúsleves gyufatésztával és
zöldséggel

Paradicsomkrém leves füstölt sajttal

Szegedi gulyásleves

Erzsébet-utalványt, SZÉP kártyát,
étkezési utalványokat elfogadunk!

Hotel
Amadeus

1141 Budapest, Fogarasi út 123.

Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353

hotelamadeus@hotelamadeus.hu

www.hotelamadeus.hu

A Hotel Amadeus étterme, sörözője és az ősz
beköszöntével, hangulatos fűtött kerthelyisége
továbbra is változatlan áron várja kedves vendégeit!

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

A cikkhez kapcsolódó 
videó megtekinthetõ 

a zugloilapok.hu oldalon

Gergő első kiállításaGergő első kiállítása

Minden előadás közönségdíjas lettMinden előadás közönségdíjas lett

Megelevenednek a Bakony vadjaiMegelevenednek a Bakony vadjai

Ritkán látták a sulibanRitkán látták a suliban

A Zuglói Olimpiai Esték hatodik sztárvendége Száz Emese vívó volt



Az elmúlt hetekben elszaporod-
tak a trükkös tolvajok által elkö-
vetett bűncselekmények a kerü-
letben. Nagy Sándor Istvántól, a
zuglói rendőrkapitányság sajtó-
referensétől megtudtuk, néhány
hét alatt annyi eset történt,
amennyi máskor több hónap alatt
szokott. A mostani bűncselek-
ményekben azonos, hogy az ál-
dozatok minden esetben 70 év
felettiek, akiket sokszor kora haj-
nalban, álmukból felébresztve
csapnak be az elkövetők. Minden
idős zuglói polgár legyen nagyon
elővigyázatos!

Október 3-án például egy 82 esz-
tendős asszonyt hívott fel valaki te-
lefonon a lánya nevében, és kétség-
beesetten azt hajtogatta, hogy meg
akarják ölni, mert egy nagyobb ösz-
szeget kért kölcsön, és nem tudja
visszafizetni. Az idős asszony nem

tartott otthon pénzt, de megígérte,
hogy reggel első dolga lesz kivenni
a bankból a kért kétmillió forintot.
A sértett később 4000 eurót és egy-
millió forint készpénzt adott át an-
nak az ismeretlen nőnek, aki az ál-
lítólag bujkáló lánya helyett jött el
a pénzért. Az idős asszony később
csak azért hívta fel a rokonait, hogy
megtudja, mi van a lányával, azon-
ban azzal kellett szembesülnie, hogy
alaposan becsapták.

Két nappal korábban a Negyed
utca egyik társasházának lakásába
csöngetett be két férfi, hogy ők víz-
vezeték-szerelők, s mivel a szom-
széd beázott, ellenőrizni szeretnék,
honnan ered a víz. A 81 éves sértett
bedőlt a trükknek, felengedte a két
férfit, akik módszeresen ellenőriztek
mindent a lakásában. A bácsi ezt
követően átment a szomszédba,
hogy megtudja, hol ázik, ám ott

kiderült, az elkövetők abban a la-
kásban is próbálkoztak ugyanezzel
a trükkel, igaz, ott sikertelenül. A
81 éves férfitől 190 ezer forintot és
110 eurót vittek el a tolvajok. 

Október 6-án egy vásárlásból ha-
zafelé tartó 88 esztendős hölgyet
állított meg három, a sértett el-
mondása szerint szerelő kinézetű
férfi, akik a gázművekre hivatkozva
a lakás gázberendezéseit akarták
ellenőrizni. Miután bejutottak az
ingatlanba, mindent megnéztek és
felírtak, majd a javításokra, cserékre
70 ezer forint előleget kértek. Az
idős asszony csak hétezret tudott
adni, az álszerelők azt mondták, a
többiért később visszajönnek. A
sértett ezután felhívta a közös kép-
viselőt, hogy számon kérje rajta,
miért nem szólt a szerelők jövete-
léről. Ekkor derült ki a csalás. 

Riersch 
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Az önkéntes szervezetek polgári
védelemben betöltött szerepéről
tartott tudományos konferenciát
október 17-én az Európai Civil
Polgári Védelmi Szervezetek
Együttműködési Fóruma
(EVCPF) az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Mo-
gyoródi úti székhelyén. A Magyar
Polgári Védelmi Szövetség szer-
vezésében megrendezett vitán
19 ország 30 szervezete és négy
állam katasztrófavédelmet is ok-
tató egyeteme vett részt.

A negyedik alkalommal meg-
tartott konferencián elemezték az
idén Európában bekövetkezett ter-
mészeti katasztrófák következmé-

nyeinek felszámolásában részt vett
civil szervezetek tevékenységével
kapcsolatos tapasztalatokat, illetve
megtárgyalták a lakosság önmen-
tésre való felkészítésének lehető-
ségeit. Felszólalt az angol Vörös-
kereszt főtitkárhelyettese, aki a
humanitárius tevékenységekről
tartott előadást, míg a horvát ka-
tasztrófavédelmi egyetem dékánja
a hegyimentés terén szerzett is-
mereteit osztotta meg a hallgató-
sággal. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tanszékvezetője a ma-
gyarországi beavatkozásokról szá-
molt be a megjelenteknek, más

előadók pedig a saját országaikban
bekövetkezett eseményekről tájé-
koztatták a konferencia résztve-
vőit.

