
Berki Krisztián számára
augusztus 5-én nagyot
változott a világ. Miután
a zsűri a londoni olimpi-
án a lólengés döntőjé-
ben holtversenyt hirde-
tett közte és az angol
Smith között azt hitte:
„csak” ezüstérmes lett.
Amikor aztán az angol
sportoló neve mellé oda-
írták a második helye-
zést, időre volt szüksé-
ge, amíg feldolgozta, ő
lett az olimpiai bajnok. 

– Ilyen helyzetben még nem vol-
tam. Fogalmam sem volt róla,
hogy holtverseny esetén, mi alap-
ján döntik el a sorrendet – mesél-
te Berki Krisztián, az olimpián
aranyérmes sportoló. – Az ed-
zőmmel, Kovács Istvánnal arra
koncentráltunk, hogy hibátlanul
hajtsam végre a gyakorlatomat,
mert az angol fiúé egy tizeddel
anyagerősebb volt, mint az e-
nyém, de azt is tudtuk, hogy az
én gyakorlatom a szebb. Arra tö-
rekedtem, hogy a fináléban min-
den mozdulatom tökéletes legyen.

Krisztiánnak hazatérése óta
rengeteg meghívásnak kell eleget
tennie. A KSI korábbi, az UTE je-
lenlegi sportolója augusztusban
Újpest, októberben pedig Zugló
díszpolgára lett.

– A zuglói elismerés nagyon
meglepett, ugyanakkor nagyon
büszke vagyok rá, hogy ebben a
kerületben is magukénak érzik
az emberek az olimpiai bajnoki
címemet. Életem jelentős részét a
XIV. kerületben töltöttem, itt kez-
dődött a sportpályafutásom,
2006-ig zuglói színekben verse-
nyeztem.

Berki Krisztián a Bosnyák utcá-
ban lakott, itt figyelt fel rá a szom-
szédban lakó Demény Zoltán
tornaedző. Ő javasolta a szülők-
nek, hogy vigyék le egy egyesület-
be.  A Rózsavár óvoda növendéke
a KSI-ben kezdett tornázni, az is-
kolai tanulmányait pedig a Csa-

nádi Árpád Általános Iskolában
kezdte meg.

– 2002-ben még hatszeres tor-
nász voltam, de egy bokasérülés
miatt a görögországi versenyen
csak lovon tudtam elindulni. Má-
sodik lettem, az edzőmmel úgy
döntöttünk, hogy a jövőben erre
a szerre fogunk fókuszálni. 

Az elhatározás jónak bizonyult.
Berki Krisztián az elmúlt tíz év-
ben ezen a szeren nyolc alkalom-
mal nyerte meg a Mesterfokú ma-
gyar bajnokságot, majd főiskolai
világbajnokságot, hatszor felnőtt
Európa-bajnok, két alkalommal
pedig világbajnok lett.

– 2007-ben, a stuttgarti vébén
ezüstérmes lettem, az akkori
kvalifikációs rendszer miatt le-
maradtam a pekingi olimpiáról.
Számomra tehát nagyon fontos
volt a londoni részvétel.

Krisztián számára nagyon ne-
héz időszak következett, úgy kel-
lett felkészülnie élete első olimpi-
ájára, hogy a hazai közvélemény
az egyik legbiztosabb aranyesé-
lyesnek nyilvánította. Ráadásul
az egyik bölcsességfoga begyul-
ladt, ami átterjedt a vállízületei-
re. Ez és az első olimpia izgalma
a selejtezőben még éreztette ha-
tását, ám a döntőben már egy
nyugodt,  magabiztos sportem-
bert láthatott a közönség.

– Fantasztikus érzés volt
hallani a csarnokban a sok
magyar szurkoló bíztatását.

Bíztatásukat az aranyér-
men túlmenően azzal sze-
retném meghálálni, hogy
az elkövetkezendő verse-
nyeken tudásom legja-
vát nyújtom. Négy év
múlva ismét ott sze-
retnék lenni az olim-
pián, és Magyar Zol-
tán után második
magyar tornászként
megvédeni az olim-
piai bajnoki címe-
met. 

Ha az időjárás is engedi, december közepére befejeződhet a Bosnyák tér rendezésének első üteme, a
munkálatok már zajlanak. Dr. Papcsák Ferenc polgármester szerint a két éve működő kerületvezetés
komolyan veszi a közterületek felújításának ügyét, amelyhez megfelelő munkaszervezetet kellett létre-
hozni az önkormányzatnál. Folytatás a 3. oldalon
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Halad a Bosnyák tér 
rendbetétele

R.T.

Még ma sem hiszi el a győzelmet

Berki Krisztián

December az Advent, a csendes várakozás, az ünnepi

felkészülés időszaka. Karácsony felé közeledve,

hagyományaink szerint négy egymást követő vasárnapon

meggyújtunk egy-egy gyertyát.

December 2-án 17 órakor
a a

előtt várjuk szeretettel Zugló polgárait,

Bosnyák téren Páduai Szent Antal templom

hogy együtt köszöntsük Advent első vasárnapját

és a kerület karácsonyfájának ünnepélyes díszkivilágítását.

Az adventi koszorún

polgármester gyújtja meg az első gyertya lángját,

a Szent István Király Zeneiskola növendékei

ünnepi műsorral, Zugló önkormányzata

meleg teával, mézeskaláccsal és sült geszte-

nyével teszi meghitté az adventi hangulatot.

dr. Papcsák Ferenc

Meghívó adventi

gyertyagyújtásra
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti
képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester de-
cember 10-i (13.00-17.00 óra között
megtartásra kerülő) fogadóórájára beje-
lentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2012. november 23-án megtartásra ke-
rülő fogadóórájára bejelentkezés a 872-
9190-es telefonszámon.

JEGYZŐ

Bejelentkezés dr. Papp Csilla jegyző
polgármesteri hivatali fogadóórájára a
jegyzői titkárságon, minden hónap har-
madik szerdáján a 872-9171-es telefon-
számon.
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Listás képviselő neve Fogadóóra helye Fogadóóra időpontja

Pelyva
György
MSZP

Móra Ferenc

Általános Iskola

Újváros park 2.

December 5.

17.00–19.00 óra között.

Telefon: 251-0833;

06 (30) 919-6063

dr. Imre
Gergely
MSZP

MSZP Iroda

Rákosfalva

park 1–3.

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 404-2416

Kovács-Csincsák
László
MSZP

MSZP Iroda

Rákosfalva

park 1–3.

Telefonon történő

előzetes egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (30) 486-7324

e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

Várnai

László

LMP

Polgármesteri
Hivatal

Telefonon történő egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 930-8987;

e-mail: varnai.laszlo@lehetmas.hu;

www.varnailaszlo.blog.hu

Markó
Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Telefonon történő egyeztetés alapján.
időpont egyeztetés alapján.
Telefon: 06 (70) 943-1332

Tamás
László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Előzetes időpont egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5762.

E-mail cím: zuglo@zek.org.hu
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Fogadóóra időpontja

Tildy

Balázs

Fidesz-KDNP

Telefonon történő

előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 395-5557,

e-mail: balazs.tildy@gmail.com

Bihary
Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd

Általános Iskola

Ungvár utca 36.

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

e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

Kovács
Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 215-1245

Rátonyi

Flóra Noémi

Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal

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

e-mail: flora0618@gmail.com

Virág
Krisztina
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

December 4. 14.00–16.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 625-5742, illetve

a virkrisz@gmail.com e-mail címen.

dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal
November 23.

Bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

Füle

Bernadett

Fidesz-KDNP

Hermann Ottó
Általános Iskola

Borbély
Ádám
Fidesz-KDNP

Polgármesteri

Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5746;

e-mail cím:

adamborbely@freemail.hu

Megválasztott képviselő neve Fogadóóra helye
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gyügyei
Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes időpont egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (30) 524-9069

Harrach
Péter
Fidesz-KDNP

Németh Imre
Általános Iskola
Lengyel utca 23.

December 3. 17.00–19.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

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

Rozgonyi
Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

December 10. 13.00 17.00 óra

között, előzetes időpontegyeztetés

alapján, bejelentkezés

a 872-9165 telefonszámon.

–

Mélykuti
Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történő

előzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (70) 431-7528; e-mail cím:

melinda.melykuti@gmail.com

Bátki
László
Fidesz-KDNP

Telefonon történő
előzetes egyeztetés alapján.

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

Majzik
Edit
Fidesz-KDNP

Cserepesház
Budapest
XIV. ker.

Vezér u. 128/b.

December 3. 16.00 18.00 óra között.
Előzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (70) 625-5734;
e-mail: emajzik4@gmail.com

–

Solt
Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.

December 10. 16.00 19.00 óra között.

Telefon: 06 (70) 624-4630,

e-mail: solt@zuglo.hu

–

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Előzetes időpont egyeztetés alapján.
November 29. 17.00-19.00 óra között.

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

Polgármesteri

Hivatal

Parlamenti képviselők

Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Pol-
gármesteri Hivatal. Előzetes bejelent-
kezés alapján. Tel.: 872-9168

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

Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest, Ko-
mócsy u. 5-7. november 16. 17.00-
19.00 óra között, előzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69
e-mail: gyenes.geza@jobbik.hu

Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa
park 1-3. december 13. 17.00 órától.
Tel.: 06-20-404-2416

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rá-
kosvalfa park 1-3. december 13. 17.00
órától. Tel.: 06-20-404-2416

Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal.
Előzetes időpont egyeztetés alapján.
Tel.: 06-30-4141-206

Dr. Őry Csaba Polgármesteri Hivatal.
December 13. 18.00-20.00 óra között.

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

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

Anyakönyvi- és Okmányiroda
(Pétervárad utca 11–17.): 
Jármûigazgatási Csoport:
hétfõ–péntek: 6.15–13.30 és 

14.00–21.15 óráig.
Anyakönyvi- és 
Személyi Okmány Csoport:
hétfõ: 13.30–17.45,
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.15,
péntek: 8.15–11.30 óráig.

Személyi okmány szakterületen (sze-
mélyazonosító igazolvány, vezetõi en-
gedély, útlevél, lakcímkártya, diákiga-
zolvány):
hétfõ: 8.15–13.30 és 14.00–17.45, 
kedd: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
szerda: 8.15–13.30 és 14.00–16.15, 
csütörtök: 8.15–13.30 és 14.00–15.45, 
péntek: 8.15–13.15 óráig.
6.15-tõl az ügyfélfogadási idõ kezdetéig,
valamint az ügyfélfogadási idõ végétõl
21.15-ig sürgõs, indokolt esetben ügyeleti
rendszerben biztosítjuk ügyfeleink ré-
szére a személyi okmánnyal kapcsolatos
ügyintézést. Egyéni vállalkozói igazol-
vány- és mozgáskorlátozottak parkolási
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre a
hét minden napján elõre egyeztetett idõ-
pontban van lehetõség. Az ügyintézésre a
jármûigazgatási- és a személyi okmány
csoportban a hétfõ, kedd és csütörtöki
napokon sorban állással, a szerdai és
pénteki napokon pedig idõpontfoglalás-
sal van lehetõség.

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Zuglói Polgárokat, 
hogy Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 
és Polgármesteri Hivatala 2012. évi közmeghallgatását  

november 29-én csütörtökön 17 órától tartja 
a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. épületének házasságkötő termében 

(Pétervárad u. 7-11). 
Kérdéseiket 2012. november 23-ig a hivatal portáján adhatják le

„közmeghallgatás” feliratú borítékban, 
illetve elküldhetik dr. Papp Csilla jegyzőnek 

a kozmeghallgatas@zuglo.hu címre. 

Közmeghallgatás Önkormányzati képviselők

Ingyenes 
jogsegélyszolgálat

Dr. Szabó Tibor
ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hétfőn 14–18 óráig 

a Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában
(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.). 

Előzetes bejelentkezés 
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálatánál minden kedden
a 872-9119- es vagy a 872-9241-es 

telefonszámokon.

Ingyenes
jogi tanácsadás 

társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös

képviselők részére 
a Polgármesteri Hivatal

(1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) 
jogi irodájában 

(I. emelet 130. szoba).

Ügyfélfogadó:
dr. Sági Erzsébet

Előzetes telefon-
bejelentkezés: 872-9382



Október 30-án Budapest Főváros
Kormányhivatalában ünnepélyes
keretek között írta alá a 23 fővá-
rosi kerület polgármestere dr.
Pesti Imre, a főváros kormány-
megbízottjával a területi állam-
igazgatás átszervezésének jelen-
tős állomását képező járási hiva-
talok kialakítását és az új intéz-
mények valamint az önkormány-
zatok közti feladatmegosztást tar-
talmazó dokumentumot. A kétol-
dalú megállapodás értelmében
2013. január 1-től az úgynevezett
kerületi hivatalok veszik majd át
az önkormányzatoktól az állam-
igazgatási feladatok egy részét,
azaz kormányhivatali hatáskörbe

kerülnek át az okmányirodák, a
földhivatalok, a munkaügyi és
népegészségügyi kirendeltségek,
és itt lehet majd intézni a gyer-
mekvédelmi, a gyámügyi és a szo-
ciális ügyeket is. A megállapodás
aláírását követő ünnepségen, ok-
tóber 30-án a kormánymegbízott
mellett felszólalt dr. Navracsics
Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter is. A politikus sze-
rint már a 40-es évektől elodáz-
hatatlanná vált a közigazgatás át-
szervezése, de az elmúlt hat-hét
évtizedben erre csak gyenge kí-
sérletek történtek. Az átszerve-
zésre a rendszerváltását követő
időszakban sem került sor, mely-

nek következtében az önkor-
mányzatok 22 éven keresztül he-
roikus, az erejüket sokszor meg-
haladó munkát végeztek. Az ál-
lam az önkormányzatok adósság-
konszolidációjával, illetve a fel-
adataik racionalizálásával a helyi
hivatalok működését szeretné az
eddigieknél is hatékonyabbá tenni. 
- A magyar közigazgatás egyidős

a magyar államisággal – mond-
ta dr. Pesti Imre kormánymeg-
bízott. – Elég csak Szent István
sajátos megyestruktúráját ala-
pul venni. 1427-ben aztán ki-
alakult a járási rendszer, mely
évszázadokon keresztül a hazai
közigazgatás alapját képezte.
1983-ban megszűntették a járá-
sokat, mely hibás döntést szeret-
né a kormány a mostani átszer-
vezéssel korrigálni. Az átszerve-
zés azonban nem csak a régi
struktúra visszaállítását, hanem
egy új, a modern kor igényei-
nek is megfelelő államigazgatás
létrehozását is jelenti majd.
Dr. Pesti Imre elmondta, hogy

az újonnan létrehozandó kor-
mányhivatalokban nem csak ha-
tékonyabban, hanem egységeseb-
ben is lehet majd ügyeket intézni.
A tervek szerint a fővárosban 23
járási (kerületi) hivatalt és 30-nál
is több kormányablakot alakíta-
nak majd ki. Ezekben 2000 köz-
tisztviselő munkájára számíta-
nak, akik közül 1400-t a kerületi
Polgármesteri Hivatalok biztosí-
tanak majd, a maradékot pedig
az állami közigazgatásból veszik
majd át. A kormányhivatalok vég-

zik majd a háttérmunkát, az ál-
lampolgárok pedig a kormányab-
lakoknál intézhetik az ügyeiket.
Ez korábban sokáig tartott, ám
az egy ablaknál történő ügyinté-
zés jelentős mértékben felgyorsít-

hatja majd a folyamatokat. Na-
gyon fontos változás lesz, hogy a
kormányablakok nyitva tartását
kibővítik, az ügyfeleknek min-
dennap 8.00–20.00 lesz idejük az

ügyeik intézésére, s, ha valakinek
ez sem megfelelő, az akár éjszaka
is megteheti ezt, hiszen a tervek
szerint a terézvárosi kormányab-
lak éjjel-nappali nyitva tartásra
rendezkedik be.

Az október 30-i eseményen Zug-
ló önkormányzatát dr. Papcsák
Ferenc polgármester és dr. Papp
Csilla jegyző képviselték.

Riersch Tamás
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- A megállapodás értelmében
januárban 90 státuszt kell majd
átadnunk a kormányhivatalnak
– tájékoztatott bennünket dr.
Papp Csilla jegyző. – Ez 88
munkatársunk és két üres stá-
tusz átadását jelenti majd. A ke-
rületi hivatal helyszínének kivá-
lasztásakor a legfontosabb
szempont az volt, hogy az ál-
lampolgárok a legkevésbé érez-
zék meg az átalakítást. Így a
kormányablak január 1-től a je-
lenlegi okmányiroda helyén (Pé-
tervárad utca 11-17.) üzemel
majd, az ügyfelek tehát ugyanott
intézhetik majd az ügyeiket,
ahol eddig is tették. A kerületi
hivatalt pedig a kormányablak-
hoz közel, a Pétervárad utcai
épület első emeltén helyezzük
majd el, ahonnan a Gazdasági
Ellátó Intézményt kell új helyre
költöztetnünk.

A kormányablakok hatáskö-
rének és nyitva tartásának kibő-
vítésével kapcsolatban a jegyző-
asszony elmondta, hogy Zugló
ebben is megelőzte a változáso-
kat. A kerületi okmányirodában
ugyanis már eddig is két mű-
szakban történt a gépjárművek-
kel kapcsolatos ügyek bonyolí-
tása, mellyel egyedülálló szolgál-
tatást nyújtott a fővárosban.

Folytatás az 1. oldalról

Javában zajlik a Bosnyák tér
rendezésének első üteme a Pádu-
ai Szent Antal Plébániatemplom
körül. A munkálatok megkezdé-
sére a közbeszerzési eljárás le-
folytatása után, október 16-án
került sor. Az aszfaltburkolat
nagy részét már elbontották, át-
helyeztek huszonegy geodéziai
alappontot, s ahol muszáj volt, fá-
kat és cserjéket vágtak ki – tudat-
ta a városüzemeltetési divízió.
Azóta a tereprendezési, a szegély-
és vízrendszer-építési, a vízelve-
zetési, valamint a kábelfektetési
munkálatok zajlanak. Ezek elő-
rehaladását sajnos nagy mérték-
ben befolyásolhatja az esős időjá-
rás, amely különösen a tömöríté-
si munkák során jelent nehézsé-
get. A kitűzött cél az, hogy az első
ütem legkésőbb december köze-
pére elkészüljön.

