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Dr. Papcsák Ferenc polgármes-
ter a képviselő-testület novem-
ber 29-i ülésen indítványt
nyújtott be az idén ideiglene-
sen bevezetett, magánszemé-
lyek lakóingatlanaira kivetett
kommunális adó megszűnteté-
sére. A beterjesztést a grémi-
um egyhangúan elfogadta. En-
nek megfelelően 2013. január
1-től Zuglóban megszűnik a
kommunális adó. 

A polgármester előterjesztésé-
ben hangsúlyozta: az Önkor-
mányzat stabilizálta a kerület
költségvetését, ami lehetővé tette,
hogy a lakosság terheinek csök-
kentése érdekében eltöröljék
kommunális adót. Az adónemet
nagy számban befizetőknek kö-
szönhetően a kerületben élők igé-
nyeinek megfelelő több évek óta

húzódó közterület-fejlesztés is
megvalósulhatott az idén. A kom-
munális adóból készült el többek
között a Tisza István és a Kövér
Lajos tér, valamint a Reiner Fri-
gyes park is. 

A városvezető köszönetét fejez-
te ki mindazoknak, akik időben
eleget tettek adózási kötelezett-
ségüknek, ugyanakkor aláhúzta:
az adónem eltörlése nem jelenti
azt, hogy a fizetési kötelezettsé-
güket különböző okok miatt el-
mulasztók mentesülnének az
adó megfizetése alól, ez ugyanis
méltánytalan lenne a fegyelme-
zett polgárokkal szemben. Ép-
pen ezért, akinek kommunális
adó hátraléka van, annak év vé-
géig eleget kell tenni adófizetési
kötelezettségének.

Részletek a 3. oldalon

Megszüntették 
a kommunális adót!Ismét eltelt egy év, és az adven-

ti várakozás közben a kerület
vezetői is számot vetnek azzal,
hogy mit is sikerült megvalósí-
taniuk vállalásaikból. Dr. Pap-
csák Ferenc, Zugló polgármes-
tere lapunknak elmondta: a ke-
rület gazdálkodását az idén
őszre sikerült stabilizálni, ezért
a kerület vezetése úgy döntött,
a továbbiakban nincs szükség a
kommunális adóra. (A témáról
részletes összeállításunk jobbra
olvasható – a szerk.)

Kifejtette a „Zugló megújul”
program keretében a Bosnyák
téren megkezdődött az átalakí-
tás. A munkálatok első fázisa
hamarosan befejeződik, a kerü-
leti rendezvények központja
2013 első felére készül el teljes
mértékben. A Páduai Szent An-
tal Templom befejezetlen tornyát
is megépítik. 

„2012-ben a Thököly út-Róna
utca sarkán lévő teret Tisza Ist-
ván hajdani miniszterelnökről ne-
veztük el, megújítottuk a területet
és szobrot avattunk az egyik leg-
nagyobb magyar politikusunk em-
lékére. De a Kövér Lajos tér is új
arculatot kapott. Zuglóban sétá-
nyokat, kutyafuttatókat is építet-
tünk” - mondta Dr. Papcsák Ferenc. 

A polgármester felhívta a figyel-
met, a kerület 2010 előtti vezeté-
seivel ellentétben az új önkor-
mányzat a fejlesztések érdekében
indult az uniós pályázatokon. En-
nek köszönhetően új, 48 gyer-
mek nevelését biztosító intéz-
ményt hoznak létre  „Mesevonat
Bölcsőde” néven. A beruházással
24 új munkahely létesül.  2010
decemberében a Bóbita Óvoda
bővítésével, 50  férőhellyel két új
óvodai csoportot alakítottak ki. A
Csicsergő Óvoda 75 férőhelyes új
teleppel bővül, de felújították a

Mókavár Óvodát, a Móka-Kaca-
gás Bölcsődét valamint az Apró-
talpak Bölcsődét is.

A polgármester elmondta, hogy
a zuglóiak a napokban kapják
meg a „Megújuló Zugló” című ki-
adványukat, amelyben részlete-
sen beszámolnak az eddigi ered-
ményeikről és a terveikről.

Dr. Papcsák Ferenc Zugló min-
den lakosának áldott,  békés  kará-
csonyi ünnepeket és boldog, sike-
rekben gazdag új esztendőt kívánt.  

(pt)

Dr. Papcsák Ferenc: 
Zugló megújul

Közmunka mintaprogram
Zuglóban és Erzsébetvárosban

A polgármester kezdeményezésére:

A Zuglói 
Médiaszolgáltató Kft. ,

a Zuglói Lapok  és 
a zugloilapok.hu munkatársai

Áldott Karácsonyt 
és boldog új évet kívánnak
minden zuglói lakosnak!

*
Lapunk legközelebbi száma 

2013. január 24-én 
jelenik meg.

Tovább bővül a zuglói közmun-
kaprogram, miután a Belügymi-
nisztérium irányítása alatt kö-
zös mintaprojektet indít Zugló
és Erzsébetváros. 