Dr. Endrődi István tűzoltó ez-
redes, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem katasztrófavédelmi mű-
veleti tanszékének vezetője, a ren-
dezvény házigazdája lapunknak
elmondta, az Európai Unió ré-
széről elvárás, hogy a tagállamok
polgárvédelmi feladataikat önkén-
tesek bevonásával oldják meg. En-
nek megfelelően Európában a ter-
mészeti, illetve civilizációs kataszt-
rófák elhárításában a professzio-

nális szervezetek mellett egyre na-
gyobb szerep jut az önkéntes cso-
portoknak. 

Az előadások után a konferencia
résztvevői Hajdúszoboszlóra lá-
togattak, ahol az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság ál-
tal szervezett nemzetközi minősítő
(INSARAG) városi kutató-mentő
gyakorlatot tekintették meg, amely-
ben a katasztrófavédelem szak-
emberei mellett önkéntesek, a Ma-
gyar Honvédség, a rendőrség erői,
illetve román, bolgár, szerb és
horvát szervezetek vettek részt.  

Papp Dezső

Először dalolt, 
majd harapott

Közúti konfliktushoz riasz-
tották október 13-án a rend-
őröket. Az Egressy út és a Ste-
fánia út találkozásánál ugyanis
koccanás történt, az érintettek
pedig összeverekedtek. Egy 32
éves fiatalember Reanult-jával
hátulról nekiütközött az előtte
álló Fordnak. Az utóbbi autó
vezetője kiszállt, dalra fakadt,
majd tántorgó léptekkel oda-
ment a másik sofőrhöz, akit
harapdálni, majd ütlegelni kez-
dett. A rendőrök ekkor érkeztek
a helyszínre, és miközben szét-
választották a feleket, megálla-
pították, hogy a Ford vezetője
meglehetősen bódult állapotban
van. A helyszínen megszondáz-
tatták, s mivel az eszköz jelentős
mennyiségű alkohol fogyasztá-
sát jelezte, a férfit előállították
a kapitányságon, ahol ittas jár-
művezetés és garázdaság miatt
indult ellene vizsgálat.

Véletlenül volt tele 
a táskája

Közúti ellenőrzést tartottak
a rendőrök október 13-án a
Hermina úton. Egy 39 éves
hölgyet ennek során állítottak
meg, ám a rendőröknek a mel-
lette ülő férfi is gyanúsnak tűnt,
ezért az irataik mellett a cso-
magjaikat is átvizsgálták. A
férfi ölében lévő táskában egy
American Express bankkártyát,
egy hotel ajtónyitó mágneskár-
tyáját, egy használt csavarhúzót
és egy univerzális, kilincs nél-
küli ajtónyitó eszközt találtak.
A férfi az eszközök nagy részé-
ről azt állította, hogy találta
azokat, illetve a táskában lévő
hét injekciós tűről azt mondta,
azok saját használatra vannak
nála. Ezt alátámasztotta, hogy
mind a nőnek, mind a férfinak
össze volt szurkálva a karja. A
két gyanúsítottat előállították,
a kábítószer-fogyasztás tényét
szakértő vizsgálja.

Nagybevásárlás 
kis pénzért 

Október 16-án a biztonsági
őröknek lett gyanús az egyik
zuglói áruház vásárlója. Az 51
éves nő ugyanis feltűnően ke-
veset fizetett a vásárolt termé-
kekért. Mint kiderült, a gya-
núsított egyszerűen átcsoma-
golta az árukat, így 95 ezer
forint helyett mindössze 20
ezret fizetett a pénztárnál.

Szomorú eset 
a Vidám Parkban

A régi Vidám Park területén
még több játék is működik.
Az egyik ilyennél fedezték fel
a biztonsági őrök azt a férfit,
aki jól látható módon zseto-
nokat árusított a közönségnek.
Az őrök elfogták az illetőt, aki-
ről kiderült, a zsetonokat a
park egyik alkalmazottjától
szerezte be, és az eredeti ár
töredékéért árusította. A férfi
így naponta 4-6 ezer forinthoz
is hozzájutott. Az őrök a férfi
társát, a park alkalmazottját
is elfogták, majd mindkettő-
jüket átadták a rendőrségnek.
A két gyanúsított ellen üzlet-
szerűen elkövetett csalás vét-
sége miatt indult vizsgálat.

BŰNÜGYI KRÓNIKA

A konferencia résztvevői egy városi ku-
tató-mentő gyakorlatot is megnéztek
Hajdúszoboszlón

ZUGLÓI RENDÉSZETI 
KÖZPONT

ÜGYELET

Zugló Biztonsága
Közös Ügyünk!

www.zrk.hu
2 11 22 33

Zuglói Önkormányzati Rendészet 
Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 

Zuglói Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közbiztonsággal, köztisztasággal, 
vagyonvédelemmel kapcsolatos 

lakossági panaszok, 
észrevételek bejelentése. 