Sokasodó beruházások

Az ősszel kétéves kerületveze-
tés köztéri beruházási program-
járól dr. Papcsák Ferenc nyilat-
kozott a Zuglói Médiának. Emlé-
keztetett, az előző ciklusok idején
eljátszották a helyiek bizalmát, a
hiányosságokat a közterületek
rendezetlenségén is le lehetett
mérni. „Olyan beruházási terve-
ket készítettünk, melyek ezt az ál-
lapotot kívánják felszámolni.
Ugyanakkor a programot csak
olyan munkaszervezettel lehet
megfelelően előkészíteni, lefoly-
tatni, amely képes az emberek el-

várásait végrehajtani. Ezért első
körben átalakult a hivatal belső
szerkezete. Az uniós támogatá-
sok megszerzésére pályázatokat
nyújtottunk be, ezt a korábbi ve-
zetés elhanyagolta. Már jelentős
EU-s forrásokhoz jutottunk” –
számolt be a polgármester, aki
szerint immár látható: ütemes
köztéri felújítási program indult.

Ennek első, mondhatni szim-
bolikus eleme volt a Tisza István
tér kialakítása az üzenetértékű
szoboravatással. Ezzel egy névte-
len, rendezetlen területen terem-
tett a kerülethez méltó viszonyo-
kat az önkormányzat, ám a pol-
gármester szerint hamarosan az
utca túloldalát is rendbe teszik,
ennek során a bodegákat eltünte-
tik.  Kiemelte továbbá a Reiner
Frigyes tér kialakítását, s a Tria-
non-szobor közelmúltbeli avatá-
sát, illetve rámutatott: a közeljö-
vőben, vélhetően még november-

ben, a megújult Kövér Lajos teret
is átadják a lakosságnak. A ter-
vek között szerepel még többek
között a Kassai tér, illetve az Ung-
vár utca környékének rendbeté-
tele, de az Ond vezér sétány és
környéke is megújulhat hamaro-
san – tudatta.

Tornyot kap 
a templom

A Bosnyák tér rendezéséről
szólva kiemelte, hogy ezzel össze-
kapcsolódik a római katolikus
templom befejezése, az 1941-ben
kezdődött építkezés ugyanis
mindezidáig lezáratlan. Az erede-
ti terveknek megfelelően a remé-
nyek szerint a jövő év végéig végre
felhúzzák a tornyot. A munkála-
tok mintegy nyolcvan millió forin-
tos költségét a XIV. kerületi ön-
kormányzat az Esztergom-Buda-

pesti Főegyházmegyével közösen,
illetve közadakozás révén állja.

Valódi főtér születik

Az önkormányzati tájékoztatás
szerint a templom jobb oldalán
elhelyezkedő közpark területén
egy valódi főtér, valamint gyalogos
tengely kialakítása volt a cél,
amely egyrészt rendezi a jelenlegi
rossz állapotú zöldfelületeket,
másrészt beilleszkedik a távlati
városrendezési fejlesztések rend-
szerébe. Azaz a piac és a mögötte
húzódó városnegyed átépítéséhez
is kapcsolódik. Szempont volt,
hogy a Nagy Lajos király útján a
3-as villamos új peronjánál is
megközelíthető legyen a főtér. Az
első ütemben a templom előtti
járdarészen a díszburkolat és a

kiemelt zöldfelületek, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet épülete, illetve a templom kö-
zötti terület egy része alakul át.

A tervek szerint az így megújult
tér alkalmassá válik rendezvé-
nyek, vásárok megtartására és
akár egy ideiglenes színpad felál-
lítására is, de továbbra is  lehető-
ség lesz az ünnepi körmenet meg-
tartására. A Nagy Lajos király
útja járdáját íves vonallal kiemelt
zöldfelületek határolják majd,
amelyekbe cserje és virág kerül.
A templom körüli kerítést elbont-
ják, a tér biztonságát térfigyelő
kamera elhelyezése és a felújított
közvilágítási hálózat lesz hivatott
biztosítani. Igazi látványosság
lesz, hogy a tér közepén vízjáté-
kot helyeznek el, a burkolatból
felszökő vízsugarakkal, korszerű
megvilágítással. 

Kacsoh Dániel

Ügyfélbarát közigazgatás

Januártól kormányablak 

Az ünnepélyes aláírás alkalmából készült fotónkon (balról-jobbra)
dr. Navracsics Tibor, dr. Pesti Imre és dr. Papcsák Ferenc

Megújulnak a zuglói közterületek

A Bosnyák téren elkezdődtek a munkálatok

A Tisza István térrel egy névtelen, rendezetlen területen teremtett a
kerülethez méltó viszonyokat az önkormányzat



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2004.(III.29.) rendelete 13.
§ szerint
(1a) Hirdetmény útján pályázat nélkül az összessé-

gében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére – a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányos-
ságának biztosításával - kell

a) eladni az ingatlant, ha a forgalmi értéke
nem éri el a 10 millió forintot,

(1b) Ajánlatot tenni a hirdetmény hirdetőtáblán tör-
ténő kifüggesztésétől számított 30 napon belül lehet 

(1e) Amennyiben 30 napon belül nem érkezik aján-
lat, az ingatlan az első érvényes ajánlatot tevő

részére a Tulajdonosi Bizottság döntése alap-
ján értékesíthető/bérbe adható/egyéb módon
hasznosítható.

Ajánlatot tenni vételárra lehet, a minimálisan
ajánlható vételárat elérő vagy azt meghaladó ösz-
szegre.

Az ajánlatok benyújthatók 'Kérelem Bejelentő Űrlap'
formanyomtatvány kitöltésével, mely személyesen át-
vehető a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Recepcióján (Bp.,
XIV. Pétervárad u. 11-17.) vagy letölthető a honlapról
(www.zugloizrt.hu).

Az ingatlanok megtekinthetőek előzetes időpont-
egyeztetéssel, a 469-8156-os telefonszámon.

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

A hirdetményt kifüggesztette:
Bérleménygazdálkodási és Értékesítési Iroda

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. június hónaptól havi rend-
szerességgel előre meghirdetett
napon a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.
vezetői kiemelt ügyekben szemé-
lyesen is fogadják az ügyfeleket. 

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a
www.zugloizrt.hu oldalról letölt-
hetnek vagy személyesen a Vagyon-
kezelő Zrt. épületében (1145. Buda-
pest Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek. A kitöltött

bejelentkező űrlapot személyesen az
ügyfélpultnál, elektronikusan kiemel-
tugyek@zugloizrt.hu címre, vagy
faxon a 469-8108 telefonszámom le-

het leadni. Az ügyintéző kollégáink
az egyeztetés pontos időpontjáról ér-
tesítik a bejelentkező ügyfeleket. 
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Hirdetmény

Pályázatok

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat 
értékesítésre meghirdeti az alábbi ingatlanjait

Cím Helyrajzi szám Alapterület Rendeltetés Közművesítettség
Minimálisan

ajánlható vételár

Meghirdetés

dátuma

Az ajánlatok

beérkezésének határideje

Törökőr u. 34. 2. em. 1.

Thököly út 57/A. alagsor

Gyarmat u. 6.

32179/52/A/5

32797/0/A/7

31603/0/A/11

18 m

29 m

9 m

2

2

2

lakás

irodahelyiség

garázs

félkomfortos

komfort nélküli

közművek nélküli

2.500.000 Ft

2.704.743 Ft

370.625 Ft

2012.11.05.

2012.11.05.

2012.11.05.

2012.12.05.

2012.12.05.

2012.12.05.

Pályázat költségalapon meghatározott
lakbérű bérlakás bérbevételére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot
hirdet a Budapest XIV. Kerület Szabó József u. 21. fszt. 1.
szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás
bérleti jogviszonyának elnyerésére. 

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon
lehet benyújtani 2012. november 1. napjától 2012. december 3.
napjáig a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. postacímére, vagy személyesen
a 1145 Bp. Pétervárad u. 11-17. sz. alatt, hétfőtől csütörtökig 8.00
–16.00-ig, pénteken 8.00–13.00-ig.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek a Zuglói Vagyonkezelő
Zrt. Ügyfélszolgálatánál (1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.),
valamint letölthetők a www.zugloizrt.hu internetes oldalról.

Pályázat piaci alapon meghatározott
lakbérű bérlakás bérbevételére

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot
hirdet a Budapest XIV. Kerület Kerékgyártó u. 11. I. em. 8.
szám alatti piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakás bér-
leti jogviszonyának elnyerésére.  

Dátum

November 15.
December 18.
November 9.
December 7.
November 30
December 14.

Időpont

9:00-14:00
9:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Név

Dr. Csikós Tibor

Kiss János Csaba

Tóth Csaba

Divízió

Jogtanácsos

Üzemeltetési, Karbantartási,  
Felújítási Divízióvezető
Ingatlangazdálkodási 

Divízióvezető

Beruházási munkák

Az Erzsébet királyné útja–
Róna utca–Thököly út–Mexikói
út, valamint a Thököly út–Dózsa
György út–Ajtósi Dürer sor–Ste-
fánia út által határolt területeken
korlátozott sebességû övezet ki-
alakítását végzik. A várható befe-
jezési határidõ: november 24-e.

Közút és járdafenntartási mun-
kák október hónaptól általános út-
javítási és a beérkezett címek alap-
ján járda felújítási munkák kez-
dõdnek a kerület teljes területén.

KER.INFO

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cél-
jára szolgáló bérbe vehető helyiségek listája megtekinthetők
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon és  a hirdet-
mény kifüggesztésre kerül a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hir-
detőtábláján, valamint a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hirdetőtábláján.”

Önkormányzat tulajdonában álló
bérbe vehető helyiségek 

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 
tematikus ügyfélfogadás időpontjai 

Délután

(12:00-16:00) 0-s igazolások kérése
elidegenítési iroda 

304/A

számla egyeztetés

Behajtási iroda

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)
Városüzemeltetési

Divízió

(utak, játszóterek, 
parkok, 

közterületek)

Ingatlan-
gazdálkodási

Divízió 

Helyiség ügyek

(Üzlethelyiségek
bérbevételével, 

bérleti szerződés 
hosszabbításával

kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati 
Csoport

(Hibabejelentések, 
ablak/ajtó cserék, 

lakás átadás – átvétel, 
karbantartással, 
helyreállítással 

kapcsolatos ügyek)

1145 Budapest, 
Pétervárad u. 11-17. 

Postacím: 
1590 Budapest, 

Pf. 184.

Telefon: 
06 40 520-000

Web: 
www.zugloizrt.hu

Délelőtt

(8:00-12:00)

Ingatlan-
gazdálkodási 

Divízió 

Lakás ügyek

(lakáspályázatokkal, 
bérleti szerződés
hosszabbítással, 
bérleti jogviszony 

folytatásával 
kapcsolatos ügyek)

Gyorsszolgálati 
Csoport 

(Hibabejelentések, 
ablak/ajtó cserék,

lakás 
átadás – átvétel, 
karbantartással, 
helyreállítással 

kapcsolatos ügyek)

Behajtási iroda 

(felszólítással 
és felmondással 

kapcsolatos ügyek)

0-s igazolások 
kérése

elidegenítési iroda
304/A

számla egyeztetés

Városüzemeltetési
Divízió

(utak, játszóterek, 
parkok,

közterületek)

Ingatlangazdálkodási
Divízió

8:00-10:00
Értékesítési ügyek

(lakás- és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek,vala-
mint egyéb ingatlanok 

értékesítésével 
kapcsolatos ügyek)

10:00-12:00
Lakás ügyek 

(lakáspályázatokkal, bérleti
szerződés hosszabbítással,
bérleti jogviszony folytatá-
sával kapcsolatos ügyek)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A fentieken túl, általános ügyfélszolgálat működik a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. épületében a bejárattól jobb oldali
pultnál hétfőtől- csütörtökig 8:00-16:00 óráig és pénteken 8:00-13:00 óráig.

Pénztári nyitva tartás: hétfőtől- csütörtökig
8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-11:30,

ebédidő 11:30-12:00

Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása következtében
az arra  jogosult családok  a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény után járó  pénzbeli támogatást Erzsébet utalvány for-
májában kapják meg.

Az utalványok a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (Bu-
dapest, 1145 Bácskai utca 53.) 2012. december hónap folyamán
lehet átvenni az alábbiak szerint:

2012. december 4-én
8.30–15.00 óra között a
1141-es és a 1142-es irányító
szám alatti lakcímmel rendel-
kező jogosultak,

2012. december 5-én
8.30–16.00 óra között a
1143-as és 1144-es irányító
szám alatti lakcímmel rendel-
kező jogosultak,

2012. december 6-án
8.30–15.00 óra között a 
1145-ös és a 1146-os irányító
szám alatti lakcímmel rendel-
kező jogosultak, 

2012. december 7-én
8.30–11.00 óra között a
1147-es irányító szám alatti
lakcímmel rendelkező jogosul-
tak,

2012. december 10-én
8.30–17.00 óra között a
1148-as irányító szám alatti lak-
címmel rendelkező jogosultak.

Az átvételhez szükséges a jogo-
sult személyeknek személyazo-
nosító igazolvány és lakcímkár-
tya felmutatása.

Tisztelettel: Dr. Papp Csilla
jegyző

Tisztelt Szülők!

Elfogyott 
a lombzsák

Értesítjük a tisztelt 
zuglói lakosokat, hogy 
a zöldhulladékgyűjtő 
zsákok az átvételtre 

meghírdetett határidő
előtt elfogytak.

Megértésüket köszönjük! 



Rendhagyó módon és helyszínen
emlékeztek meg október 31-én
gróf Tisza Istvánról, a tragikus
sorsú miniszterelnökről. Az el-
múlt években, október utolsó nap-
ján a zuglói polgárok egy csoport-
ja hagyományosan felkereste a
Hermina úti Roheim villát, ahol
94 évvel ezelőtt négy katona
agyonlőtte a politikust. A villában
néhány év óta már egy emléktáb-
la is jelzi ezt a tragédiát. Idén
azonban a megemlékezés nem a
Városliget melletti egykori Tisza-
villánál, hanem a Zuglói Ifjúsági
Centrumban volt.

- Ennek az az oka, hogy idén új
időszámítás kezdődött Zuglóban
– adott feleletet a változatásra
Borbély Ádám ifjúsági tanács-

nok. – Áprilisban ugyanis felavat-
tuk gróf Tisza István szobrát a
Thököly út, Bosnyák utca és
Róna utca találkozásánál találha-
tó névtelen közterületen, mely
helyszínt azóta már hivatalosan
is a volt miniszterelnökről nevez-
tek el. Ezt pedig szimbolikus je-
lentőségű intézkedésnek tartjuk,
ezért a jövőben gróf Tisza István-
nal kapcsolatban már nem tragé-
diájáról, hanem sokkal inkább az
életművéről és a politikai pálya-
futásáról szeretnénk majd meg-
emlékezni. A jövőben az ünnep-
séget az október 31-i merénylet
helyett az április 22-i születéshez
igazítanánk, és a rendezvény
helyszíne a róla elnevezett közte-
rület lesz.

Borbély Ádám szerint azonban
a régi korszakot illő méltóképpen
lezárni, ezért idén október 31-én
egy kisebb konferenciát is szer-
veztek a ZIC-ben, ahol dr. Tő-
kéczki László, az ELTE tanszék-
vezető docensének személyében
egy ezzel a korszakkal foglalkozó
szakember értelmezte gróf Tisza
István politikai pályafutását, a
Monarchia szétbomlását, az I. vi-
lágháború kirobbanását, illetve a
merénylethez és az őszi rózsás
forradalomhoz vezető folyamato-
kat. A zuglói rendezvényen részt
vett a meggyilkolt politikus két
dédunokája is. 

Riersch Tamás
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Az október 23-i forradalom után
tizenkét nappal a szovjet csapa-
tok 1956. november 4-én táma-
dást indítottak a főváros ellen.
Budapest számos pontján a fel-
kelők megpróbálták útját állni a
világ legerősebb hadseregének. A
zuglói forradalmárok a Bosnyák
téren próbálták felvenni a harcot
a szovjet harckocsikkal. A vé-
res esemény egyik szemtanúja
Szilágyi János zuglói lakos volt,
aki a közelmúltban egy levelet
juttatott el szerkesztőségünk-
nek, amelyben a Bosnyák téri
eseményeket mesélte el:

A forradalmárok a Bosnyák
térre három különböző kaliberű
ágyút állítottak fel. A lövegcsöve-
ket az Egressy tér, a Róna utca és
az Erzsébet királyné útja irányá-
ba fordították. 

– Jaj, Istenem ezek itt fognak
meghalni az oroszok százezren

vannak – mondták az aggódó já-
rókelők, mások viszont úgy vél-
ték: meg kell állítani az oroszo-
kat, mit keresnek itt, menjenek
haza.

Az egyik ágyú valamelyik alkat-
része meghibásodott. Valakinek
eszébe jutott, hogy a Szugló utca
és Nagy Lajos király útja sarkán
– a volt textilgyárral szemben –
van egy műszerész műhely, ami-
nek a tulajdonosa – ha jól emlék-
szem – Ürömi úr volt, aki az első
kérő szóra megesztergálta a
szükséges alkatrészt.

Az Egressy-tér és a Róna utca irá-
nyából gyalogsági fedezet alatt kö-
zeledtek a csikorgó lánctalpú orosz
tankok a Bosnyák tér felé. Az ut-
cák kihaltak voltak. A város felett
IL-2-es csatarepülők köröztek, a
gépekből több bomba is aláhullt. 

A textilgyár tetején néhány dob-
táras géppisztollyal felfegyverke-
zett fiatalember tüzet nyitott a tan-
kokra. Az oszlop egyik harckocsi-
ja géppuskatűzzel lekényszerítette
a forradalmárokat a tetőről. 