Számítanak az önkéntesekre

A sértettek legtöbbször idős emberek, akiket sokszor álmukból felébresztve, hajnalban csapnak be a tolvajok

Dr. Endrődi István

A természeti katasztrófák következményeiről és a
lakosság önmentésre való felkészítéséről tárgyaltak 
A természeti katasztrófák következményeiről és a
lakosság önmentésre való felkészítéséről tárgyaltak 

Vigyázat, újabb trükkökkel próbálkoznak!Vigyázat, újabb trükkökkel próbálkoznak!

Fotó: Schieber József



ZUGLÓBAN 60NM-ES FŰTÖTT
garázs, wc-vel, zuhanyzóval, raktá-
rozási célra, csendes tevékenységre,
hosszútávra, sürgősen kiadó. Tel:
221-9225

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, tele-
pítések, alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-8680, 06-30-970-4870

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, víru-
sirtás, telepítés ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal!T: 06-30-857-
2653

NYELVOKTATÁS ZUGLÓBAN! Nagy
tapasztalattal rendelkező diplomás
nyelvtanárnő vállal tehetséggondozást,
továbbtanulásra, érettségire, nyelv-
vizsgára való felkészítést angolból,
és kezdő orosz tanítást. T:06-20-
225-5260

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vá-
sárol jó állapotú könyveket, könyv-
tárakat, könyvhagyatékot, antikváriát.
Díjtalan kiszállás! Tel: 352-74-70
(szerdánként), 06-20-916-57-66, web:
www.vertesiantikvarium.hu

5260

AUTÓFELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL, ADÁS-VÉTELI szer-
ződéssel. (roncs autót is) Házhoz
megyünk, hétvégén is! Tel: 06-30-
253-2248

FIATAL ZUGLÓI DIPLOMÁS há-
zaspár eltartási vagy életjáradéki
szerződést kötne idős hölggyel vagy
úrral. Tel: 06-30-368-7859

ARANY-EZÜST VÉTELE a legjobb
napi áron. Hagyatékot készpénzért
vásárolok. VII. Wesselényi u.19. Wes-
selényi Galéria Tel: 317-9938 www.
louisgaleria.hu  

RÉGI, TÖRÖTT, KOPOTT fotók fel-
újítása, átalakítása. Negatívok, videók
digitalizálása. Tarján Fotó, 1145 Thö-
köly út 150., Nyitva hétköznap: 10-
18h. Tel: 363-1170

OKTATÁS

KÖNYV

JÁRMŰ

EGYÉB

SZÁMÍTÓGÉP
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Megjelenések és lapzárták 2014-ben
Lapszám Hirdetési lapzárta (szerda)

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefolyók
minden típusának falbontás nélküli
gépi tisztítása azonnal, garanciával.
Tel: 228-6193, 06-30-9210-948

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

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

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

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁ-
ZOLÁS, parkettacsiszolás, laminált
lerakás. Gyors kezdéssel, garanciával,
referenciával. Tel:06-30-942-47-35
vagy 360-23-45 Pap Gábor kisiparos,
www.festes-tapetazas.hu

TETŐFEDŐ BÁDOGOS MUNKÁK
készítése, javítása. Kisebb ácsmun-
kák. Kis munkák is. Tel:291-0081,
06-30-401-74-62

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítés-
építés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel: 406-4095, 06-30-734-0411

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

MAGÁNHÁZAKNÁL TAKARÍTÁST,
ABLAKTISZTÍTÁST vállal cégünk.
Ha fáradt, vagy elfoglalt, hívjon biza-
lommal! Tel: 06-20-595-3057

FÜRDŐSZOBÁK, KONYHÁK FEL-
ÚJÍTÁSA, átalakítása! Csempebur-
kolás, kőművesmunkák, vízszerelés!
Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.mesterur.hu Tel: 06-20-961-
6153

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL 
HELYSZÍNEN! Villamosmérnök 

végzettséggel, garanciával. Digitá-
lis átállás! Mindig-TV, dekóder be-
üzemelés! Tel: 06-20-471-8871

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, központi fű-
tésszerelő mester vállalja készü-
lékek, berendezések javítását,
karbantartását, cseréjét. Teljes
körű kivitelezési munkákat és
duguláselhárítást. Tel: 06-30-

956-8540, 06-1-220-5185

ABLAK JAVÍTÁS! www.ajtoablak-
doktor.hu 20 éve vállalom ked-

vező árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseré-
jét, festését, üvegezését, szigete-
lését 1 év garanciával. Felmérés
díjtalan. Horváth Ákos Tel: 06-

70-550-0269

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS, PAR-
KETTALERAKÁS, parkettajavítás,
parkettacsiszolás, vízszerelés, csem-
pézés, villanyszerelés, ajtó-ablak-
csere, illesztés, kőműves-, lakatos-
és asztalosmunkák, takarítás ga-
ranciával. Tel:202-2505, 06-30-251-
3800

ÜVEGEZÉS HELYSZÍNEN IS. Hő,
fény és biztonsági fóliázás. Nyílá-
szárók utólag is szigetelése. Rés
szellőzők készítése. Tel: 06-20-956-
7241

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

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZ-
HATÓ HÖLGY kisebb-nagyobb ta-
karítást, ablaktisztítást, vasalást
vállal. Irodák és társasházak ré-
szére is! Gyors és precíz munka-
végzés. T:06-30-294-2227

SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉ-
TÁZÁS fóliatakarással! Minőségi,
tiszta munka. Ingyenes kiszállás.
Hívjon bizalommal! Tel: 220-5731,
06-20-994-6279

ZÁRSZERVÍZ VÁLLAL ASZTA-
LOS munkát: ajtó- ablakillesztést,
zárszerelést, küszöbkészítést, szi-
getelést, mázolást, pántok, zsanérok
cseréjét és a legkisebb munkát is
vállalom. Szigeti László, Tel: 251-
9483, 06-20-381-6703

TAKARÍTÁS! MEGBÍZHATÓ
HÖLGY kisebb nagyobb takarítást,
vasalást, ablaktisztítást vállal. Gyors
és precíz munka, hívjon bizalom-
mal. Tel: 06-30-631-3119

FESTŐMESTER vállal szobafes-
tést, mázolást, tapétázást, penészes
falak szakszerű rendbehozatalát.
Hosszú távú garanciával. Tel: 285-
2882, 06-30-878-8977

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

ÉPÜLETLAKATOS MUNKÁK! Ke-
rítések, nagykapuk, toló-kapuk,
lépcsőházkorlátok, erkélykorlátok,
vasajtók, ablak-, ajtórácsok, akna-
fedelek, előtetők készítése és javí-
tása garanciával. Tel: 06-30-984-
7684

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKŐTELENÍTÉSE, javítása,
csapok, szifonok, WC-csészék, WC-
tartályok cseréje javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Tel: 06-
30-447-3603

ZUGLÓI VÍZVEZETÉKSZERELŐ
GYORSSZOLGÁLAT! Dugulás el-
hárítás profi gépekkel, szerelvé-

nyek javítása, cseréje,
gázkészülékek javítása, csőtörés,
hibaelhárítás azonnal. Társasház-

aknak és közületeknek is! 40
éves gyakorlattal. Tel: 3633-272,

06-30-9517-849

ABLAK-AJTÓ JAVÍTÁS! (mű-
anyag is) Zárcsere, szigetelés,

passzítás. Ingyenes kiszállással.
Kiss Ernő asztalos. 

Tel: 06-30-447-4853

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI élet-
járadék szerződéssel! Személyre sza-
bott ügyvédi konstrukcióval, rend-
szeres havi bevétellel, életminőségét
javíthatja. Pintér Judit Tel: 406-5699,
06-30-9212-418

KARÁCSONYRA AJÁNDÉKOZZON
CSALÁDI-, és gyermek-, vagy erotikus
fotósorozatot-naptárral.  Tarján Fotó,
1145 Thököly út 150., Nyitva: 10-
18h. Szombaton bejelentésre. Tel:
363-1170

BOSNYÁK TÉRI PIACON magas
áron vásárolok mindenféle régi bú-
torokat, festményeket, asztali-, fali-,
zseb-, és karórákat, porcelánokat,
festményeket, ezüst-, bronz-, réztár-
gyakat, régi kerámiákat, pénzeket,
könyveket, kitüntetéseket, bizsukat,
ékszereket, hagyatékot stb… Tel: 06-
30-9210-915, 06-20-562-3252, Koz-
ma Józsefné

ALMÁSSY KATALIN VÁSÁROL leg-
magasabb áron bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, szob-
rokat, porcelánokat, könyveket, hang-
szereket, csillárokat, írógépet, var-
rógépet, csipkét, bizsukat, borostyánt,
szőrmét, hagyatékot, kacatokat. Díj-
talan kiszállással! Hétvégén is! Tel:
06-30-308-9148                        

KOSSUTH GALÉRIA ANTIKVITÁS
vásárol magas áron antik bútorokat,
festményeket, asztali-, fali-, zseb-, és
karórákat, Herendi, Zsolnay, Meis-
seni..stb., porcelánokat, Kovács Mar-
git-, Hummel-, Gorka kerámiákat,
bronz és ezüsttárgyakat, háború előtti
katonai kitüntetéseket, levelezőlapo-
kat, képeslapokat, hagyatékokat, tört
és fog aranyat. Értékbecslés és ki-
szállás díjtalan! XV.ker. Páskomliget
u.8. (Vásárcsarnokkal szemben) Tel:
06-1-708-2878, 06-20-358-8217

GÁBOR ESMERALDA BECSÜS
műgyűjtőnő külföldi magas áron,
helyszínen, készpénzért vásárol antik
és modern festményeket, bútorokat
(figurálisak előnyben) ezüsttárgyakat,
aranyakat, elefántcsontokat, kardo-
kat, asztali álló, fali - és karórákat,
porcelánokat (Herendi, Zsolnay) Ko-
vács Margit, Gorka Géza, Kissróz
Ilona, kerámiákat, szőnyegeket, bronz
tárgyakat, kitüntetéseket, teljes ha-
gyatékot, értékbecslés, kiszállás díj-
talan. Életjáradéki szerződést is vál-
lalok. Üzletünk: II.ker. Fő u.67. Tel:
06-1/789-1693, 06-30-382-7020

RÉGISÉG

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. munkatársakat keres!
Érdeklődni: 06-70-383-5004. Fény-
képes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
emailre várjuk!