A Bosnyák téren felállított á-
gyúk kezelői meglátták a tanko-
kat. Lőttek! A lövedék célt tévesz-
tett. A tankok ágyúi azonnal vála-
szoltak. A harckocsik nagy sebes-
séggel berohantak a térre, szétta-
posták a lövegeket. Az ágyúk sze-
mélyzete a villamos remízbe vo-
nult vissza. Kézifegyvereikkel in-
nen folytatták a harcot az orosz
gyalogsággal. Több órás küzde-
lem bontakozott ki. 

Sok orosz katona többé nem
tért haza. A templom előtti téren
temették el valamennyit. A plébá-
niatemplom kurta tornyában egy
orosz mesterlövész fészkelte be
magát. Gondolkozás nélkül lőtt
mindenre, ami megmozdult. 

A tér sarkán álló KÖZÉRT-ből
füst gomolygott, bentről a tűzben
felforrósodott konzervdobozok
robbanása hallatszott. 

A környező utcákban minde-
nütt vörös csillagos T34-esek cir-
káltak. A Nagy Lajos király úti
Szent Antal templom tornyát egy
harckocsi tüze rombolta le. A
templomot később lebontották. 

Ahogy a templomtoronyban a
mesterlövész, úgy az orosz tankok
is mindenre tüzeltek, ami megmoz-
dult. A Rózsavölgyi tér egyik csa-
ládi házának ablakában meglib-
bent a függöny, máris megszólalt az
egyik harckocsi ágyú. A függöny mö-
gül egy Kenőcs becenevű nyurga fi-
atalember lesett ki az utcára. Sokáig
hatalmas lyuk tátongott az ablak a-
latt, ott ahol szerencsétlen Kenőcs állt.

Miután a szovjet fegyverek ár-
nyékában született új hatalom

megerősödött a Bosnyák-téren el-
kezdődött az orosz katonák ki-
hantolása, a börtönökben pedig a
forradalmárok kivégzése.      Z.L.

Bosnyák tér 1956. november 4.

Tisza-megemlékezés 
új helyszínen

Zuglóban 1930-tól viseli egy utca,
egy tér és egy köz a Limanova ne-
vet a limanovai csata emlékére. 

Limanova egy völgykatlanban
fekvő dél-lengyelországi város
Krakkótól 50 km-re. A galíciai
kisváros neve lengyelül Limano-
wa-nak, magyarul azonban Lima-
nova-nak írjuk. 

A település az első világháború-
ban írta be nevét a magyar törté-
nelembe. Az emlékezetes limano-
vai csata 1914. november 28. és
december 18. között zajlott. A tá-
madásban részt vevő tiroli had-
testet és német hadosztályt Neu-
Sandec (Nowy Sacz) felől két ma-

gyar lovashadosztály fedezte. A
kezdeti siker után a támadás le-
lassult. Az orosz hadsereg nagy
erővel vonult a magyar huszárok
támogatta seregrész ellen. A terep
alkalmatlan volt huszárrohamra,
ezért a lovakról leszálló huszárok
szurony nélküli karabéllyal, gya-
logsági ásóval vették fel a harcot
az orosz csapatokkal, hogy a
jobbszárny felé közeledő erősítés
felvonulását fedezzék.  A beérke-
ző osztrák-magyar csapatok meg-
állították, majd a Dunajec folyó
mögé szorították a Krakkó irányá-
ba áttörni készülő orosz erőket.

P.D.

Zuglói utcanevek

Dr. Tőkéczki László és Borbély Ádám (jobbra)
A cikkhez kapcsolódó videó meg-

tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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A gomokut, vagy közismertebb nevén
az amőbát minden iskolában előszere-
tettel játsszák padtársaikkal a tanórán
unatkozó diákok. Mint sok minden
másból ma már ebből is rendeznek vi-
lágversenyt.  A játék történetében ed-
dig két világbajnokság volt, ahol a zug-
lói Demján Attila egyik alkalommal
ezüst, a másik alkalommal pedig arany-
érmet szerzett.

– Gyerekként én is sokat amőbáztam, de
csak később lett belőle szenvedély. 2003
végén egy ismerősöm kihívott egy partira.
Húsz játékból húszszor kaptam ki. A vere-
ség a játékra írányította a figyelmemet, ami
egyre jobban érdekelt. 

Attila bújni kezdte azokat az internetes ol-
dalakat, amelyen bárki játszhatott bárkivel.

– Kezdetben sokszor szenvedtem veresé-
get, de éreztem, hogy játékról játékra fejlő-
döm. Három hónappal később ismét meg-
mérkőztem az ismerősömmel az eredmény
ismét 20:0 volt, csak éppen az én javamra.
Ez a győzelem komoly lökést adott nekem,
igyekeztem a tudásomat csiszolni. Így ke-
rületem a playok nevű lengyel játékoldalra,
ahol a legprofibbak küzdöttek egymással.

Demján Attila fél év alatt a profik között
is a legjobbak közé került. 15 évesen be-
nevezett az országos bajnokságára, ahol
valamennyi ellenfelét legyőzve országos
bajnoki címet szerzett. Még ugyanabban az
évben egy rangos nemzetközi versenyen
első helyezést ért el. 

– Ázsiában a gomokut renju néven űzik,
aminek van világszövetsége is. Sikerült ki-
lobbiznom, hogy a renju világszövetségen
belül alakuljon egy Gomoku Bizottság,
melynek én lettem az elnöke. Ez a szerve-
zet már képes volt világversenyt szervezni.

Az első világbajnokságot a csehországi
Pardubice rendezték meg, ahol Attila a má-

sodik helyet szerezte meg. Kudarcként élte
meg az ezüstérmet, még többet gyakorolt.
Ennek meg is lett az eredménye, tavaly au-
gusztusban a svédországi világversenyen
már ő volt a legjobb.

Attila sokat tesz a játék népszerűsítésé-
ért. Az idén nyáron világviszonylatban is
egyedülálló módon a Pestújhelyi Közösségi
Házban csapat gomoku Európa-bajnoksá-
got rendezett. A versenyen szervezői fel-
adatai miatt nem indulhatott, azonban a
jövő évi észtországi vébén már ott lesz.

– Nagyon jó lenne, ha Magyarországon
legalább tíz egyesület alakulna, mert akkor
szövetséget alakíthatnánk és kaphatnánk
állami támogatást. Ehhez azonban minél
több játékosra van szükség, éppen ezért
szeretném az iskolákban népszerűsíteni a
gomokut.                          

Riersch Tamás

Eldőlt, hogy az idei évben
kik és mely szervezetek
kaphatják a Príma Primis-
sima-díjakat. A magyar
oktatás és közművelődés
kategóriában három je-
lölt van, és nagy örö-
münkre, Batta András ze-
netörténész és dr. Grétsy
László nyelvész profesz-
szor mellett, a Szent Ist-
ván Király Zeneművésze-
ti Szakközépiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási
Intézmény is a jelöltek
között található.

- Az elismerés az egész zenei
műhelynek szól – mondta Zá-
borszky Kálmán, a zuglói iskola
igazgatója. Vagyis az édesapám

alapította István zenekarnak,
amely immár 58. éve öregbíti
Zugló jóhírét, illetve az 1200 ta-
nulót befogadó Szent István Ki-
rály Zeneiskolának, a Colombus
utcai székhellyel működő, szá-
mos nagyszerű zenészt nevelő
Zeneművészeti Szakközépiskolá-
nak, valamint a kiváló muzsikus
és zenetanár-kollégáimnak. Intéz-
ményünk nem csak méreteivel
kuriózum a magyar zeneoktatás
palettáján, hanem közösségköz-
pontú Pedagógiai Programjával
is. 13 együttesünkben minden
korosztály befogadó közösségre
talál, melyben a zenélés, az elő-
adó-művészet mellett az együtt-
működést, az egymáshoz való al-
kalmazkodást, a szolidaritást is
elsajátítják a tanulóink. Zeneka-
raink felmenő rendszerű zeneka-
ri iskolát alkotnak, melynek csú-
csa a ma már az iskolától jogi és
gazdasági értelemben is elkülö-
nülő  hivatásos együttes, a Zuglói
Filharmónia- Szent István Király
Szimfonikus Zenekar. 

- A Szent István Király Zeneis-
kola 2000-ben Magyar Örökség-
díjban részesült, ezen kívül a Ki-
váló Művészetoktatási Intézmény
címet is kiérdemelte, 2011-ben
pedig elnyerte a Nemzeti Ifjúsági
Zenekar címet. 

- A Prima Primissima-díj talán
a legszélesebb körű elismerést je-
lenti, a médiák jóvoltából jóval
többen értesülnek róla. Megtiszte-
lő, hogy a kurátorok ránk gon-
doltak. A legelső gondolatom az
volt, hogy a díj mögött több ezer

mai és egykori fiatal munkája, ál-
dozatvállalása rejlik, akik évtize-
deken át, a legnehezebb időkben
is hűségesen építették ezt a mű-
helyt. Ide tartozik a zuglói képvi-
selő-testület is, akik a mai, nem
kevésbé nehéz anyagi körülmé-
nyek között is vállalják az együt-
tesek fenntartását.

A zuglói zenei műhelyben na-
gyon aktív élet zajlik. Idén többek
között folytatódik a zuglói tanu-
lók számára összeállított hang-
versenysorozat, mely során min-
den zuglói diákot, több, mint 10
000 gyermeket és fiatalt látnak

vendégül a zuglói Zeneházban
egy-egy 50 perces hangversenyre.
Folytatódnak a Művészetek Palo-
tájában a Stephanus-bérlet elő-
adásai, Országos Harsona-és Tu-
baversenyt szerveznek, és az is-
kola több tanulója és együttese is
országos, nemzetközi versenye-
ken vesz még részt. 

A Príma Primissima Díjátadó
Gálaünnepségre december 7-én a
Művészetek Palotájában kerül
majd sor.

Kérjük, aki teheti, jelölje az is-
kolát a Príma Primissima Közön-
ségdíjára, telefonon, vagy az in-

terneten keresztül, mert sokat se-
gítene vele a zuglói zeneoktatás-
nak!                   R.T.

Szavazatait az alábbi 
lehetőségek egyikén 

adhatja le: 

Szent István Király 
Zeneművészeti 

Szakközépiskola és AMI
Telefonszám: 

06-70/70-77-004/3  
vagy

http://primissima.hu/
internetes-szavazas

Zuglói zenei műhely a jelöltek között

ALAPÍTVA: 1954

MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ: 2000

NEMZETI IFJÚSÁGI 

ZENEKAR: 2011

I Ü
T

2

CÍM K T N E TT E 2011 013

T E J
–

MZ I I ÚS  ENE
 

ET  FJ Á I Z
KAR

NE

G

ZUGLÓI FILHARMÓNIA 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY 

SZIMFONIKUS ZENEKAR

Nemzeti öntudatra 
ébredés a XIX. században

„Szilárdul 
 állj, magyar!”

2012. november 13., 14., 15., 20., 21., 22.

Zuglói Szent István Zeneház

„Szilárdul állj, magyar!”
Nemzeti öntudatra ébredés a XIX. században

Erkel Ferenc: Hunyadi László – részletek az operából 
Rózsavölgyi Márk: Elsõ magyar társastánc – Andalgó 
Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek az operából 
Hector Berlioz: Rákóczi-induló 

Szereplõk: Gál Gabi, Szakács Ildikó – szoprán, Dékán Jenõ, 

Turpinszki Béla – tenor, Gaál Csaba, Horváth Csaba – bariton, 
a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola hallgatói (Koreográfusok: Széll Rita, 
Brieber János, Fodor Gyula) és a Zuglói Filharmónia – Szent István 

Király Szimfonikus Zenekar (mûvészeti vezetõ: Záborszky Kálmán)

Vezényel: Horváth Gábor, Ménesi Gergely, Záborszky Kálmán  

Szerkesztõ és mûsorvezetõ: Solymosi Tari Emõke 

Az operarészletek rendezõje: Horváth Zoltán 

A ZUGLÓI FILHARMÓNIA ZENÉS SZÍNHÁZI 
PROGRAMJA ÖTEZER ZUGLÓI DIÁKNAK

Az elôadások helyszíne:
Zuglói Szent István Zeneház
1145 Bp. Columbus utca 11.

Rendezi a Zuglói Filharmónia 
Non-profit Kft.

Alapító: 
Budapest Fõváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata

Támogatók: 
Magyar Állami Operaház, 
Szent István Király Zenei Alapítvány, 
Budapest Fõváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata

www.zugloifilharmonia.hu 
www.facebook.com/ZugloiFilharmonia

Az amőba világbajnoka

Demján Attila 
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Felülvizsgálta az önkor-
mányzat a szelektív hul-
ladékgyűjtők kapcsán ér-
kezett lakossági panaszo-
kat, amelynek eredménye-
képpen tizenhárom sze-
lektív hulladékgyűjtő szi-
getet megszűntetnek a
kerületben, négyet pedig
áthelyeznek.

A szelektív hulladékgyűjtés
alapvetően pozitív kezdeménye-
zés, ám több helyen számos ne-
gatív jelenség társult hozzá,
amelyről rengeteg lakossági pa-
nasz érkezett a Zuglói Önkor-
mányzathoz. Ezek kivizsgálására
– Virág Krisztina képviselő veze-
tésével – munkabizottságot állí-
tottak fel. 

- A társadalom perifériáján élők
anyaggyűjtésre használták ezeket
a szigeteket. Felborogatták a kon-

ténereket, hogy fém dobozokat és
üvegeket gyűjtsenek, amiket az-
tán nem túl sok pénzért, nagyobb
áruházaknál leadhattak – részle-
tezte Molnár Tibor a Városfej-
lesztési osztály környezetvédelmi
és stratégiai referense. – Egyrészt
az ezzel járó zaj miatt, másrészt
a kiborogatott, szél által széthor-
dott csomagolóanyagok miatt ér-
kezett sok panasz. Sokszor a la-
kók sem megfelelően használták
a szigeteket, gyakran tettek na-
gyobb dobozokat a konténerek mel-
lé. Számos konténer olyan frek-
ventált helyen volt, ahol ez még
inkább zavarta az ott élőket.  A fel-
állított munkabizottság javaslatát
a képviselő-testület egyhangúlag

elfogadta, eszerint a kerületben ta-
lálható 73 hulladékszigetből 13
megszűnik, négyet pedig áthelyez-
nek olyan helyre, amely távolabb
van a lakóépületektől. A megma-
radó 60 szelektív hulladékgyűjtő szi-
get is maximálisan elegendő lesz.

Molnár Tibortól megtudtuk, az
úgynevezett „házhoz menő” sze-
lektív hulladékgyűjtés bevezetésé-
ről is folynak már tárgyalások az
FKF Zrt-vel, amely hosszútávon
rendezné a problémát. Emellett a
képviselő-testület döntött az ösz-
szes hulladéksziget körbekeríté-
sének kezdeményezéséről is, amely-
lyel kapcsolatban szintén a gyűj-
tőedények tulajdonosához, az
FKF Zrt.- hez fordultak.        fkk
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Felszámolt hulladék-
gyűjtő szigetek

- 4. sz. gyűjtőhely (Ungvár u. –
Fűrész u. sarok, Ungvár u.
22/A. előtt)

- 8. sz. gyűjtőhely (Mogyoródi
u. – Miskolci u. sarok)

- 9. sz. gyűjtőhely (Mogyoródi
u.- Öv u. sarok)

- 10. sz. gyűjtőhely (Fogarasi u.-
Gvadányi u. sarok, KÖZÉRT
mellett),

- 11. sz. gyűjtőhely (Tihany utca
19. sz. előtt)

- 14. sz. gyűjtőhely (Szervián u.
18-20),

- 15. sz. gyűjtőhely (Fogarasi u.-
Bagolyvár u. sarok),

- 32. sz. gyűjtőhely (Pillangó u.
TESCO Áruház mellett),

- 57. sz. gyűjtőhely (Gvadányi
u. 29/a. előtt),

- 59. sz. gyűjtőhely (Csömöri u.
24. sz.),

- 67. sz. gyűjtőhely (Fráter
György utca - Fráter György
köz sarok, Fráter György utca
15-17. előtt)

- 70. sz. gyűjtőhely (Miskolci u.-
Kerékgyártó u. sarok),

- 72. sz. gyűjtőhely (Ungvár u.
Rákospatak u. sarok, a Rá-
kospatak u. 97. sz. előtt)

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola idén már a 48. tan-
évét kezdte meg. A közelgő fél-
százados jubileum előtt másfél
esztendővel azonban már idén
november 10-re is  ünnepi prog-
ramot szerveztek.

- Az ötletgazda az egyik volt di-
ákunk édesapja volt – mesélte
Hosszúné Bartha Etelka igazga-

tónő -, aki jelezte nekünk, hogy
igény lenne egy öregdiák találko-
zó megszervezésére. Erre mi is
kaphatóak voltunk, és két nyug-
díjas kollégánk segítségével a leg-
nagyobb közösségi portálon ke-
resztül fel is vetettük egy ilyen
program lehetőségét.

Azt azonban még a legoptimis-
tább pedagógusok sem gondol-
ták, hogy ekkora érdeklődés mu-
tatkozik az öregdiák találkozó

iránt. A felhívást néhány nap alatt
ugyanis több mint ezren lájkol-
ták. A november 10-i találkozóra,
ha ennyien nem is, de a több
mint háromszázan eljöttek. Köz-
tük olyan diákok is, akik az isko-
la befejezését követően jelentős
karriert futottak be, mint például
a háromszoros olimpikon, világ
és Európa-bajnoki negyedik he-
lyezett jégtáncos, Engi Klári (ké-
pünkön középen), aki 1975 és 82
között volt az iskola tanulója. Az
öregdiák találkozóra a zuglói is-
kola volt pedagógusai is meghí-
vást kaptak, akik közül sokan él-
tek is ezzel a lehetőséggel. A no-
vember 10-i program az intéz-
mény jelenlegi dolgozóinak arra
is lehetőséget biztosított, hogy
reklámozzák a volt diákok köré-
ben a másfél év múlva esedékes
jubileumot, illetve, hogy már
anyagokat gyűjtsenek a tervezett
kiállításhoz.

A Zuglói Hajósban hagyománya
van, hogy a közelmúltban elballa-
gott diákok visszajárnak, és be-
számolót tartanak a jelenlegi he-
tedik-nyolcadik osztályosoknak a
középiskolai tapasztalataikról,
ezzel is segítve őket az iskolavá-
lasztásban. A november 10-i öreg-
diák-találkozó erre is alkalmat
kínált, így ezen a jó hangulatú
rendezvényen az idősebb zuglói
diákok mellett a fiatalabb korosz-
tály is képviseltette magát.

Riersch Tamás

Nagy buli volt
a jubileum előtt

Saját pénzéből finanszírozta Ró-
na utca 148. mögött található ját-
szótérről ellopott hinták pótlását
dr. Ferdinandy István alpolgár-
mester. A térről tavaly nyáron
tűntek el a játszóeszközök, de
sajnos a kerület többi játszóterét
is graffitisek és vandálok rongál-
ják meg időről-időre. 

- A nyár folyamán az feleségem
lett figyelmes az egyik nap arra,
hogy a játszótér négy hintájából
hármat elloptak, ami természete-
sen korlátozta a gyerekek játékle-
hetőségét – nyilatkozta a Zuglói
Médiának az alpolgármester. 

A megújult játszótér hivatalos
bejárását október 27-én tartották
meg, amelyen dr. Ferdinandy Ist-
ván mellett jelen volt Szili Adri-
án, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigaz-
gatója, Borbély Ádám a terület

önkormányzati képviselője is. Bor-
bély Ádám örömmel vette tudo-
másul az új hinták elhelyezését és
egyben konzultációt kezdeménye-
zett a polgárőrséggel az eszközök
fokozottabb védelme érdekében. 

A kivitelező Sajó Kft. ügyvezető-
je szerint ez a lépés is jól példáz-
za, hogy a zuglói vezetésnek pozi-
tív a hozzáállása a lakossághoz, a
gyermekekhez. 

A játszóterek karbantartását ta-
vasszal folytatja a Vagyonkezelő
Zrt. Ennek keretében átfestik a
játszóeszközöket, eltávolítják a
graffitiket, és gondot fordítanak a
42 zuglói játszótér mind a 284
felszerelt játékeszközére.       

BR

Adomány 
a gyermekek javára

- 26. sz. gyűjtőhely (Thököly u.-
Róna u. sarok) áthelyezése a
Bosnyák u.-Kövér Lajos u. sa-
rokra, a 31739. hrsz. közterü-
letre. (Bosnyák u. 14. sz. in-
gatlan elé)

- 27. sz. gyűjtőhely (Csömöri u.-
Cinkotai u. sarok Hallássérül-
tek Iskolája mellett) áthelyezé-
se a Cinkotai u.- Németpróna
u. sarokra, a 31267/99 hrsz.-
u közterületre (Németpróna u.

37. sz. ingatlannal szemben)
- 33. sz. gyűjtőhely (Újvidék tér)
áthelyezése az Újvilág u.-Újvi-
dék u. sarokra, a 32170/9.
hrsz. közterületre (Újvilág u.
20 sz. ingatlannal szemben.).

- 60. sz. gyűjtőhely (Szuglói
körvasút sor 173-174. között)
áthelyezése a Szuglói körvasút
sor 187. sz. előtt található,
30526/1 hrsz. közterületre

Áthelyezett hulladékgyűjtő szigetek

A hinták átadásáról szóló képünkön (balról jobbra) Szili Adrián,
dr. Ferdinandy István és Borbély Ádám látható

Önök kérték: tizenhárom szelektív sziget
szűnik meg, négyet pedig áthelyeznek



A siketek és nagyothallók zuglói
szépségkirálynője, Léh Adrienn
szereti állatokkal körbe venni
magát. Jelenleg két yorkshire ter-
rier kutyája, egy nyula és egy ci-
cája van, amelyekre családtag-
ként tekint.

- Az egyik kutyusomat, az öt
éves Moflit a nagymamámtól kap-
tam az érettségimre. A hat éves
Zérót pedig találtam, s mivel lát-
szott rajta, hogy az előző gazdája
mostohán bánt vele, befogadtam. 

Adrienn állatszeretete nem új
keletű. A fogyatékkal született
lány kiskora óta úgy szocializáló-
dott, hogy az állatokat szeretni
kell, mert szeretni érdemes.

- Egy kutya közelsége nagyon
sokat jelenthet az ember számá-
ra. Az állat szeretetet és örömet
tud adni, ráadásul mindezt ön-
zetlenül teszi és hazudni sem tud
–vallja.

A zuglói szépségkirálynő azon
kutyatulajdonosok közé tartozik,
akik támogatják az állatok chip-
pel való ellátását. Mint mondta,
bár ez az eljárás csak január 1-től
lesz kötelező, ő már mindkét ku-
tyáját „bechippezte.”

- A gyöngyösi Károly Róbert Fő-
iskolán az egyik tanárom hívta fel
a figyelmemet a kutyachipp szük-
ségességére. Szempontjaival
egyetértettem, így az első adandó
alkalommal elvittem a kutyáimat
az állatorvoshoz. Magam is fon-
tosnak tartom ezt az eljárást,
mert így szabályozottabbá válik
az állattartás. Jobban nyomon
tudják követni a kutyák oltásait,
az elkóborolt állatokat is köny-

nyebben meg lehet majd találni. 
Léh Adrienn a Budakeszi Va-

daspark felkérésére jelnyelv se-
gítségével
kalau-
zolja        

a fogyatékkal élő állatbarátokat.
Az állatok iránti vonzalmának
híre már a Fővárosi Állat és Nö-
vénykertig is eljutott, ahol remél-
hetőleg szintén igényt tartanak
majd a segítségére. A szépségki-
rálynő jelenleg a gyöngyösi Károly
Róbert Főiskola Erdőgazda sza-
kának és a gödöllői Szent István

Egyetem Állattenyésztő mér-
nök karának a
hallgatója. A ta-
nulmányai be-
fejezése után
mindenkép-
pen állatok-
kal szeretne
foglalkozni.

Riersch
Tamás
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A hagyományoknak megfelelően
az idén is a tanévnyitó ünnepsé-
gen adták át az elmúlt iskolaév
eredményei alapján az Év Diákja
elismeréseket. A díjazottak kö-
zött volt Bodrácska Márk, aki-
nek a teljesítményére már két is-
kolában is büszkék lehetnek. 

Bodrácska Márk nyolc évig volt
a Városligeti Magyar – Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
diákja. Ezen idő alatt számos ta-
nulmányi versenyen képviselte
kiemelkedő eredménnyel iskolá-
ját. 

Reál beállítottsága miatt egyér-
telmű volt a számára, hogy a
Szent István Gimnáziumban foly-
tatja tanulmányait, de Az Év Di-
ákja elismerést már az Ajtósi Dü-
rer sori gimnázium diákjaként
vehette át.

– Engem is meglepett ez az elis-
merés – mondta Márk –, csak au-
gusztus végén értesültem róla,
hogy jelöltek a címre, amely
ugyanolyan fontos a számomra,
mint a Városligetiben kapott Év
Nyolcadikosa Díj. 

– Remélem, a gimnáziumban is
jó eredményeket fogok elérni, és
sikerül egy rangos egyetemre be-
kerülni.

-rsch 

Az Év Diákja

A festői szépségű liechtensteini
Maurenben rendezték meg az
idén ősszel a hagyományos „The
Princely Liechtenstein Tattoo” el-
nevezésű fúvós fesztivált, ahová
Ausztriából, Németországból, Skó-
ciából, Svájcból és Magyarország-
ról érkeztek fellépők. Hazánkat
ezúttal a Pomázi Önkéntes Tűzol-
tózenekar képviselte, amelyet el-
kísért a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola mazsorett csoportja is.

A mazsorett csoport 20 fővel
utazott Liechtensteinbe, közülük
12-en ma is a Csáktornya parki
iskola diákjai, 8-an pedig a már
elballagott mazsoretteseket kép-
viselték. A lányok háromszor lép-
tek fel Maurenben a romos her-
cegi várban kialakított 1500 nézőt

befogadó szabadtéri színházban.
– Az iskolai sportegyesület szak-

osztályaként működő mazsorett
csoport tíz évvel ezelőtt alakult
meg. A liechtensteini fesztivál
méltó megünneplése volt a jubile-
umnak, hisz a szervezők jóvoltá-
ból a lányok ingyenesen utazhat-
tak a fesztiválra – mondta a cso-
port vezetője Andrási Anita. 

A zuglói mazsorettek rendsze-
res résztvevői a külföldi fesztivá-
loknak, versenyeknek. Az idén
nyáron a csoport egyetlen fiú tag-
ja, Rátkai Márton a Belgiumban
megrendezett Európa-kupán szó-
lóversenyben hatodik, a Mezősi
Judit-Rátkai Márton vegyes pá-
ros pedig a 12. helyen végzett.

-h-s

Állatbarát szépségkirálynő

A zuglói Benedek Elek EGYMI
minden év őszén megemlékezik
az iskola névadójáról, a nagy
magyar mesemondóról Benedek
Elekről. 

Az író 1859. szeptember 30-án
született Erdélyben az Udvarhely
megyei Kisbaczonban. 

- Születésnapját mi mással tud-
nánk méltóbban ünnepelni, mint
meseelőadással, erdélyi tánc- és
dalcsokrokkal – mondta Kölesné
Németh Mária igazgatónő.   

A zuglói intézményben idén is
nagyon készültek erre az ese-
ményre, az iskolában tanító taná-
rok és a gyerekek közösen tervez-
ték meg a programot és együtt
vettek részt annak megvalósításá-
ban is. 

A Benedek-napi ünnepségre
október 26-án, az iskola aulájá-
ban került sor. A rendezvényen
megjelent dr. Ferdinandy István
alpolgármester és az intézmény
volt igazgatója, dr. Iliás Lajosné is.

Az ünnepi program rendkívül
színes volt. Kiss Zsuzsa tanárnő
bevezetője után Benedek Elek
élete elevenedett meg a színpa-
don, majd az iskola hagyomá-
nyőrző csoportja népi játékokból
tartott bemutatót. Az ünnepség
fénypontjaként a diákok és a ne-
velők közösen adták elő a Táltos
Jankó című mesét. 

Az ünnepség Benedek Elek em-
léke előtti tisztelgéssel zárult,
ahol osztályonként egy-egy tanuló
helyezte el a névadó szobránál a
megemlékezés virágait. 

Az igazgatónő lapunknak kie-
melte: a Zuglói Benedek Elek
EGYMI-ben sajátos nevelési igé-
nyű gyermekekkel foglalkoznak,
akik számára sokkal nagyobb fel-
adatot jelent egy ilyen műsorra
felkészülni. Ennek ellenére vala-
mennyien nagy lelkesedéssel ké-
szültek az ünnepségre, ahol a kö-
zönség nagy tapssal jutalmazta
előadásukat. R.T.

Benedek Elekre 
emlékeztek

A zuglói mazsorettek
Liechtensteinben jártak

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselő-
testülete 1007/2012. (X.25.) szá-
mú határozatával  úgy döntött,
hogy támogatja az ebek transz-
ponderrel történő megjelölését.

Első ütemben 2012. decem-
ber 31-ig biztosítja díjmentesen
a zuglói lakosok részére az
ebek mikrochippel történő ellá-
tását. A díjmentességet a XIV.
kerületben állandó, vagy ideig-

lenes tartózkodási hellyel ren-
delkező lakosok vehetik igény-
be. A jogosultságot lakcímkár-
tya és személyi igazolvány fel-
mutatásával kell igazolni.

Előzetesen érdeklődni Buda-
pest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Hatósági Osztá-
lyán lehet dr. Drávai Bernadett
ügyintézőnél (Tel.: 872-9118).

A részletes tájékoztatást a követ-
kező lapszámunkban közöljük.

Tisztelt Zuglói 
Kutyatulajdonosok!

Három hófehér liba és ínycsik-
landó illat fogadta a látogatókat
Szent Márton ünnepén a Mező-
gazdasági Múzeum bejáratánál.
A Libalábon forgó palota elneve-
zésű mulattságon a kicsiket kéz-
műves foglalkozások, a felnőtte-
ket pedig különböző ludas finom-
ságok várták. 

November 11-e Szent Márton
napja. A mondás úgy tartja, aki
Márton napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik. Azok, akik
vasárnap a Mezőgazdasági Múze-
umban ünnepelték a római egy-
ház szentjének napját, biztosan
nem éheznek majd 2013-ban. A
mulatságon ugyanis mindenféle
ludas finomságot végig lehetett
kóstolni. Sokan libatepertő-kré-
mes kenyeret falatoztak lilahagy-
mával, az ínyencek pedig ludas-
kásával, vagy éppen töltött liba-
nyakkal lakhattak jól, amelyet hí-
res magyar borászok nedűjével
öblíthettek le. Galambos Dorina
és Péterfi-Nagy Évi jóvoltából to-
kaji aszúban érlelt libamáj is volt
a menüben, áfonyaboros hagy-

malekvárral körítve. Mindeköz-
ben a gyerekeket különleges kéz-
műves foglalkozások kötötték le:
egy fabatkáért cserébe lehetett
mézeskalácsot sütni, libatollat
fosztani, lúdtollal írni, kukoricát
morzsolni, vagy éppen töklám-
pást készíteni.  

A Mezőgazdasági Múzeum és
Zugló Önkormányzata évek óta
együttműködik, így idén is több
közös programmal várták az ér-
deklődőket. 

- A hagyományoknak megfelelő-
en színpadi programokkal, illetve
újborokkal kedveskedtünk a kö-
zönségnek – mondta Harrach Péter
önkormányzati képviselő, aki
mellett Rozgonyi Zoltán és dr.
Ferdinandy István alpolgármes-
ter is képviselte a rendezvényen a
kerületet. Sötétedés után a zuglói
Móra Ferenc Általános Iskola né-
met nemzetiségi osztályainak kö-
szönhetően sok apró töklámpás
világította be a Városligetet a Már-
ton napi felvonuláson.            fkk

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

Ludas mulatság
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Három éve szolgál lelkipásztor-
ként a zuglói református közös-
ségben Szőke János, és hitve-
se, Noémi. A lelkészpár a gyü-
lekezet-építés alapkövének a
gyerekmissziót tekinti – miköz-
ben persze a többi korosztályt
is fontosnak tartják. Mégis,
vallják, a következő generáció
megnyerése talán a legfonto-
sabb, egyben a legjobb befekte-
tés a gyülekezet számára.

Ennek szellemében az idén
már három, „kihelyezett” nyári
tábort szerveztek, az elsőt hatvan
fővel Diósjenőn, míg a Mályi tónál
tartott ifjúsági táboron huszonné-
gyen, a gyülekezeti programon
pedig közel hetvenen vettek részt
– számolt be a Zuglói Lapoknak

Szőke Noémi, hozzátéve, a ne-
gyedik tábort a kerületben, a Kas-
sai térnél tartották, mégpedig a
harmadik alkalommal megren-
dezett játszótéri missziós hét for-
májában. „Minden eddiginél töb-
ben jöttek el. Délelőttönként
imádsággal kezdtünk, aztán ki-
mentünk a helyszínre, játékkal
„csalogattuk” a gyermekeket, az
érdeklődő szülők szórólapot
kaptak, majd gitáros éneklés,
bibliai történetek bemutatása kö-
vetkezett, sőt, minden nap volt
valami jutalom is. Nem tolakod-
tunk, szelíden közvetítettük az
evangéliumot” – számolt be a kez-
deményezésről.

A tapasztalatokról szólva a lel-
kipásztor elmondta, az örömhírt,
miszerint Jézus Krisztus azért
halt meg, illetve támadt fel, hogy

nekünk bűnbocsánatunk, s örök
életünk legyen, a legtöbb érdeklő-
dő szívesen fogadta. „A Megváltó
a szívűnk ajtaja előtt áll, zörget:
találkozhatunk vele. Minden ha-
sonló program, illetve az isten-
tiszteletek és hitoktatások, egy-
egy ilyen zörgetés” – mondta Sző-
ke Noémi. Megjegyezte, a zuglói
reformátusok az Országos Vasár-
napi Iskolai Szövetséggel együtt,
ökumenikus alapon szervezték
az említett programot.

Kiemelt esemény volt még, ami-
kor az immár református Sylves-
ter János Gimnázium a Róna ut-
cai templomban tartotta tanév-
nyitó istentiszteletét, augusztus
31-én. A lelkész szerint ugyanis a
zuglói gyülekezetet választotta a
kerületben működő intézmény
egyfajta lelki otthonául, így a jö-

vőben is a templomban tartják
majd fontosabb programjaikat.
„Nyitott, szeretetben gazdag, fiatal
közösséggel kerülhettünk így
kapcsolatba” – fogalmazott.

Szőke Noémi szerint az elmúlt
esztendőkben jelentősen megnőtt
a kerület iskoláiban, illetve a
templomban is a hittanosok,
konfirmációra készülők száma, s
külön öröm, hogy a felnőtt kor-
osztályból is egyre többen járul-
nak a keresztséghez. „A Róna ut-
cába 2009-ben érkeztünk. Mond-
hatom, pezsgő, fiatal ma a gyüle-
kezetünk. A hétvégi istentisztele-
teken zsúfolásig megtelik a temp-
lom, éppen nemrég voltunk kény-
telenek újabb székeket rendelni.
Istennek hála, sok a család” –
mondta.

A lelkészpár tizenhárom évvel
ezelőtt végzett a Debreceni Hittu-
dományi Egyetemen, onnan elő-
ször a Felvidékre kerültek szol-
gálni. Az ott eltöltött esztendők
lelki és fizikai értelemben is az
építkezés jegyében teltek, egyszer
éppen gyülekezeti házat kellett
felhúzni, máskor meg – többször
is – a templom felújítása volt so-
ron. Aztán János és Noémi Szat-
már megyébe került, három gyü-
lekezet tartozott hozzájuk, ám
még a Felvidéken két gyermekük
született, Anna és János Károly.
A zuglói közösséghez meghívásra
érkeztek, s – mint fogalmaznak –
azóta „is sok áldásban van ré-
szük”.