ÚJPALOTAI 20 ÉVE MŰKÖDŐ fod-
rászüzletünkbe pedikűr-manikűröst
keresünk. Érdeklődni telefonon: 06-
30-401-6437

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

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

IZOMLETAPADÁSOK, FEJ-, NYAK-,
hátfájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery u.
25.; Vörösvári út 88-96.), vagy az ön
otthonában. Csipak Zoltán gyógymasz-
szőrtől. Tel: 06-20-595-3057

GYÓGYPEDIKŰR! BENŐTT KÖ-
RÖM, tyúkszem eltávolítása, kezelése.
Házhoz megyek! Manikűr is. Hét-
köznap és hétvégén! Ajándékutalvány
vásárolható! Tel: 06-30-319-1178 

EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁ-
CIÓ TANFOLYAM pároknak, csalá-
doknak, munkatársaknak, hogy
stresszes és dühös pillanatokban is
képesek legyünk vitáinkat békés pár-
beszéddé alakítani. Tel: 06-70-250-
6233; www.emkommunikacio. hu

SZAKKÉPZETT 60 ÉVES GON-
DOZÓNŐ vállalja idősek otthoni ápo-
lását. Bevásárlás, orvosi ügyintézés,
autóval rendelkezem. Hívjon biza-
lommal! Tel: 06-20-441-8651

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

REDŐNYŐS MUNKÁK, gurtni csere,
rövid határidővel! Redőny, reluxa,
harmonika ajtó, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny-készítés, javítás. Tel: 410-
7924, 06-20-934-57-28

REDŐNY, RELUXA, szúnyogháló
stb. szerelése LEGOLCSÓBBAN ga-
ranciával. Zuglói redőnyös. Tel:06-
70-341-9489, 06-20-341-0043

AUTOMATA VEZÉRLÉSSEL redő-
nyök, redőnykapuk. Napellenző, szú-
nyogháló, roletta szerelése javítása!
Szénási László Tel.: 06-20/985-1273

A BUDAPESTI INGATLANKÖZVE-
TÍTŐ KFT. eladó és kiadó lakásokat,
házakat, telkeket, üzlethelyiségeket,
irodákat keres! Tel: 351-9578, 06-
70-383-5004

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ké-
szítését vállaljuk gyorsan, kedvező
áron. Irodánk a metró állomáshoz
közel. Tel: 06-30-703-4882,
www.energetikatanusitas.com

KIVÉTELES ADOTTSÁGÚ HELYEN
épült, 9 lakásos társasházban, 77
nm-es új lakás eladó. www.
gyorffy4.hu, Tel: 06-20-943-6541

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD

REDŐNY, RELUXA

INGATLAN

ÁLLÁS

20.

21.

22. 

november 13.

november 27.

december 11.

november 5.

november 19.

december 3.

Apróhirdetés-felvétel: 
hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12
óráig, (XIV., Pétervárad utca 7/B).

Kereteshirdetés-felvétel:
telefon: 06 (30) 954-3506,

fax: 467-2337, 
e-mail: batonyimagdolna.zugloimedia

@gmail.com,
A hirdetések tartalmáért

felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta:
2014. november 5.

Megjelenés: november 13.

Megjelenés (csütörtök, de a terjesztés 
következő hét keddig tart)

A Zuglói Lapok terjesztése 
a megjelenést követő három

munkanapon történik.

Märcz Tamás a válogatottban
Újból válogatott lett Märcz Tamás. A sydneyi olimpiai bajnok vízilabdázó

ezúttal azonban nem a vízben, hanem a medence szélén kapott munkát.
Merész András, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya nemrég
lemondott segítője, Kelemen Attila helyére a BVSC-Wáberer Hungária-
Zugló fiatal szakvezetőjét kérte fel. Märcz Tamás a bajnokság végégig
párhuzamosan dolgozik majd a BVSC és a női válogatott mellett, jövő
nyáron pedig a világbajnokságra fókuszál. 

Zuglói a legjobb húszban
Az október eleji 29. SPAR Budapest Maraton különböző távjain

332 zuglói futó szerepelt. Közülük 117-en a 42 km-es távot is le-
futották. A kerületből a legjobb időt Hodovánszki Csaba (03:15:56)
érte el. A kerület női maratoni indulói közül pedig Vajda Zsuzsanna
szerepelt a legeredményesebben, aki 03:24:16-os idővel ért célba,
amellyel az előkelő 17. lett a női indulók között.

Berkinek megsérült a válla
A néhány hete harmadik világbajnoki címét is begyűjtő zuglói

díszpolgár, Berki Krisztián nem indul a békéscsabai Mesterfokú
Tornászbajnokságon. A sportoló egy vállsérülés miatt kénytelen ki-
hagyni a versenyt. A műtéti beavatkozást azonban nem vállalja,
mert bízik benne, hogy az injekciók és a pihentetés megoldják a
problémát.

Pap Jenő nem öregszik
A BVSC egykori világbajnok párbajtőrvívója, Pap Jenő nem

öregszik. Legalábbis a páston nem látszik rajta. Ő ugyanis 63 évével
dacolva rendszeresen edz, és ennek megfelelően a szeniorok vívó-
versenyein is sikerrel szerepel. Idén ráadásul itthon, Debrecenben
rendezik a veterán-vívóvilágbajnokságot, ahol a BVSC egykori kitű-
nősége több számban is rajthoz áll. A verseny lapzártánk idején kez-
dődött, de Pap Jenő gondoskodott róla, hogy már az első napon
éremnek örülhessünk. A férfi tőrözők 60 év feletti korcsoportjában
lett bronzérmes, amely a magyar szeniorcsapat első érme volt a vi-
lágbajnokságon.