Kacsoh Dániel

A Városligetben, a Hermina út 57. szám
alatt nyitotta meg kapuit a Cserf-s Csa-
ládi Erőforrás Segítő Központ. Az Euró-
pai uniós támogatásból kialakított léte-
sítmény elsődleges célja a családi élet-
vezetés elősegítése, a családi élet és a
munkavállalás összeegyeztetése, vala-
mint a közösségek erősítése. 

A programot a Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Regionális Egyesüle-
te, a magyar Vöröskereszt Budapesti Szer-
vezetével és a Jó-Lét Közhasznú Alapít-
vánnyal közösen – konzorciumi partner-
ségben – pályázati forrásból valósította
meg. Az Európai Unió az Új Széchenyi
Terv TÁMOP-5.5.1 pályázatán keresztül
megközelítőleg 37 millió forinttal támogat-
ta az elképzeléseket.

- Nagyon fontos, hogy ez a program itt,
Zuglóban valósult meg – mondta Rozgo-
nyi Zoltán alpolgármester, a Cserf-s Csa-
ládi Erőforrás Segítő Központ november
7-i átadóünnepségén -, mert a fogyatékkal
élők legtöbb intézete itt található a kerület-
ben, így a hátránnyal élők iránt sokkal na-
gyobb az itt élők empátiája.

A központ kialakítását a pályázaton kívül
a XIII. és a XIV. kerületi önkormányzat is tá-
mogatta, ennek fejében a központ elsődlege-
sen ebből a két városrészből várja a családo-
kat, illetve a családalapítás előtt álló fiatalokat.

A felnőtt lakosság nagyobbik fele egyedü-
lállóként, gyermektelenül, egyszülős csa-
ládban él. A házasságon alapuló családok
aránya 70% alá esett, az élettársi kapcso-
latban levők és az egyszülős családok
aránya pedig 15% fölé emelkedett. Az új
központ ezen a problémán is segíteni kí-
ván. Egy másik különlegessége, hogy látás-

sérült és más fogyatékkal élőket is várnak
tanácsadásra, segítségnyújtásra vagy csak
egy kis beszélgetésre. Az integráció megva-
lósítására rendezvényeket és látássérült
mentorszülő hálózatot is létrehoznak. 

A Cserf-s novemberi megnyitóján bemu-
tatkoztak a közösségfejlesztő munkatár-
sak is. A projektben résztvevő szakembe-
rek a várható igényekre tekintettel egy szü-
lőklubot, családi-, életvezetési-, egészség-
fejlesztési- és egy esélyadó klubot is létre-
hoztak. Riersch Tamás

1144 Budapest, 
Vezér u. 28/b
Tel.: 3632-656
www.cserepeshaz.hu

  

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

 

CSEREPES MIKULÁS

December 7-én (péntek) 17 órakor
VESZÉLYBEN A PUTTONY

A MASKARA TÁRSULAT előadása

Belépő: 800 Ft / fő, 
KULTÚRKUPON felhasználásával 500 Ft / fő

 

A MI TÁNCHÁZUNK
MAGYAR TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK – 
APRÓK TÁNCA 

November 18. (vasárnap) 
10.00-11.00 óráig KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
11.00-12.00 óráig TÁNCHÁZ
Közreműködik a Mező Együttes 
és Kovács Zsuzsanna néptánc oktató

November 25. (vasárnap)
9.30-10.30 óráig CSERÉPKUCKÓ FOGLALKOZÁS
agyagozás: adventi mécses, csengő, karácsonyi díszek
10.30-11.00 óráig LÁBITA SZÍNHÁZ
11.00-12.00 óráig TÁNCHÁZ
Közreműködik a Mező Együttes 
és Kovács Zsuzsanna néptánc oktató        
   
Belépő: 450 Ft / fő

VAKREPÜLÉS 
Színjátszó Egyesület előadása
November 24-én, 19.00 óra

VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS 

ÉS JÁTSZÓHÁZ

2012. November 16-18.
A kiállításon látható lesz a H0 méretarányú 
mudulterepasztal, digitális vonat, Thomas vasút 
működő terepasztalon, LEGO vasút, favonatos 
játszótér, RC helikopter bemutató.
Nyitva tartás: péntek:        9-19 óráig, 
                           szombat:  10-19 óráig, 
                           vasárnap: 10-18 óráig
Belépőjegy: gyerekeknek:    500 Ft, 
                        felnőtteknek:    700 Ft, 
                        családi jegy:    2200 Ft
Bővebb információ: 
www.1vk.atw.hu, www.liptakvilla.hu 

 

  

ZUGLÓI SMOOTH JAZZ KLUB
November 30-án (péntek) 19.30 órakor
INTERMEZZO trio Sztárvendég: Szolnoki Péter

A dallamos jazz magyar előadóinak koncertjei 
a Cserepesházban!

Belépő:   1.000 Ft / fő  

PILATES, BAJNOKOKKAL
Surányi Nelly új DVD bemutatója
Világ és Európa bajnok sportolókkal
November 19én, 18.30 óra
Közreműködik: 
Verrasztó Dávid Európa-bajnok magyar úszó
Szalai Tamás Európa-bajnok kajak-kenu K-1 500 m
Papp Sándor dragbike-os
Ignácz Attila fitness edző 
A belépés díjtalan!

  

ORIENTÁCIÓS NAPOT 
tartunk  a TÁMOP 5.2.5 keretében 
2012. november 16-án, 
Budapesten a Szimplakertben.
Érdeklődni: fruzsina.zic@gmail.com 

AZ ANGYALFÖLDI ZENÉS DIÁKSZÍNPAD 
ÉS TANODA FELVÉTELIJE
2012. november 30. 17.00-18.00
Érdeklődni lehet: 
Marinkovics Zsófia, 06/30 655-54-99

1146 Budapest, 
Hermina út 3.
Tel.: 2206-777 
www.liptakvilla.hu

CSALÁDI VASÁRNAPOK:

November 25-én, vasárnap 10.00 órától:
GYERMEK KONCERT A ZENEKASTÉLYBAN
Gyermek koncert és játszóház
Belépőjegy: 800Ft/fő, családi jegy: 2.400 Ft/4 fő

MIRABELL TÁNCKLUB – MODERN, 
SHOW- ÉS HIP-HOP TÁNC
Novemberi alkalmak:
november 19.  16.00-18.00
november 26.  16.00-18.00
Előzetes bejelentkezés alapján:
Pusztainé János Rita, 06/70 709-86-54

Missziós lelkület a zuglói reformátusoknál

Példaértékű segítség 
a családoknak Zuglóban

A cikkhez kapcsolódó videó megtekinthetõ 
a zugloilapok.hu oldalon



A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség elfogadta a Szent István
Gimnáziumnak a „Migráns hát-
terű tanulók” támogatására be-
nyújtott (TÁMOP 3.4.1-es) pá-
lyázatát, és úgy döntött, hogy
44.5 millió Ft-tal támogatja a
programot. 

- Úgy tapasztaljuk, hogy az is-
kolánkba, főleg matematika ta-
gozatra egyre nagyobb számban
jelentkeznek olyan diákok, akik-
nek szülei vietnámi, kínai, orosz,
török vagy indiai származásúak
– mondta Lázár Tibor igazgató.
- Jelenleg 53 ilyen diákunk van,
ezért a pályázati támogatásból
szeretnénk számukra biztosítani
a magyar kultúra jobb megisme-
rését, illetve a magyar nyelv ala-
pos megismerését. Ehhez tanári
segítséget nyújtunk, mentortaná-

ri hálózatot építünk ki, kiadvá-
nyokat jelentetünk meg, és a ter-
vek szerint szülői- illetve diák-
klubot is működ-
tetünk majd.

A zuglói gimná-
ziumban augusz-
tus 24-én indult
el a projekt. Bo-
rosné Jakab Edit
projektfelelős el-
mondta, hogy a
tervek között egy
Ázsia-nap meg-
szervezése is sze-
repel. 

- Szeretnénk olyan egymás
megismerését célzó rendezvé-
nyeket szervezni, amelyeken az
osztálytársak, barátok részvéte-
lével migráns diákjaink bemutat-
hatnák az ázsiai kultúra értékeit
és az ottani szokásokat.

A pályázat alapvető célja a mig-
ráns hátterű tanulók nevelésé-
nek, oktatásának, a magyar tár-
sadalomba és a munka világába
történő beilleszkedésének támo-
gatása. A tanulmányi eredmé-
nyek, a kompetenciamérések, és
az érettségi eredmények jól mu-
tatják, hogy a diákoknak óriási
erőfeszítéseket kell tenniük, mi-
vel hátránnyal indulnak a ma-
gyar és a történelem tantárgyak
terén. Ezért nagyon nagy motivá-
cióra, sok energiára és szaksze-
rű segítségre van szükségük. 

- Az Ázsia Nap, a Nemzetek

Ünnepe, az iskolanap valamint a
Bábeli buli mind jó lehetőséget
nyújt majd arra, hogy az érintett

diákjaink a csa-
ládtagjaik, osz-
tálytársaik, bará-
taik és a tantestü-
let részvételével
bemutathassák
saját kultúrájuk
értékeit és szoká-
saikat – tette hoz-
zá a pedagógus. -
Szakköri keret-
ben az alábbi vá-
lasztható fakulta-

tív programokat szeretnénk
ajánlani a tanulóinknak: kung-
fu, yoga, tánc, klub-élet, iskola-
újság, önkéntes munka, ázsiai
kultúra, vallásismeret, keleti fi-
lozófiák, színházi - múzeumi
programok szervezése, vártúrák,
közös kirándulások. Az „Egy-
mástól tanulunk” tandem-prog-
ram során a migráns és nem
migráns diákok együttes tanulá-
sára nyílik lehetőség. Remé-
nyünk szerint a programban
résztvevő tanulók jobb tanulmá-
nyi eredményt fognak majd elér-
ni, a többi tanuló pedig befoga-
dóbbá, megértőbbé válik. Tíz
mentortanárt is szeretnénk to-
vább képezni, akik szakértel-
mükkel a diákokon kívül támo-
gatnák és segítenék a szülőket,
képesek lesznek az esetleges
konfliktusok kezelésére. R.T.

A pályázat alapvető cél-
ja a migráns hátterű ta-
nulók nevelésének, ok-
tatásának, a magyar tár-
sadalomba és a munka
világába történő beillesz-
kedésének támogatása.
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Kézzelfogható segítség 
nem látó embereknek
A Zuglói Önkormányzat és a
Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egye-
sülete november 8-án együtt-
működési megállapodást írt alá. 

A szerződésben a két fél a kö-
vetkezőt vállalta, az önkormány-
zat kétmillió forinttal támogatja
a szervezet működését, melyből
a VGYKE 13 vak munkatársá-
nak a foglalkoztatását finanszí-
rozza, illetve az egyesület még
ebben a tanévben 50 zuglói osz-
tálynak, illetve a pedagógusok-
nak és a köztisztviselőknek úgy-
nevezett érzékenységi tréninget
tart. Az erről szóló megállapo-
dást november 8-án Rozgonyi
Zoltán alpolgármester és Fodor

Ágnes, a VGYKE elnöke írták
alá. A felek kihangsúlyozták,
hogy a fiatalokkal minél hama-
rabb meg kell ismertetni a látás-
sérült embertársaink életét. Eh-
hez kiváló alkalmat teremt az
egyesület által kezdeményezett
program, mely „házhoz viszi” a
megismerés, az elfogadás és a
tolerancia lehetőségét. Az egye-
sület már számos kerületben
nagy sikerrel alkalmazta ezt a
programot, de ilyen szervezet-
ten, minden intézményt bevon-
va, Zuglóban mutatkoznak be
először.              

Riersch Tamás

Szeretettel meghívjuk Önt a

által szervezett

ERZSÉBET-KATALIN
BÁLRA

sztárfellépő:

MÁGA ZOLTÁN
és csapata

díszvendég

Szatmáry Kristóf Dr. Papcsák Ferenc
államtitkár Zugló polgármestere

Időpont: 2012. november 27. kedd 17-21 óráig
Helyszín: Budapest, XIV. Vezér út 155.

Nyitó Tánc és 2 tánc blokk:
Katona Zsuzsa és Zsigovics István

versenytáncosok

TOMBOLA, HIDEGTÁL, BÜFÉ, ÉLŐ ZENE-TÁNC

Belépő ára:
Arany Alkony lakóinak 500 Ft

Zuglói lakosoknak 900 Ft
Érdeklődni és a jegyet megvásárolni Zimonyi Juditnál lehet

Tel.: 06-70/967-2739 és 06-20/912-8412

és az

A terem befogadóképessége miatt részvételi szándékát minél előbb jelezze.

Mindenkit szeretettel várunk!

2012. NOVEMBER 23-ÁN 18 ÓRÁTÓL

ERZSÉBET-KATALIN NYUGDÍJAS BÁL

a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Kistermében

1145 Budapest Columbus utca 11.

Mindenkit várunk szeretettel!

Az est védnöke:

Zugló PolgármestereDr. Papcsák Ferenc

17:30–18:00 óra
18:00 órától
18:00–18:40 óra
18:40–19:20 óra
19:30–19:40 óra
20:30–21:00 óra

Asztalfoglalás
Élőzene
Operett egyveleg
Vacsora
Táncbemutató
Tombola

Belépőjegy ára:

További információ:

1.200 Ft

Macsári Istvánné 06-20/470-61-20

Kertai Józsefné  06-70/242-35-64

Támogatják 
a migráns tanulókat

Lázár Tibor Fodor Ágnes a VGYKE elnöke és Rozgonyi Zoltán alpolgármester

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



Zöldsarok
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Gondoskodás télvíz idején
Újra növények a folyosón
Visszatérő társasházi probléma a
közös tereken, folyosókon, közle-
kedőkön tárolt tárgyak kérdése. A
babakocsik, biciklik, cipős szek-
rények mellett a legjellemzőbb
akadályok az ide kihelyezett növé-
nyek, virágládák, kaspók. Az eze-
ket érintő törvényi szabályozás
november 13-ától megváltozik.

A jelenlegi szabályok szerint
minden menekülőútként számí-
tásba vehető folyosóra, lépcső-
házba tilos nagyobb méretű, az
átjárást megnehezítő tárgyat, nö-
vényt kihelyezni. A szigor érthető,
hiszen vészhelyzetben, például
tűz esetén, életfontosságú a me-
nekülés lehetősége. Sokan sérel-
mezték azonban, hogy a sivár,
sokszor lehangoló folyosókra de-
korációként kirakott növénydí-
szeket el kellett távolítani, nem
egy esetben a benti helyszűke mi-
att ki kellett ezeket dobni. Bonyo-
lította a helyzetet, hogy az évszak-
nak megfelelően sokan költöztet-
ték ki szobanövényeiket a közös
területekre teleltetni, hiszen az
alacsonyabb hőmérséklet és fény-
hiány miatt ezek erre különösen
alkalmasak. Eddig ezt a gyakor-
latot bírsággal is sújthatták, és
gyakran sújtották is a hatóságok.
Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat most módosulni fog, és a tár-
sasházban élők szempontjából a
legfontosabb változás, hogy az új
paragrafus (OTSZ 592/A. § (2))
értelmében: „Lakórendeltetésű
épületek, épületrészek menekü-
lésre számításba vett közlekedő-

in, lépcsőházak pihenőin növé-
nyek elhelyezhetők, amennyiben
a menekülési útvonalat nem szű-
kítik le.” Így újra lehetőség nyílik
épületen belüli zöld dekoráció el-
helyezésére, azonban a méreteket
tekintve továbbra is vannak kor-
látozások. Az új szabályozás úgy
rendelkezik, hogy a padló, vagy
fal felületének 15%-át foglalhat-
juk el növényi dekorációval (575/
A. § (1) paragrafus). Mindenkép-
pen örvendetes, hogy a jogalkotó
valószínűleg praktikus, életszerű
feltételezésből kiindulva újra te-
ret enged a folyosói növényeknek,
hiszen a közvetlen környezet dí-
szítése, az élő dekoráció alkalma-
zása, és a teleltetés megoldása
nagyon is fontos lehet a lakókö-
zösségnek és az egyes lakóknak
is. Azt javaslom azonban, hogy az
előírások szigorú betartásával
járjunk el, kétség esetén pedig in-
kább forduljunk a közös képvise-
lőhöz, vagy hatósági személyhez
szakszerű tanácsért.

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A téli időjárás nemcsak négylá-
bú barátaink tartásánál igényel
nagyobb odafigyelést, hanem la-
kásunkban, kalitkában, akvári-
umban, terráriumban tartott
kedvenceinknél is.

Kezdjük a díszmadarainkkal.
Ezek a papagájok, kanárik
ugyan délszaki állatok, azonban
a túlzott meleget ők sem kedve-
lik. Gondoljunk arra, hogy a mi
fotelszintünkben számunkra
kellemes 22-24 0C a magasra
felfüggesztett, vagy a szekrény
tetejére felrakott kalitkánál akár
30 0C is lehet. S ez a hőmérsék-
let hosszabb időn keresztül már
az egészséget is károsítja, külö-
nösen, ha még tömény cigaretta-
füstöt is tartalmaz. Ebben a ma-
gasságban még rövid szellőzte-
tés sem tisztítja a levegőt. A szel-
lőztetésnél egyébként is vigyázni
kell, mert madaraink inkább el-
viselik az egyenletes hűvösebb
hőmérsékletet, mint a nyitott
ablakon egyenesen rájuk zúduló
éles, hideg levegőt. 

Hasonlóképpen nem ajánlatos
a díszmadarainkat a nedves, gő-
zös levegőjű konyhában, ott is a
konyhaszekrény tetején tartani.
A téli takarmányozásra is oda
kell figyelni. A vitaminok bizto-
sítására egész télen hozzáférhető
a sárgarépa, amelyet általában
reszelve kínálunk madaraink-
nak. A hómentes területeken
már igen korán kizöldül a tyúk-
húr, amely kiváló zöldeleség. De
egy levélnyi saláta, kelkáposzta
is kedvenc csemege lehet. Feltét-

lenül mossuk meg, majd szárít-
suk meg a leveleket, nedvesen
ne adjuk madárkáink elé.

Az akváriumban tartott hala-
inkkal már közel sincs ilyen sok
téli probléma. Itt főleg a megvi-
lágításra, illetve a természetes
fény hiánya miatt a mesterséges
megvilágításra kell ügyelni. Az
akváriumi növényeink legna-
gyobb része a trópusi tájakról
került hozzánk, így napi 10-12
órás megvilágításra van szüksé-
gük a normális életműködésük-
höz, a köztük élő halak oxigén-
szükségletük fedezéséhez.

Ez azt jelenti, hogy villanyégő
esetén literenként kb. 2 W-ot
kell számítani. Úgy a legmegfele-
lőbb, ha ezt a watt-igényt több
égővel, illetve fénycsővel biztosít-
juk a fény egyenletesebb elosztá-
sa miatt. 

A másik fontos teendő az ak-
várium vizének a hőmérséklete.
A díszhalaink zöme szintén a
trópusi melegvizek eredendő la-
kója, így a lakásban is hasonló
hőmérsékleti viszonyokat kell
teremteni. Ez 22-24 0C-os vizet
jelent. Ez amelyet jóformán csak
automatikus fűtőberendezéssel
tudunk biztosítani. Ilyen szerke-
zetek a díszhalkereskedőknél
kaphatók. Vigyázzunk, 220 V-tal
működnek!

Feltétlenül legyen az akvárium
legtávolabbi sarkában hőmérő,
amelyen ellenőrizhető a hőmér-
séklet. A legtöbb hiba akkor
van, ha az akvárium a szobai fű-
tőtest közvetlen közelében van,
így a víz hőmérséklete a tűrhető
fölé is emelkedhet.

A különféle kis rágcsálók
(egér, aranyhörcsög, tengerima-
lac stb.) ilyenkor sem kívánnak
többet, minta nyári időkben. Ná-
luk is a legfontosabb, hogy táp-
lálékuk megfelelő, vitaminokban
gazdag, a fajtájuknak megfelelő
legyen.

Végezetül a téli álomba merült
és a pincénk 6-8 0C-os hőmér-
sékletben szundikáló teknősün-
ket óvatosan nézzük meg, ha fel-
ébredt, de ne kényszerítsük
újabb álomba merülésre, ő már
befejezte a téli pihenőt, a meleg
szobába vágyik vissza.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Váratlan pozitív le-
hetőségek jöhetnek – mely
lehet az otthonukkal, há-

zastársukkal, kapcsolatos, eset-
leg egy tengerentúli utazás, tanu-
lásban, jogi ügyekben való segít-
ség. A türelmetlenség, az erős
akarat mérséklése még mindig a
legfőbb feladatuk lehet. 

Bika – Szépek és kedve-
sek, s nagyon nyitottak
minden kapcsolódásra,

találkozásra, a művészetekre. A
barátaik csalódást okozhatnak,
ami mögött az ő illúzióik lehet-
nek. Pénz bőségesen érkezhet,
de próbáljanak nem túlzásba
esni, se a költekezéssel, se a
spórolással!

Ikrek – A bizonytalanság
érzése körbeveheti őket,
elsősorban a társukkal

kapcsolatosan. Hajlamosak le-
hetnek most fertőzéseket össze-
szedni. Próbáljanak tisztán lát-
ni, tudatosak, éberek lenni, ki-
lépni az önsajnálatból! Munká-
juk stabilizálódhat, akár előre is
léphetnek.

Rák – A szabadságvágy és
lendületük viheti őket, teli
vannak ötletekkel, lelke-

sedéssel. Előző életből jövő kap-
csolatok, segítések érkezhetnek.
Társukkal a próbákat még min-
dig meg kell oldaniuk, ha nem
akarják, hogy szakításra kerül-
jön a sor. Otthonuk egyre szebb
lehet. 

Oroszlán – Otthonukban
szeretnének lenni legin-
kább, elmélyülni a számuk-

ra fontos kérdésekben. Váratlan
szerelem is színesítheti életüket,
vagy a meglévőt új ötletekkel fel-
pezsdíthetik. A munkájukkal,
munkatársaikkal a feszültségek
még mindig itt lehetnek. 

Szűz – Rengeteg kisebb
útra számíthatnak, tár-
gyalásokra, megbeszélé-

sekre. A közlekedésben most
különösen legyenek éberek, fi-
gyeljenek a ködre, ablaktörlőre!
Társukkal kapcsolatban bizony-
talanságot érezhetnek, ne ámít-
sák magukat, úgy szeressék,
ahogy van!

Mérleg – Stabilan érkez-
het pénz, bár figyelniük
kell, mert most becsapha-

tók! Párkapcsolati problémák
még mindig próbák elé állíthat-
ják őket, de kedvességükkel,
szépségükkel mindenkit le tud-
nak nyűgözni. Most könnyen
megfázhatnak, kerüljék a nyir-
kosságot!

Skorpió – Egyszerre böl-
csek, higgadtak, nyugod-
tak is tudnak lenni, de tü-

relmetlenek is. A „feszültség” az
utakon megállíthatja őket. Sze-
replésre számíthatnak, ami
most jól is eshet nekik. A szere-
lemben, gyerekeikkel - illúziókat
kergethetnek, aminek csalódás
lehet a vége. 

Nyilas – Érzékenység, öt-
letek, lendület – mind, mind
az övék. Az anyagi nehéz-

ségek ellenére hitük változatlanul
nagy. A szerelemnek, vállalkozá-
suknak próbákat kell kiállni, de
ez által csak még jobban megerő-
södhetnek, s ezt ők is tudják. Ba-
rátaik sokat segíthetnek most.

Bak – Nagy átalakulásuk
még mindig folyamatban –
az alázat, a türelem lehet

segítségükre a nehéz helyzetek-
ben. Az utakon a köd, a rossz lá-
tási viszonyok problémákat
okozhatnak, erre figyeljenek!
Barátaikkal való kapcsolatukat
a végtelen szeretet, az angyalok
erősíthetik. 

Vízöntő – Sok pénz ér-
kezhet, ám legyenek ébe-
rek, figyeljenek, hisz most

könnyen becsaphatóak. Munká-
jukat jó megérzéseik, a pénzzel
való támogatásuk segítheti. A
szerelemben túlzásba eshetnek,
az álmodozásaik, illúzióik is ne-
hezíthetik kapcsolatukat.  

Halak - A párjukkal való
problémák, csalódások se-
gítségképpen jönnek a jó-

zanodáshoz, tisztánlátáshoz. Vál-
laljanak felelősséget, hogy ők is
részesei annak, ami történik.
Tudásuk, bölcsességük segíthet
ebben. A tanulás most lendüle-
tet kaphat, kitartásuk is lehet
hozzá.

Termék megnevezése

Sütőtök

Alma

Savanyú káposzta

Cékla

Dió (héjas)

Hagyma

Burgonya

Cukkini

Kelkáposzta

Erdélyi szalonna

Leves és köret tészta

Zsemle AKCIÓ!

Burgonyás kenyér AKCIÓ!

Mértékegység

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0,5kg

db

0,5kg

Ár (Ft)

100

120-180

350

180

750-800

100-160

120-170

460

180-280

1.600

290

15

150

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
november 15-28-ig
Új savanyúságos pavilon nyílt, jöjjenek kóstolni!

Kétheti horoszkóp
november 15-től

www.asztrocsillag.hu
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1956 nagyszerű hősei

A filmbemutatón részt vett
Handó Tünde, az Országos Bí-
rósági Hivatal elnöke, Tóth Ta-
más budapesti rendőrfőkapi-
tány, az önkormányzat részéről
pedig dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester valamint Rozgonyi
Zoltán és dr. Ferdinandy István
alpolgármesterek. 

Dr. Papcsák Ferenc ünnepi be-
szédében arra hívta fel a figyel-
met, hogy mindenkinek tudnia
kell: az 1956-os hősök egyszerű
emberként itt járnak közöttünk,
de sajnos sokszor igen rossz kö-
rülmények között élnek. - Politi-
kusként éppen az a feladatom,
hogy erre figyelmeztessen min-

denkit – fogalmazott a polgár-
mester, egyben sajnálkozását fe-
jezte ki amiatt, hogy 22 évvel a
rendszerváltás után még mindig
meg kell küzdenünk a saját ér-
tékrendszerünkért, nézeteinkért,
amely egy független demokrati-
kus nemzetállamban ölt testet. A
polgármester kiemelte, hogy 56
évvel ezelőtt Zugló mindenkinek
példát mutatott bátorságból, hi-
szen a kerületben döntötték le a
gyűlölt Sztálin-szobrot. 

Hunyadi Áron, az alkotók
egyike a Zuglói médiának nyilat-
kozva elmondta: a közösség cél-
ja, hogy fiatalos szempontból ké-
szítsen filmeket nemzeti témák-
ról. A Szabadság Hőseinek sze-
replői – akik jó barátságban van-
nak egymással–, szívesen beszél-
tek az élményeikről, fontosnak
tartották, hogy a mai fiatalok is
képet kapjanak az akkori ese-
ményekről – mondta, majd  hoz-
zátette, hogy rengeteg segítséget
kaptak a POFOSZ-től és a Zuglói
Önkormányzattól a film elkészí-
téséhez és bemutatásához. 

B.R.

A Zuglói Filharmónia immár har-
madik éve ünnepi koncerttel em-
lékezik meg 1956 áldozatairól a
Bosnyák téri Páduai Szent Antal
templomban. Idén ezúttal Dvor-
zsák Requiemje csendült fel a
Szent István király zenekar és
Oratóriumkórus előadásában. A
november 4-ei koncertre több
mint ezren voltak kíváncsiak. 

Záborszy Kálmán, a Zuglói Fil-
harmónia karmestere elmondta:
két évvel ezelőtt Verdi, majd ta-
valy Mozart Requiemmel emlé-
keztek a forradalom és szabad-
ságharc hőseire, de idén Dvor-
zsák művével tisztelegtek az áldo-
zatok előtt. Bár ez egy nem annyi-
ra ismert darab, de a két említett
nagy Requiemmel teljesen egyen-
értékű mű mind zeneileg, mind
mondanivalójában - fogalmazott
a karmester. 

A koncerten megemlékeztek
Tóth Ilonára, a fiatal orvostan-
hallgatóra, akit az 1956-ot követő
megtorlásokban végeztek ki, mi-
után egy koncepciós perben ha-

lálraítélték egy  ÁVH-s  feltétele-
zett meggyilkolásáért. Tóth Ilona
a Teleki Blanka Gimnázium nö-
vendéke volt, ahol 1951-ben
érettségizett. 

Bárány Béla atya, a templom
plébánosa hangsúlyozta, hogy
fontos számukra a szabadság-
harc leverésének dátuma, mert
emlékeztetni akarnak az ember-
ek arra, hogy miért is haltak meg
a hőseink. De például arra is,
hogy a Páduai Szent Antal temp-
lomban 1956. november 7-én egy
fiatalembert lelőttek a templom-
ba menekült szovjet katonák.
Ezek a koncertek, a Requiemek,
a gyászmisék nekik állítanak em-
léket – mondta Bárány atya. Az
ünnepi hangverseny a Zuglói Fil-
harmónikusok bérletes előadás-
sorozatának volt a  része. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a
koncertet november 5-én este
megismételték. R.B.

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában mutatták be múlt hét
csütörtökön a Független Nemzeti Filmalkotók Közösségének (FNFK) legújabb
dokumentumfilmjét, „A Szabadság Hősei”-t, amely ismert és hétköznapi hősök,
eddig nem publikált visszaemlékezésein keresztül mutatja be az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eseményeit. A filmben többek között megszólal Boross
Péter egykori miniszterelnök, Baranyi László és Dózsa László színművészek és
Dégi András, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) elnöke is. A film
narrátora Sinkovits-Vitay András színművész, annak a Sinkovits Imrének a fia,
aki maga is aktív szereplője volt az eseményeknek és aki 1956. október 23-án a
Petőfi szobornál szavalta el a Nemzeti dalt.

Ünnepi koncert 
az áldozatokért

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Eredeti ár: 40 Ft / darab
Kedvezményes ár: 20 Ft / darab
Megtakarítás: 20 Ft / darab

A Gundel Cukrászda, a Városliget szívében, az Állatkert 
főbejárata mellett szeretettel várja vendégeit! 
Kuponjával most 20 % kedvezménnyel vásárolhat 
Gundel torta szeletet, vagy egész tortát.

Beváltható: 2012. december 31. 20%Gundel tortakupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Eredeti ár: 40 Ft / darab
Kedvezményes ár: 20 Ft / darab
Megtakarítás: 20 Ft / darab

* Minimum 50 darab megrendelése esetén. 4+4 színes szabvány 
méretű névjegykártya ofszet nyomtatással. 
Promóciós kód: ZKP20121101/ZL
Rendelje meg most! Megrendelésében tüntesse fel a promóciós kódot! 
Megrendelését ide küldje meg adataival együtt: info@kedvezmeny.hu
 

Beváltható: 2012. november 30. 50%Névjegykártya kupon*

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Amennyiben rendelkezik 
Zugló Városkártyával, vigye 
magával ezt a kupont a 
SUGÁR MOZIBA, JÁTSZÓHÁZBA 
vagy BOWLINGBA és 30 % 
kedvezményt kap!

Beváltható: 2012. október 31–ig 

30%

SUGÁR MOZIKUPON

Rendelkezik már Ön Zugló kártyával? 
Esetleg tervezi, hogy igényel?

• Amennyiben Ön vállalkozó, és már van Zugló kártyája, 

valamint számlát nyit a MagNet Bank Zuglói fiókjában, 

3 havi számlavezetési díját engedjük el.

• Ha még nincs Zugló kártyája, igényelje a Zuglói bankfi ókban 

és nyisson folyószámlát, hogy a kedvezményben Ön is 

részesülhessen!

Cím: Nagy Lajos király útja 214.   Hivatkozzon erre a kuponra! 

Tel.: 428-8812         www.magnetbank.hu – A pénzem épít!

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Legyen részese a Balneo-élménynek az egyik legjobb 
gyógyvíz mellett MÁR 12 500.- Ft-tól!

Szobafoglalás: Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness****
H - 3400 Mezőkövesd Zsóry - fürdő, Fülemüle u. 2.
Telefon: +36 49 50 50 30 E-mail: info@balneohotel.hu

Zuglói kedvezmény 15%* minden akciós ajánlatunk árából*

* min. két éjszakától! Kedvezmények összevonására nincs lehetőség.

Beváltható: 2012. november 30-ig 15%Balneo Élménykupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

A kupon akciós termékekre nem 
vonatkozik és egyéb kedvezménnyel 
nem vonható össze!

Budapesti üzleteink:
Mammut I.: 36 1 505 5848
Rákóczi út: 10. +36 1 321 7766
Teréz krt.: 52 36 1 302 7744
Campona: +36 1 424 3191

Beváltható: 2012. november 30–ig 

20%

Scholl ajándékkupon

Zuglokartya.hu

Ajándékkupon

Jelen kuponszelvény -20%-os kedvez-
ményt biztosít az S.O.S. Infocard 
vészhelyzeti kártya és online egész-
ségügyi tárhely rendszer három 
éves tagságának árából, amelyhez 
így 1999 Ft áron juthat hozzá. 
Az S.O.S. Infocard elengedhetetlen 
segítséget nyújthat egy esetleges 
vészhelyzet esetén, valamint a hétköz-
napi betegellátásban.

Beváltható: 2013. március 31–ig 

20%

Vészhelyzeti társkártya

Keresse fel ezzel a kuponnal bármelyik OTP Bank fiókot. Helyezzen el 1999Ft-ot a Filantróp 

 

Vágja ki a kupont és a beváltás helyén fizetés előtt adja át. A kupon készpénzre nem váltható és más akciókkal össze nem vonható. Egy kupon egyszeri vásárlás esetén jogosít árkedvezmény igénybevételére. 
A kuponok valódiságáért és tartalmáért, illetve a nyomdai hibákért a kiadó és a hirdetésszervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az elveszett vagy megrongálódott kuponokat nem áll módunkban pótolni! 
Kuponbeváltásra csak természetes személyek jogosultak. Bővebb információk: www.zuglokartya.hu
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napi betegellátásban.
vészhelyzet esetén, valamint a hétköz-
segítséget nyújthat egy esetleges 
Az S.O.S. Infocard elengedhetetlen 
így 1999 Ft áron juthat hozzá. 
éves tagságának árából, amelyhez 
ségügyi tárhely rendszer három 
vészhelyzeti kártya és online egész-
ményt biztosít az S.O.S. Infocard 
Jelen kuponszelvény -20%-os kedvez-
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Beváltható: 2012. december 31-ig

Beváltható: 2012. november 30-ig

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere, országgyűlési képvselő
Emléklapot ad át Sándor István rendezőnek

A cikkhez kapcsolódó videók meg-
tekinthetõek a zugloilapok.hu oldalon



A két éve alakult Önkormányzat
már eddig is nagyon sokat tett
Zugló közbiztonságának javítása
érdekében, azonban dr. Papcsák
Ferenc polgármester szerint még
bőven van tennivaló. A kerületve-
zető úgy fogalmazott, a bűnözés
sajátossága, hogy leginkább olyan
területeket érint, melyek sötétek,
rendezetlenek. Ezért szerinte, ha
a közterületek nagyobb fényt, vi-
lágítást kapnak, tisztább viszo-
nyok uralkodnak rajtuk, úgy a
közbiztonság is javulhat.