SPORTHÍREK



A karatés Premier League
történetében először vég-
zett magyar sportoló a so-
rozat pontversenyének
élén. A 67 kg-os férfiak
kategóriájában Szegedi
Döme nyerte a 2014-es
nagydíjat.

A BVSC-Zugló Fighter ver-
senyzője, Szegedi Döme az
idei, hét fordulóból álló Pre-
mier League-sorozatot rögtön
egy sporttörténelmi diadallal
kezdte. A világ egyik legran-
gosabb versenyén, a januári
Párizs Openen hatalmas
meglepetésre megnyerte
súlycsoportjának küzdelme-
it, ezzel ő lett a széria első
magyar aranyérmese. Sajó
Zoltán tanítványa később a
szlovéniai fordulóban is
bronzérmes lett, de a hollandiai,
a németországi és a törökországi
állomásokon is értékes pontokat
gyűjtött. A korábbi junior-világ-
bajnok a pontverseny éllovasa-
ként érkezett a salzburgi nagy-
döntőre. A sorozat zárórendez-
vényén Szegedi Döme a selejtezők
során svéd és olasz ellenfelét is
legyőzte, utána azonban kikapott,
és végül helyezés nélkül zárt. Tel-
jesítményével ugyanakkor meg-

őrizte előnyét riválisaival szem-
ben, és első magyarként elnyerte
a Grand Winner címet. A magyar
karatésok erejét jelzi, hogy az
idei Eb-bronzérmes Tadissi Mar-
tial személyében a kategória má-
sodik helyén is magyar sportoló
végzett. Szegedi Döme és Tadissi
Martial sikere a sportág novem-
ber 5. és 9. között, Brémában
sorra kerülő világbajnoksága előtt
bizakodásra adhat okot.      -rt-

A Magyar Sportok Házában
sajtótájékoztató keretében
jelentette be a Magyar Test-
gyakorlók Körének (MTK)
vezetése a Brüll Alfréd Aka-
démia létrehozását. Az új
szervezet az eddigi sport-
ágspecifikus akadémiákkal
szemben nem egy, hanem
tíz sportágra épül. Az aszta-
litenisz, az atlétika, az evezés, a kajak-kenu, az ököl-
vívás, a karate, a ritmikus gimnasztika, a sakk, a ta-
ekwondo és a vívás közül ez utóbbi kettő bázisa
pedig Zuglóban, a Lantos Mihály Sporttelepen és a
Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tornatermében van.

Az új akadémia létrehozását dr. Deutsch Tamás, az
MTK elnöke jelentette be, aki elmondta, így szeretnék
kinevelni azokat a sportolókat, akik a jövő világversenyein
folytathatják az MTK-hagyományokat. A tervek szerint

az akadémiára az
MTK szakosztályai-
ból kerülnek be a
sportolók, akiknek
kiválasztásakor a
nemzetközi eredmé-
nyességet, az életkort
és a Héraklész-tagságot veszik alapul. Az akadémia
elnöke dr. Deutsch Tamás, a MOB alelnöke lesz,
igazgatója pedig dr. Szabó Tamás professzor, a MOB
korábbi alelnöke, míg a vezetés tagjai dr. Tihanyi József
és Tamási Zsolt. A tanácsadó testületben szerepet
kapott még Killik László (kosárlabda), Garami József
(labdarúgás), továbbá Pézsa Tibor, a tokiói olimpia
egyéni kardbajnoka és Szőcs Bertalan vívóedző, a MOB
Kiemelt edző programjának tagja.

Az alakuló ünnepségen – amelyen az alapító okiratot
is aláírták – részt vett dr. Simicskó István sportért
felelős államtitkár, Kőbán Rita olimpiai bajnok kajakos
és Wichmann Tamás olimpiai ezüstérmes, kilencszeres
világbajnok kenus, a Magyar Olimpiai Bizottságot pedig
Tóth József Héraklész-igazgató képviselte.      Riersch
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Szegedi Döme a BVSC-Zugló Figh-
ter karatésa

Brüll Alfréd európai
műveltségű sport-
ember és iparmág-
nás 1905-től volt
a Magyar Test-
gyakorlók Köré-
nek elnöke, és kö-
zel 40 évig állt az
egyesület élén. Ve-
zetése alatt az
1888-ban alapított
klub a magyar sport

egyik meghatározó
egyesületévé vált.
Az MTK a 2001-
ben megalapí-
tott Sándor Ká-
roly Labdarúgó
Akadémia után
most a Brüll
Alfréd Akadémi-

ával is úttörő
szerepet vállalt a

magyar sportban.

Négy évvel ezelőtt Szingapúrban egy
női versenyzővel képviseltette magát
a KSI SE öttusaszakosztálya. Akkor
Földházi Zsófia egyéni versenyben
ezüstérmet szerzett, azóta pedig a
junior és a felnőtt korosztályban is
letette már a névjegyét. Előbbiben
világ-, utóbbiban pedig Európa-bajnok
lett. Ez az út mindenképpen vonzónak
tűnik a zuglói egyesület fiatal öttusá-
zója, Regős Gergely számára, aki az
idei nankingi ifjúsági olimpián kép-
viselte a szakosztályt. S hogy a fiatal
sportoló rálépett az elődje és példa-
képe által kitaposott útra, azt jól bi-
zonyítja: ő is ezüstérmet tudott sze-
rezni az ifjúsági sportolók legnagyobb
seregszemléjén.

– Előzetesen az első öt helyezett
közé vártam magam – mesélte Zugló
újdonsült olimpiai érmese –, amit
aztán egy jó vívással, egy jó úszással
és egy megbízható kombinált szám-
mal sikerült túlteljesítenem.

Gergő nem tagadja, a mai napig
az ifjúsági olimpia hatása alatt van.
Már az emlékezetes maradt számára,
ahogy megérkeztek az olimpia hely-
színére. A magyar küldöttség ugyanis
az elsők között foglalta el helyét az
olimpiai faluban, így bőven kijutott
nekik a rendezők szeretetéből. Óriási
élményt jelentett neki a faluban lakó
rengeteg fiatal, az eltérő kultúrák ta-
lálkozása, a magas színvonalú szer-
vezés és a versenyek izgalma is.

– Néhány versenyre nekem is le-
hetőségem volt kimenni, de a többiek
ugyanúgy szurkoltak nekem, ahogy
én biztattam őket – mesélte Regős
Gergely Nankingról. – Az öttusa a

programok második felében szere-
pelt, így mire rám került a sor, a ma-
gyar sportolók már rengeteg érmet
szereztek. Ez is nagyon motivált en-
gem.

Gergő ezüstérme a magyar öttu-
sasport jövőjére nézve is biztató. Ma
már nem annyira egyértelmű a ma-
gyarok fölénye ebben a sportágban –
még mindig a jók közé tartozunk,
de már hatalmas a konkurencia –,
ezért cseppet sem elhanyagolandó,
hogy milyen az utánpótlásunk. Takács
Péter (illetve Verrasztó Gabriella, Ka-
rácsony Gyula, Schumacher Ákos,
Balaska Zsolt és Kuttor Csaba) ta-
nítványa pedig még mindig csak if-
júsági korú, tehát a felnőtt korosztály
előtt még bőven van ideje a fejlődésre.
A fiatal sportoló nemcsak egyesületi
szinten kötődik a kerülethez, hanem
maga is zuglói, korábban a Liszt Fe-
renc Általános Iskola növendéke volt,
jelenleg pedig végzős diák a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumban.

Riersch Tamás

A mindössze 20 esz-
tendős Tóth Krisztián
ezüstérmes lett a leg-
utóbbi felnőtt-csel-
gáncsvébén. A még
mindig junior korú
KSI-s versenyző ezt
a bravúrt ráadásul
az egyik legnehezebb
és legkiegyensúlyo-
zottabb súlycso-
portban, 90 kg-
ban hajtotta vég-
re. Krisztián
egész évben ki-
magaslóan ver-
senyzett, ahol elin-
dult – többek között
az Európa-bajnokságon
is –, ott biztosan érmes volt.
Ennek köszönhetően pedig
az olimpiai kvalifikációs
ranglistán is az első-máso-
dik hely valamelyikén áll. A
felnőttmezőnybe már bele-
erősödött zuglói fiatalember
az utolsó junior-világverse-
nyén, a Miamiban rende-
zendő világbajnokságon is
jó eredményben reményked-
het. Krisztián sikereinek tit-
káról edzőjét, Pánczél Gá-
bort kérdeztük.

– Krisztián és válogatott
versenyzőtársa, Joó Abigél
is egy speciális programban
vesz részt – mondta a mesteredző. – Ez a program
a hatékony légzéstechnikán, illetve az állóképesség
növelésén alapul. A munkába egy szabadtüdős
búvárt is bevontunk, akinek segítségével mind a

két versenyzőnk oxigénhiányos
körülmények között kapja a ter-
heléseket. Annak érdekében, hogy
a teljesítőképességük így is maxi-
mális legyen, egy orvosilag be-
vizsgált, speciális rain vitamint
szednek.

Joó Abigélnek és Tóth Kriszti-
ánnak a felkészítése tehát hetente
egy szárazföldi és egy vízi edzéssel
is kiegészült. Edzőjük szerint ez
a program jelentősen hozzájárult
a versenyzők teljesítményéhez. A
cselgáncs szabályrendszere ugyan-

is alaposan megváltozott, ami nem igazán kedvezett
a magyar sportolóknak. Abigél és Krisztián azon-
ban tartani tudja a lépést a világgal, ami minden-
képpen biztató a közelgő olimpia előtt. R.T.

Az új zuglói intézmény az eddigi sportágspecifikus 
akadémiákkal szemben nem egy, hanem tíz sportágra épül

Az új akadémia első, zuglói
bázison nevelkedett tagja a
vívó Frühauf Benjamin, Ins-
perger Sámuel, Pöltz Anna
és Simon Sarolta, illetve a
taekwondós Lipcsei Klaudia,
Nagy Nikolett, Patakfalvy
Csenge és Patakfalvy Luca.