A polgármester az eddigi intéz-
kedéseket sorolva hangsúlyozta,
a megerősített kerületőrség szo-
rosabban működik együtt a pol-
gár- és a rendőrséggel, a járőrök
számát megduplázták. „A rendőr-
nek kinn kell lennie az utcán, ez
elrettentő erőt jelent” – szögezte le
dr. Papcsák Ferenc. Az önkor-
mányzat a fejlődéshez biztosítja a
technikai feltételeket, s több tíz-
millió forinttal is támogatja a he-
lyi rendőri szervezetet. „Emellett
folyamatosan bővítjük a térinfor-
matikai rendszerünket. Mikor át-
vettem a polgármesterséget, csu-
pán mintegy nyolcvan, a főváros
tulajdonában lévő térfigyelő ka-
mera volt Zuglóban. Ezt a számot
folyamatosan növeljük, a meglévő
készülékeket pedig átvettük. Ter-
vezzük továbbá, hogy a lakóhá-
zak bejárati ajtajait is megerősít-

jük, pályázat keretében többek
között kamerákat szereltetünk
majd fel. De folytatódik az idős-
korúak számára elérhető, úgyne-
vezett hevederzár-akció is” –
mondta.

A hamarosan megvalósuló el-
képzelések közé tartozik, hogy a
Tesco-nál mobil rendőrörs mű-
ködhet majd, az ehhez szükséges
tárgyalások már elindultak. Kör-
zeti megbízotti iroda is nyílik,
mégpedig a valaha hírhedt, a kör-
nyéket rettegésben tartó, ám azó-
ta bezárt Nimród bisztró helyén –
jelentette be a polgármester. Is-
mert, Réti László kerületi rend-
őrkapitány a Zuglói vagyonkeze-
lőhöz „igazolt át”, vezérigazgató-
helyettes lesz. A változás kapcsán
dr. Papcsák Ferenc bízik benne,
olyan új kapitányt kap a kerület,
aki elődeihez hasonlóan elkötele-
zett Zugló iránt.                        kd

Gombamérgezés 
Zuglóban

A BRFK Központi Ügyelete no-
vember 1-én az Erzsébet kórház
és Rendelőintézetből bejelentés
kapott, hogy az intézményben két
életveszélyes állapotú gombamér-
gezettet kezelnek. A BRFK Bűn-
ügyi Bevetési Osztály munkatár-
sai meghallgatták a fiatalembert

és az édesanyját. A sértettek el-
mondták, hogy egy ismerősüktől
kapták ajándékba a gombát, ami-
ből pörköltet készítettek és elfo-
gyasztották.

A zuglói nyomozók a sértettek-
től szerzett információk alapján
néhány órán belül előállították a
gyanúsítottat. A férfit a kihallga-
tása során három társát is meg-
nevezte, akikkel együtt szedték a
gombákat, majd ajándékozták el

úgy, hogy azokat nem vizsgáltat-
ták meg gombaszakértővel.

A másik három elkövető – egy
nő és két férfi –, illetve a további
sértettek felkutatása gyorsan
megtörtént. A Zuglói Rendőrka-
pitányság a gombát elajándéko-
zók ellen foglalkozás körében el-
követett gondatlan veszélyeztetés
gyanúja miatt folytat eljárást. Va-
lamennyien szabadlábon véde-
kezhetnek.  

A zuglói rendőrök 
öngyilkosságot 
akadályoztak meg

A zuglói rendőrök a közelmúlt-
ban nagy erőkkel vonultak ki a
Nagybecskerek térre, mert beje-
lentést kaptak, hogy az egyik la-
kásban egy férfi öngyilkosságot
akar elkövetni. A bejelentő a férfi
felesége volt, aki elmondta a
rendőröknek, hogy a párja a la-
kásban fegyverrel fenyegetőzik. A
rendőrök a nyitott bejárati ajtón
behatoltak a helyiségbe, ahol a

férfit a földön térdelve, kezében
egy éles lőszerrel megtöltött 9
mm-es Flobert pisztollyal talál-
ták. A szakszerű rendőri beavat-
kozásnak köszönhetően az ön-
gyilkosságot sikerült megakadá-
lyozni, sérülés nem történt, azon-
ban a férfit pszichés állapota mi-
att kórházba szállították. A férfi
fegyvertartási engedéllyel nem
rendelkezett, ezért ellene a Zuglói
Rendőrkapitányság lőfegyverrel
és lőszerrel visszaélés miatt eljá-
rást indított.

Riersch Tamás
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Polgármesteri intézkedések sora
a közbiztonság javításáért

Nagyon örülünk, hogy be van
zárva, azóta nincs itt az a tumul-
tus, ami szokott lenni a kisebb-
ség részéről. Itt szoktak mindig
találkozni és akkor 8-10 nagy
autóval elállják az utat. Ez min-
denkit zavart, ez közismert itt
Zuglóban. A közbiztonsági iro-
dával nagyon egyetértünk.

Kovács Béla

Ide csak kétes emberek jár-
tak. Én ide járok a boltba és
amit lát az ember, hogy jön a
rendőrség, verekednek, hangos-
kodnak.    Dr. Kovács Istvánné

Voltak itt különböző feszültsé-
gek. Mostanában nagyon sok a
betörés, meg az ilyen jellegű
megmozdulások, én magam is a
polgárőrséghez vagyok a riasztó-
val bekötve, de ha közelebb len-
nének, az megnyugtatóbb lenne.

Kővári Zoltán

Zuglói Civil Ház terveinek bemutatása
Civil-koordinátor bemutatkozása
A Századvég Alapítvány által vezetett budapesti
Civil Információs Centrum bemutatása, tájékoztatója
Az önkormányzat által kiírt 2012. évi pályázatok
elszámolásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése

•

•

•

•

M E G H Í V Ó

A fórum tervezett témái:

Megjelenésére a közös és hatékony együttműködés érdekében
feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

dr. Papcsák Ferenc
polgármester

a Cserepesház-Zuglói Művelődési Házba
(1144 Budapest, Vezér u. 28/b.)

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Polgármestere tisztelettel meghívja

és várja az érdeklődő civil szervezeteket

(részvételi szándékát november 21-ig kérjük az alábbi
elérhetőségek valamelyikén jelezni szíveskedjék:

; 872-9-296molnar.zsuzsanna@zuglo.hu

17 órától kezdődő információs fórumra

2012. november 23-án (péntek)

„Többet tettünk az el-
múlt két esztendő alatt
Zugló közbiztonságáért, a
rendezetebb közterülete-
kért, mint elődeink két év-
tized alatt.”

dr. Papcsák Ferenc 
polgármester

Megkérdeztük

BŰNÜGYI KRÓNIKA

Dr. Papcsák Ferenc, Zugló
polgármesterének kezde-
ményezésére Körzeti meg-
bízotti iroda nyílik a be-
zárt Nimród bisztró he-
lyén. A környéken élők vé-
leményét kérdeztük erről.

Archív képünkön Dr. Papcsák Ferenc polgármester, képvisők és hatósági
személyek kíséretében tavaly járőrözött a „hírhedt” presszóban
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV. kerü-
leti gyorsszolgálat. Csatornák, lefo-
lyók tisztítása azonnal, falbontás nél-
kül, garanciával. Tel.:228-6193, 06-
30-9210-948

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javítását
garanciával, rövid határidővel válla-
lom. Marton Tamás Zuglóban lakó,
és műhely!Tel.:221-1691 üzenetrög-
zítővel, Mobil:06-20-342-7898

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárí-
tás, épületek szerelése, kaputelefon
telepítés, villanytűzhely, bojlerjavítás,
VÍZVEZETÉK-, VÍZÓRASZERELÉS,
vízóracsere. Tel.:260-48-70, 06-20-
979-0624. Pungor

JAVÍTÁS-FELÚJÍTÁS-SZERELÉS
Kőműves-burkolómunkák, festés,
villanyszerelés, víz-, csatorna-, fűtés-
szerelés, falfúrás-bútorszerelés. Ma-
gyar szakember saját kezűleg anyag-
szállítással. Tel.: 06-20-340-3400

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

KONYHA,-GARDRÓB,- BEÉPÍ-
TETT szekrény készítése méretre,
munkalapcsere, bútor összeszere-
lés,- átalakítás. Ingyenes felmérés.
Tóth Imre Tel.:220-28-49, 06-30-
354-6767

CSALÁDI ÉS TÁRASAHÁZAK, nya-
ralók eresz-és faszerkezeteinek festé-
se, mázolása alpintechnikával is. Tel:
273-1857, 06-20-471-1870

LAPOSTETŐK HŐ – ÉS CSAPA-
DÉKVÍZ elleni szigetelése garanciá-
val. Homlokzatfelújítás, festő-és kő-
műves munkák hagyományos állvá-
nyozással és alpintechikával. Tel:
273-1857, 06-20-471-1870

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

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok
kedvezményes áron. Tel..363-0402,
06-30-293-2210. www.juhaszburko-
las.5mp.eu

ZUGLÓI KÖNYVELŐIRODA vállalja
Kft-k, egyéni vállalkozók, nonprofit
szervezetek teljes körű könyvelését
felelősségbiztosítással. Tel:785-3445,
06-20-9749-067, mkontir@upcmail.hu

SZOLGÁLTATÁS

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vi-
deoton, ITT-Nokia, Grundig,
Nordmende, Panasonic, Sam-
sung, Vestel, Thomson, Schnei-
der. Tel.:06-20-531-76-38

KERÜLETI VÍZ-GÁZ-központi
fűtés, szerelési, javítási, karban-
tartási, felújítási munkák és du-
gulás elhárítás, garanciával! Hét-
végén is hívható! Tel: 06-70-558-
1916, 220-51-85

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelők
A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csőtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

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

ÜVEGEZÉS MINDENFÉLE biztosí-
tásra, helyszínen is. Nyílászárók pro-
fi utólagos szigetelése. Pára-penész
megszüntetésére rés szellőzővel.
Honti Tel.: 06-20-9567-241

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT, amit
más nem vállal, mi elvégezzük. Kő-
műves, burkoló, festő, asztalos, víz-
szerelő szakemberek állnak rendel-
kezésre. Társasházak felújítását, kar-
bantartását, hőszigetelését vállaljuk.
Tel.:06-30-457-2666, 06-20-514-7876

TAKARÍTÁS! FIATAL, MEGBÍZHA-
TÓ HÖLGY kisebb-nagyobb takarí-
tást, ablaktisztítást, vasalást vállal.
Irodák és társasházak részére is!
Gyors és precíz munkavégzés. Tel.:
06-30-294-2227, 06-28-788-401

MOSÓGÉP, HŰTŐGÉP JAVÍTÁS
garanciával. Gallai János Tel.: 06-30-
307-9794, 06-30- 461-6019 H-P 7-
18-ig, Szombat 7-14-ig.

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

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

VÍZ - GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
gyorssszolgálat, csőtörések műszeres
keresése- javítása, duguláselhárítás
kamerás csatornavizsgálat, teljes ve-
zetékcsere udvaron is földmunkával.
Tel: 06-30-914-3588

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

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

KŐMŰVES MUNKÁK, BURKOLÁS,
festés, szigetelés, kémény, kerítésépí-
tés kicsitől a teljes lakásfelújításig.
Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény.
Tel.:405-5769, 06-20-955-4079

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLE-
REK VÍZKŐTELENÍTÉSE, cseréje, csa-
pok, szifonok, Wc-csészék, Wc-tartá-
lyok cseréje javítása. Mosó-, mosoga-
tógépek bekötése. Tel.: 06-30-447-3603

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseré-
jét és javításokat, felújításokat, du-
gulás elhárítást. Társasházak, lé-
tesítmények, gázkészülékek, gázbiz-
tonsági, műszaki felülvizsgálatát.
Műszeres égéstermék vizsagála-
tát szükséges dokumentációkkal.
Tel.:06-30-9568-540, 220-51-85

MÛSZAKI BIZOMÁNYI 
Hûtõ, mosógép, TV, videó 

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

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

Tel.: 418-2676, 8–17-ig

TÁRSASHÁZAK KORSZERŰ ÉS
SZAKSZERŰ kezelését garanciá-
val vállaljuk. Mi nem ígérgetünk!
Correct Home Kft. www.correct-
home.hu Tel: 06-30-623-9290

ZUGLÓI VÍZ-GÁZ- SZERVIZ!
Vízvezetékszerelés-hibaelhárítás,
dugulás elhárítás azonnal, gázké-
szülék javítás, tisztítás, 40 éves
tapasztalattal Zuglóban! Tel:
3633-272, 06-30-9517-849

HÉRA CSERÉPKÁLYHAÉGŐK, GÁZ-
KONVEKTOROK, tűzhelyek, FÉG víz-
melegítők javítása, karbantartása. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény. Tel:
220-9765, 06-20-432-5598, Bán László

VILLANYSZERELÉS, HIBAELHÁ-
RÍTÁS, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Tel.:
06-20-9993-799

MAGÁNSOFŐRT KERES? Saját
autóval, hétköznapra, hétvégére, bel-
földre, külföldre, személy vagy áru-
szállításra. Megbízhatóan, teljes
diszkrécióval. Tel.: 06-20-9946-279

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS
felelősségbiztosítással. 12 éve műkö-
dő XIV. ker. irodában. Tel.: 785-0812
06-70-264-7677 www.medinet plus.hu

FESTŐMESTER vállal szobafestést,
mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerű rendbehozatalát, villany-
és fűtésszerelők utáni kisebb kőmű-
vesmunkákat. Hosszú távú garanciá-
val.Tel.:285-2882, 06-30-878-8977

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

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

ANGOL ÉS ESZPERANTÓ magán-
tanár, ex-vizsgáztató siker- tanfolya-
mai. Tel.: 06-70-218-5899 Tímár Gá-
bor. Felejthetetlen élmény, kímélő
árak.

DISZLEXIA TERÁPIA! Fejlesztőpe-
dagógus-tanító olvasási nehézséggel
küzdő gyermekek felmérését és terá-
piáját vállalja Meixner –módszerrel.
Komplex fejlesztés, iskola előkészí-
tés. Házhoz megyek. Tel.: 06-30-
9907-968

ANGOLTANÍTÁS, BESZÉDCENT-
RIKUS, NYELVVIZSGA, korrepetá-
lás, érettségi közép-és emeltszint,
utazás, munka. Nagy tapasztalat.
Házhoz megyek!Tel.:06-20-439-6410

MATEMATIKA OKTATÁST, ÉRETT-
SÉGIRE felkészítést vállal szaktanár,
próbaóra lehetőséggel. Kérésre ház-
hoz megyek! Tel..06-30-264-6500

OKTATÁS

REDŐNY, RELUXA

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

www.kaszaszakkepzes.hu
(Ny.sz.: 01-0064-04)

KERÜLETI HŰTŐGÉP, MOSÓ-
GÉP SZERVIZ. Hűtőgépek, auto-
mata mosógépek helyszíni javítá-
sa garanciával, ingyenes kiszál-
lással. Samsung, LG, Lehel, Zanus-
si, Whirlpool, Elektrolux szakszer-
víz. Tel.:421-5959, 06-30-9422-946

Minőségi Munkával Kedvező
Áron Vállalunk: víz-, fűtésszere-
lést, szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, kőműves burkoló munká-
kat, parkettázást. ZUGLÓI MEG-
RENDELŐKNEK KEDVEZMÉNY!
Tel.:405-3305, 06-30-9524-725

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS!
Gyors ügyintézéssel, precíz mun-
kavégzéssel. Igény szerint, ingye-
nes kartondobozok. 10%-os hét-
végi kedvezmény. Tel.:06-70-
2144-235, 06-1-280-2542

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

ANGOLOKTATÁS gyakorlott, diplo-
más tanárnál. Társalgás már kezdő
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel.:3-830-461

MATEMATIKA, FIZIKATANÍTÁS ál-
talános és középiskolások készére,
nagy hatékonysággal szaktanártól.
Házhoz megyek! Tel: 06-20-9590-134

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS HÁZHOZ
megy, kiszállási díj nélkül. Jerabek
Éva Tel:06-20-439-1586

KORONA FOGORVOSI magánren-
delő 1149. Bp. Nagy Lajos krt.út
191. (Erzsébet királyné útja sarka
Spar áruház felett) Rendel Dr. Csima
Rózsa H-K-SZ 13-18-ig, CS 8-11 ig.
Bejelentkezés rendelési időben. Tel:
06-1-3832-325 Zuglói lakosoknak
kedvezmények!