Regős Gergely folytatja a KSI-s ha-
gyományokat

Tóth Krisztián felkészíté-
sébe egy szabadtüdős bú-
várt is bevontak, akinek
segítségével a versenyző
oxigénhiányos körülmé-
nyek között kapja a terhe-
léseket

Búvár edzi Joó Abigélt 
és Tóth Krisztiánt

Lapzártánkkor kaptuk a hírt,
hogy Tóth Krisztián arany-
érmet nyert a Miamiban zajló
junior-világbajnokságon. A
KSI fiatal versenyzője, 90 ki-
logrammos súlycsoportban,
először a negyeddöntőben le-
győzte régi nagy riválisát, a
grúz Beka Gviniasvilit, majd
a döntőben a szintén grúz Ni-
koloz Sherazadishvili felett
diadalmaskodott.  

Gergő az öttusasport
reménysége
Gergő az öttusasport
reménysége

Megalakult a Brüll Alfréd AkadémiaMegalakult a Brüll Alfréd Akadémia
Döme az első magyar 
Grand Winner
Döme az első magyar 
Grand Winner
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Minden egyes sorba, oszlopba és kockába
írjon egy számot 1-től 9-ig úgy, hogy so-
ronként, oszloponként és kockánként
csak egyszer használ fel egy számot.
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A kerületben a legtöbben 
ezt olvassák!

Október elején az ausztriai Grazban ren-
dezték meg az akrobatikus rock and roll
lányformáció-világbajnokságát. A helyszín
közelsége miatt három magyar csapat is
nevezett a versenyre. Az Invictus (Musztáng
SE) csoportját az esélyesek között tartották
számon, a formáció ugyanis itthon le-
győzhetetlen volt, az Európa-bajnokságon
negyedik lett, júliusban pedig – első magyar
csapatként – megnyerte a Riminiben ren-
dezett világkupát. Az Invictus mellett a

Szupergirls (Rock and Magic SE) és a La-
dies (Rockin’ Board TSE) képviselte a
magyar színeket a kilenc ország 24 for-
mációját felvonultató mezőnyben. A vi-
lágbajnokság döntőjét – az orosz Lady
nevű csapattal vívott nagy küzdelem után
– végül az Invictus nyerte. A hazai akro-
batikus rock and roll történetében ez volt
a második alkalom, hogy lányformációban
magyar együttes hozta el a vb-aranyat. A
győztes csapatban szereplő Mavinisz Anita

és Berényi Szilvia egyaránt a Cserepesház
rock and roll tanfolyamán (a Tornádo
2000 SE színeiben) kezdte pályafutását,
Perneki Ildikó irányításával. Anita ma is
Zuglóban lakik, és a táncolás mellett hét-
főnként edzéseket tart a Hunyadi János
iskolában. Egy harmadik zuglói táncos, a
jelenleg is a Cserepesházban edzősködő
Kirschner Diána pedig a világbajnokság
után csatlakozik a csapathoz.                       

Riersch

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére nyílt kiállítás „Angyal, vigyél
hírt a csodáról” címmel zuglói képző-
művészek, iparművészek és fotóművé-
szek alkotásaiból a Civil Házban. A
tárlat november 7-ig látogatható.   

Goblein, alkotások textilből, olajfestmények,
fotók és bronzplasztikák. A művészetek szá-
mos ága mutatkozik be a Civil Házban. A
tárlat címének ötletét Márai Sándor Mennyből
az angyal című verse adta. 

– Az Angyal, vigyél hírt a csodáról címet
viselő kiállítás az 1956-os forrada-
lomhoz köthető – mondta Zelenák
Katalin, a Civil Ház művészeti ve-
zetője. – A képzőművészet számos
ága bemutatkozik ezen a kiállításon.
Ez az első olyan tárlatunk, ahol
Zuglóban élő és Zuglóhoz kötődő
művészek alkotásai sorakoznak fel. 

A tárlatot Feledy Balázs művészeti
író, művészettörténész nyitotta meg.
Az ünnepi esten fellépett Baranyi Lász-
ló színművész és unokája, illetve D.
Szűcs László 56-os forradalmár nap-
lójából is elhangzottak részletek. A
kiállítás sokrétűségével, személyes él-
mények ihlette művészeti alkotásokkal
emlékezik a forradalom előtti, alatti
és utáni időszakról.                    -bb-

Zuglói Víz- és Lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, 

lefolyók tisztítása profi gépekkel
Gázkészülékek javítása karbantartása,

hibaelhárítás azonnal!
Csaptelepek, 

WC-tartályok javítása, cseréje
Egyéb vízszerelési munkák garanciával
Csőrepedés, duguláselhárítás azonnal!
Tel.: 3633-272, mobil: 06-30-9517-849

A világbajnok Invictus (Musztáng SE) csapatnak két tagjai is Zuglóban kezdett rock and rollozni

Baranyi László színművész unokája, Kamilla is
fellépett az ünnepi megnyitón 

A cikkekhez kapcsolódó videók megtekinthetõk a zugloilapok.hu oldalon

Angyal visz hírt a csodárólAngyal visz hírt a csodáról

A Cserepesházból jutottak a dobogó tetejéreA Cserepesházból jutottak a dobogó tetejére