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

SZAKKÉPZETT VAK MASSZŐR
vállal gyógy- és nyirokmasszázst höl-
gyeknek, időseknek, betegeknek ott-
honukban. Egyedülálló férfiak kizár-
va! Géczi Kinga Tel: 06-20-471-1860

PEDIKŰR KÉNYELMESEN, ÖN-
NÉL! Ha meglepetésnek szeretné csa-
ládtagjának, ismerősének, karácso-
nyi ajándékutalvány formájában is
igénybe vehető. Tel:06-30-851-8763

ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNY
készítése. Tel: 06-30-703-4882
www.energetikatanusitas.com

VÁROSLIGET MELLETT 44 nm-
es, első emeleti teraszos lakás liftes
házban eladó. Tel:06-70-778-2140

MÁTRASZENTIMRÉN jó állapotú
nyaraló, teljes berendezéssel eladó.
Tel: 06-20-9669-459

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-
LETÉT vállaljunk nagy gyakorlattal,
jogi, műszaki háttérrel!Tel:06-1-222-
8561, 06-20-9234-639 petszolg@t-
email.hu

GARÁZS ELADÓ Abonyi u.13. alatt
Ir.Ár:1950000 Ft. Tel:0620-343-0358

ZUGLÓBAN, ÚJVIDÉK sétányban
kertkapcsolatos, 36 nm-es, 1 szobás,
étkező-konyhás öröklakás gépkocsi-
beállással 7.990.000 M Ft. Tel:06-30-
9498-202

ILKA UTCÁBAN eladó udvari, vilá-
gos, 1 szoba komfortos, gázfűtéses
36 nm-es lakás. Ir.Ár.10150000 Ft.
Tel: 06-20-343-0358

ÁFA NINCS! 70nm – es iroda, Zugló
központjában, parkolással, konyha,
fürdőszoba kialakítva. Ugyanitt 15-
30 nm-es raktárhelységek kiadók.
Tel: 06-70-212-64-78

ELADÓ CSÖMÖRÖN: 200 négyszö-
göles közmű nélküli hobbi telek. Mo-
gyoródi út végénél, vízműsor az utcá-
ból nyílik. Irány ár: 2,7 millió. Tel:
06-30-639-3037

32 és 36 NM-ES ÜZLETHELYISÉ-
GEK KIADÓK az Adria sétány 6.
szám alatt.. Tel.: 06-20-9669-359

INGATLAN

ÉRSZŰKÜLET, ÉRELMESZESE-
DÉS gyógyítása. Teljes érrendszer
tisztítása. SONOTERÁPIA VILÁG-
SZABADALOM! Bp. XIV. ker. Örs
vezér tere 16. Tel.:220-46-41, 06-
20-349-42-77

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

VESZEK ZUGLÓ ZÖLDÖVEZETÉ-
BEN jó állapotú, téglaépítésű garzon-
lakást saját részemre. 7-8 M Ft-ért.
Tel:06-20-774-2965

BEÉPÍTHETŐ PADLÁSTERET, LA-
POSTETŐT keresek megvásárlásra,
saját lakás kialakításához. Készpénz-
zel, felújítási munkák elvégeztetésé-
vel fizetek. Várom közös képviselők,
és lakók jelentkezését. Tel: 06-30-
847-0793

ELADÓ VAGY 1,5 SZOBÁS tégla la-
kásra cserélhető értékegyeztetéssel
XVII.ker. Rákoscsabán 80 nm-es ön-
álló családi ház. 680 nm-es telek be-
tonfödémmel, szép, új melléképület-
tel. 20,9 millió Ft. Tel.: 06-30-9662-
523. dani18@t-online.hu

XIV. TELEPES UTCÁBAN teremga-
rázsban különálló helyen 15 nm-es
beálló hely 13000ft/hó-ért kiadó.
Tel..06-20-9844-930

KIADÓ LAKÁSNAK, IRODÁNAK
azonnal Zugló zöldövezetében (Újvi-
lág utca) hosszútávra 2 szobás 58
nm-es, bútorozatlan földszinti lakás.
Jó közlekedési, parkolási lehetőség.
Tel.06-30-629-3213

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

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

DIPLOMATA LAKÁS BERENDE-
ZÉSÉHEZ, antik bútort, kvalitásos
festményt, régi Zsolnay kerámiát,
különleges bronzszobrot keresek
megvételre. Tel:06-30-303-6940

ÜGYVÉD, ORVOS, MÉRNÖK, pap
és tanár könyvhagyatékát antikváriu-
munk szívesen megvásárolja. Ingye-
nes kiszállás, korrekt árak, 40 év
szakmai tapasztalat. Tel:06-30-877-
1460, 787-9282

ANTIKVÁRIUMUNK KÖNYVEKET,
teljes könyvtárakat, régi képeslapo-
kat, vitrintárgyakat, metszeteket, tér-
képeket, hanglemezeket vásárol
készpénzért. Díjtalan kiszállással.
Tel:332-0243, 06-20-803-1044

NEKEM SIKERÜLT! Neked miért
ne sikerülne?! „Társvarázs” Hagyo-
mányos Társkereső Iroda fényképes
adatbázissal. Tel: 06-30-201-7376

IDŐS NÉNIK, BÁCSIK ellátása,
gondozása, igény szerint bentlakás-
sal is. Élethosszig tartó haszonélve-
zeti joggal. Tel: 06-30-9212-418

EGYÉB

TÁRSKERESŐ

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

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK!
Aranyat, ezüstöt, briliáns éksze-
reket, festményeket, órákat.
Arany: 6.800-10.000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft. VII. Wesselényi u.19.
Tel: 317-9938, XIII. Hollán E.u.4.
Tel: 350-4308, II. Margit krt. 51-
53. Tel: 316-3651 Tekintse meg
az interneten a Louis Galériát.

KÖNYV

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás,
telepítése, alkatrészcsere garan-
ciával. Ingyenes kiszállással. De-
meter Attila. Tel:256-86-80, 06-
30-9-704-870

RÉGISÉG

SZÁMÍTÓGÉP

JÁRMŰ

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

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

A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ hirdetési lapzárta: november 21. Megjelenés: november 29.

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

21. november 21. november 29.

22. december 5. december 13.



A közelmúltban az orosz-
országi Cseljabinszkban
rendezték meg a junior
női vízilabda Európa-baj-
nokságot. A kontinens-
vetélkedő esélyese a házi-
gazda orosz válogatott
volt, de a magyar csapa-
tot is érmes helyre vár-
ták a szakértők.

Mihók Attila szövetségi kapi-
tány együttese veretlenül jutott a
döntőbe, ahol a nagy rivális orosz
együttes várt rá. Sajnos az Euró-
pa-bajnokságot a házigazdák
nyerték 11:10-re, a magyar lá-
nyoknak azonban nem kell szé-
gyenkezniük az ezüstérem miatt,
hiszen erőn felül teljesítettek
Cseljabinszkban. A BVSC-Zugló
Diapolo csapatának két meghatá-
rozó tagja, a kapus Horváth
Anna, és a csapatkapitány Illés
Anna is a válogatott erősségei
közé tartozott. 

Mihók Attila külön is kiemelte,
hogy a kapus Horváth Anna min-
den fogható lövést védett, Illés
Anna pedig nem csak a játékával
tűnt ki, hanem csapatkapitány-
ként is vezéregyénisége volt az
együttesnek.

– A tavalyi eredményünkhöz
képest sokat javultunk – mondta
Illés Anna. – Az EB-n végig veret-
lenek maradtunk, pedig olyan
csapatokkal kellett megmérkőz-

nünk, mint a hollandok, a görö-
gök vagy a három olimpiai ezüs-
térmessel megerősített spanyo-
lok. Bosszantó az oroszok elleni
vereség, mert jól felkészültünk

belőlük, és három negyeden ke-
resztül meg is tudtuk valósítani a
taktikánkat.

Horváth Annára és Illés Annára
hamarosan újabb fontos feladat

vár: decemberben az ausztráliai
Pearth-ben rendezik az U18-as vi-
lágbajnokságot. Várhatóan mindkét
zuglói lány tagja lesz a csapatnak.                    

Riersch Tamás

Horváth Norbert, a KSI SE 17
éves öttusázója az idén kima-
gasló sporteredményekkel büsz-
kélkedhet, hiszen az ifjúsági vi-
lágbajnok és az Európa-bajnoki
címet is megszerezte. Ezzel
nagy lépést tett afelé, hogy az
egyesület olimpikon öttusázójá-
nak, Kasza Róbertnek a nyom-
dokaiba léphessen. 

– Robival tavaly az országos fel-
nőtt bajnokság váltószámot meg-
nyertük. Ez volt az első komo-
lyabb sikerem, amit nagyrészt
neki köszönhettem – mondta. 

Norbi azóta már többször is bi-
zonyította, hogy tehetség dolgá-
ban ő sem áll hadilábon. 2010
óta a korosztályos válogatott meg-
határozó tagja, aki évről évre jobb
eredményekkel büszkélkedhet. 

- Vízipólóval kezdtem a pálya-
futásomat, de nem voltam ügyes
a labdával, így hamar sportágat
váltottam. Atletizálni kezdtem,
ám itt is csak átlagos eredménye-
ket produkáltam. Szerencsére az
edzőm, miután meghallotta, hogy
jól úszom, azt ajánlotta, hogy
próbálkozzam meg az öttusával. 

A Herman Ottó Általános Isko-
la, majd a Csanádi Árpád Gimná-
zium diákja öt évvel ezelőtt kez-
dett el öttusázni. A korosztályával
szembeni hátrányát hamar sike-
rült behoznia, és 2010-ben már

részt vehetett a várnai három
tusa (úszás, futás és lövészet) Eu-
rópa-bajnokságon, ahol egyéni-
ben a 12. helyen végzett. Egy év-
vel később a már vívással kiegé-
szült négy tusa Európa-bajnoksá-
gon szerepelt, ahol a váltó tagja-
ként 6. lett. Az igazi nagy ered-
mény azonban az idei esztendő-
ben várt rá, a júniusi szófiai négy
tusa Európa-bajnokságon ugyan-
is a csapattal és a váltóval is
aranyérmes lett, néhány hete pe-
dig a tatai négy tusa világbajnok-
ságon a csapat tagjaként ismét a
dobogó legtetejére állhatott. Nor-
bi mindkét világversenyen egyéni-
ben az első tíz között végzett, így
oroszlánrészt vállalt az aranyér-
mek megszerzéséből.

- Nagyon sokat köszönhetek az
edzőimnek, Takács Péternek (ví-
vás), Bartalis Zsófiának (úszás),
Karácsony Gyulának (lövészet),
Schumacher Ákosnak (futás) és
Balaska Zsoltnak (lovaglás), a-
kik felkészítettek ezekre a verse-
nyekre. Úgy gondolom, hogy a ví-
vás, a futás és az úszás erőssé-
gemnek számít, ugyanakkor lövé-
szetben még sokat kell fejlőd-
nöm, ahhoz, hogy a céljaimat el-
érhessem. Jövőre junior korba lé-
pek, és ebben a korosztályban is
szeretnék majd sikereket elérni.
A legfőbb célom azonban az, hogy
Kasza Róberthez hasonlóan egy-
szer én is olimpián szerepelhessek.

R.T.
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Magyar EB-siker zuglói
közreműködéssel

Horváth Norbi nagy éve Versennyel nyitotta 
a szezont a síiskola

A Zuglói Fogarasi Síiskola nyol-
cadik szezonja szeptember végén
kezdődött, és egészen március
utolsó hétvégéig eltart majd. 

- Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a nálunk tanuló
gyerekek minél jobb körülmé-
nyek között mozoghassanak.
Nyáron például felújítottuk a pá-
lyánkat, a felvonó rendszerünket
és a pályavilágításunkat. A szak-
mai oldalt is megerősítettük, ma
már csak szakképzett oktatók
foglalkoznak a gyerekekkel. Ez-
zel pedig a többi síiskola közül
toronymagasan kiemelkedünk.
Babos Sándor elmondta azt is,
hogy a hagyományos és népsze-
rű Símikulásra és Sífarsangra
idén is sort kerítenek. 

- Büszkék lehetünk rá, hogy a

pesti oldalon egyedül Zuglóban
van lehetősége a gyerekeknek a
síelés alapjainak az elsajátításá-
ra mondta dr. Ferdinandy Ist-
ván zuglói alpolgármester az
őszi zuglói síversenyen, ahol ér-
meket adott át. A síiskola színe-
síti a kerület sportéletét, és az
sem elhanyagolható szempont,
hogy a téli sportot is elérhetővé
teszi számunkra. A szülőknek
ugyanis nem kell külföldre uta-
znia, és nem kell oktatót fogad-
nia ahhoz, hogy megtanítsák a
gyereküket síelni. Ezt már a a la-
kóhelyükhöz közel is megtehe-
tik, s csak akkor kell nagyobb
pályára menniük, amikor már a
gyerek számára is élvezhetővé
válik a síelés. 

riersch 

Illés Anna és Horváth Anna (jobbra)



Azért, hogy megtudjuk, milyen a hangulat
Aix-en-Provance-ban, vagy hogy magun-
kat a Jas de Bouffann gesztenyefái alatt
érezhessük, esetleg, hogy megtapasztal-
hassuk, milyen a növényzet a Cháteau
Noir-nál, most nem kell Dél-Franciaor-
szágba utaznunk, és nem kell a párizsi
Musée D’Orsay-ba sem elmennünk. Nincs
más dolgunk, mint felkeresni a Szépmű-
vészeti Múzeumot, ahol a kiváló francia
festő Paul Cézanne munkáin keresztül
minden fenti kérdésre választ kaphatunk.
A Cézanne és a múlt című kiállítás októ-
ber 26-án nyílt a Szépművészeti Múzeum-
ban, és a gazdag tárlat egészen február
17-ig látható lesz. A Hősök terei múzeum
régóta nagy hangsúlyt helyez a neves fes-
tők munkáinak magyarországi bemutatá-
sára. A Paul Cézanne művészetét bemuta-
tó kiállítás az elmúlt évek egyik legrango-
sabb kulturális rendezvénye. A korábbi
hasonló kiállítások tapasztalatai alapján
a posztimpresszionista művész munkái
iránt nagy lesz majd az érdeklődés. 

A kiállítás gazdag anyagát – Paul Cézan-
ne több mint száz festménye mellett a szá-
zadforduló más művészeinek, például a
magyar Rippl Rónai Józsefnek egy fest-
ménye is látható – külföldi nagy múzeu-
mok és magángyűjtemények anyagaiból
válogatták össze. A tárlat célja, hogy be-
mutassa Cézanne művészetének átalaku-
lását. A kiváló festőről köztudott volt,
hogy rendszeres látogatója volt a vidéki
kisváros, Ain-en Provance múzeumának
és a párizsi Musée du Louvre-nak, ahol
előszeretettel utánozta a művészelődök
alkotásait, ezzel is fejlesztve, alakítva sa-

ját stílusát.  Cézanne munkássága gyakor-
latilag a provance-i kultúra és a múzeu-
mok művészetének az ötvözete, amit a
festő sajátos stílusa, klasszicista művelt-
sége és a kivételes tehetsége tesz egyedivé.

- Rendkívül elégedett vagyok a látottak-
kal – mondta Szabados Erzsébet, a kiál-
lítás egyik látogatója. – Amit ígértek, azt
teljes egészében megkaptam. Ez a kiállí-
tás komplex képet ad Cézanne munkás-
ságáról, arról nem is beszélve, hogy né-
hány kedvenc képemet is, köztük például
a Kártyázókat is megtekinthettem.

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

4

6

1

8

2

5

2

3

2

1

1

2

8

4

5

4

2

7

6

9

4

2

5

6

7

3

2

1

8

7

4

6

2

2

8

6

3

5

7

4

9

8

4

1

6

2

8

9

2

7

6

8

3

4

1

4

2

9

5

3

7

5

8

1

4

8

6

VITALITÁS FOGÁSZATI
KÖZPONT Professzionális Implant

és Kozmetikai Fogászat

Fájdalommentes, kellemes hangulatú kezelések

Fizetési módok

Fogpótlás akció 99.990 Ft

HITELRE! 

1162 Bp., Attila utca 68.Tel: 402-1195

www.vitalitasfogaszat.hu

NYÍLT NAP
november 16-17.

A                            kéthetente 
minden kerületi lakásba ingyenesen jár.

Ha Ön vagy ismerőse 
nem kapja rendszeresena lapot, 

hívja a +36 (20) 220-2754-et.

Állatmenhely Közhasznú Egyesület szervezésében:

2012. december 1. szombaton 15–18 óráig

Zeg-Zug Zuglói Gyermekház (Lipták Villa)

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 3. Díszterem

„FOGADJ ÖRÖKBE!” napot tartunk
KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI

VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ELŐADÁSSAL

A MACSKÁKRÓL

Érdeklődni lehet a 0630-495-4249 telefonszámon

A belépésINGYENES!

KIPUFOGÓ KLINIKA

KIPUFOGÓK, MŰSZAKI VIZSGA

1141 Bp. XIV., Fogarasi út 189.

Tel.: (1) 383-8055,383-0697

http://www.kipufogó.hu

• Veszettség és egyéb fertőző betegségek
elleni védőoltások
Ivartalanítások és egyéb műtétek
Ambuláns betegellátás
Röntgen
Csípőízületi dysplasiaszűrés
Laboratóriumi vizsgálatok
Ultrahangos fogkő-eltávolítás
Lakáson történő gyógykezelés
Korszerű állatorvosi tápok, gyógytápok
árusítása
Éjszakai telefonügyelet

•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694

Hívásra házhoz megyünk!

Szolgáltatásaink:

hétfő–péntek:
szombat:
vasárnap:

8–12 és 16–20 óráig
8–12 óráig

19–20 óráig

Masszázs az otthonában
+ 36 30 952 8048
svedmasszazs.net

AGYKONTROLL
gyerekeknek 

a Zuglói Ifjúsági Centrumban
november 24-25-én.

www.egyrejobban.mlap.hu 
Tel.: 06-30-598-6468

358.90

420.90

396.90

240.90

Életének 91. évé-
ben 2012. októ-
ber 31-én el-
hunyt Zugló el-
ső díszpolgára,
Samodai József.
A kiváló helytör-
ténész 1996-ban
Hajnal György
kanonok plébá-
nossal és Zá-
borszky Kálmán
karnaggyal együtt vehette át a kerület
legmagasabb rangú elismerését, a dísz-
polgári címmel egyenértékű Zuglói Em-
lékérmet. A nagysikerű Zuglói Lexikon
szerkesztője egész életét a kerületben
töltötte, gyerekkora a Telepes utcához,
ifjú kora az Erzsébet királyné útjához
kötődött, felnőtt élete nagy része pedig
Zugló kertvárosi részében zajlott. A
helytörténet, azon belül pedig szűkebb
lakókörnyezetének a múltja mindig is
érdekelte. A zuglóiaknak éveken át tar-
tott helytörténeti beszámolókat Zugló-
ról nem csak a Zugló TV-ben, hanem a
Zuglói Lapok hasábjain keresztül is. Az
elmúlt tíz évben azonban az egészségi
állapota miatt már kevesebbet dolgo-
zott. Samodai József október 3-án még
részt vett a Zuglói Napok díjkiosztó ün-
nepségén, ám ez volt az utolsó közsze-
replése. Józsi bácsit özvegye, három
gyermeke és házastársaik, unokái és
dédunokája mellett a Zuglói Önkor-
mányzat is gyászolja.

A hamvait 2012. november 16-án 16
órakor helyezik el a Zoborhegy téri Reg-
num Marianum Plébániatemplom ur-
natemetőjében. Nyugodjék békében!

Díszpolgártól
búcsúzunk

Randevú Cézanne-al 
a Szépművészetiben