– Sikeresen zajlik az október-
ben elindított zuglói közmunka-
program, amelyben jelenleg 40-
60 főt foglalkoztatnak – tájékoz-
tatta lapunkat a programot irá-
nyító Zuglói Társasházkezelő és
Közterület-fenntartó Kft. ügyveze-
tő igazgatója, Pusztai Péter. A
program az aktív korú, a kerület-
ben bejelentett lakhellyel rendel-
kező, elsősorban 55. évüket be-
töltött, többnyire önhibájukon kí-
vül álló okokból tartósan krízis-
helyzetbe került zuglóiak megse-

gítésére jött létre. A foglalkozta-
tottak a környezet rendbetételét,
tisztítását végzik, de a program
távlati célja, hogy az önkormány-
zat ajánlásával visszakerülhesse-
nek a piaci-üzleti szféra munka-
vállalói közé. 

A kezdeményezésnek hamar
híre ment a fővárosban, amelynek
eredményeképpen a Belügymi-
nisztérium egy céljait illetően azo-
nos, de a feladatok tekintetében
sokkal összetettebb mintaprog-
ram koncepciójának kidolgozásá-
val bízta meg a zuglói cégvezetőt.
A projekt a VII. és a XIV. kerület
együttműködésével valósul meg
és célja, hogy a két szomszédos
kerület összefogásával, a jelenleg
folyamatban lévő hosszú távú

közfoglalkoztatási programokra
épülő, innovatív, értékteremtő
mintaprojekt induljon el. Pusztai
Péter elmondta: reményeik sze-
rint jövő februárban tudják elkez-
deni a munkát, további 40 fő be-
vonásával, így összesen körülbe-
lül 80–100 fő dolgozik majd a kö-
zösség érdekeinek szolgálatában.
Az intézmények és a zöldterületek
tisztításán, kezelésén túl a takarí-
tási melléktermékeket szelektíven
rendezik és bálázó gépek segítsé-
gével tömörítik. Az így keletkezett
műanyag bálákat értékesítik, a
befolyt összeget pedig a program
további utófinanszírozására for-
dítják. A takarítások során kelet-
kezett papír alapú melléktermé-
keket, a Bosnyák téri piacon hát-

rahagyott kartondobozokat vagy a
karácsonyi vásár után megma-
radt fenyőfaforgácsot is báláz-
zák és az együttműködés kereté-
ben átadják Erzsébetvárosnak.
A közös koncepció lényege, hogy
az átadott papír és más eltüzel-
hető melléktermékekből a VII.
kerület brikett téglákat készít,
amivel el tudják látni a rászoru-
lókat, ezzel fűtőanyag problémá-
ik megoldását. BR
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FOGADÓÓRÁK

Zugló európai parlamenti képviselője

Az önkormányzat 
ügyfélfogadási rendje

Tisztségviselők

POLGÁRMESTER

Dr. Papcsák Ferenc polgármester so-
ron következő fogadóórájára bejelent-
kezés december 17-én 8.00 órától a
872-9488-es telefonszámon, illetve a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatá-
nál személyesen leadható formanyom-
tatványon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Rozgonyi Zoltán alpolgármester 2013.
januári fogadóórájára bejelentkezés a
872-9165-ös telefonszámon.

Dr. Ferdinandy István alpolgármester
2013. január hónapban 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.

S
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sz
ám Listás képviselő neve Fogadóóra helye Fogadóóra időpontja

Pelyva
György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Január 9.
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

Telefonon történő
előzetes bejelentkezés alapján.

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

dr. Ferdinandy
István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Előzetes bejelentkezés alapján.
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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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.

Január 7. 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

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. 28/b.

Január 7. 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.
Január 14. 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.
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. december 21. 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 Rákosfalva
park 1-3. december 13. 17.00 órától
Tel.: 0620-4042416

Dr. Bárándy Gergely MSZP Iroda Rá-
kosfalva park 1-3. december 13. 17.00
órától. Tel.: 0620-4042416

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.

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


VALENT HÉDI

a Zuglói Hajós Alfréd Kéttannyelvű Általános Iskola
igazgatónőjére emlékezünk
halálának 10. évfordulóján

Zuglóért Polgári Egylet



A Gundel étteremben tartotta
november 27-én alakuló ülését
a Közép-Ázsia Expedíció, Ma-
gyar Felfedezők Nyomában em-
lékbizottsága. Az elnevezésben
szereplő, nagyszabású progra-
mot előkészítő testület szerve-
zője és egyben tagja, dr. Papcsák
Ferenc polgármester, országgyű-
lési képviselő, az Interparla-
mentárius Unió Közép-Ázsiai
Baráti Tagozatának elnöke.

A Kaukázust bejáró két magyar
felfedező, Vámbéry Ármin és
Szentkatolnai Bálint Gábor ha-
lálának századik évfordulója adja
az apropóját a tavaszra tervezett
expedíciónak – emlékeztetett a
neves kutatókat is a soraiban
tudó bizottság megalakítása kap-
csán dr. Papcsák Ferenc. A legna-
gyobb utazóink nyomába eredő
„küldöttség” vezetője Hidvégi-Üs-
tös Pál extrém sportoló, navigáci-
ós és túlélési specialista lesz, aki
bizonyos szakaszokon egyedül te-
szi meg az összesen mintegy ti-
zennyolcezer kilométeres utat,
melynek keleti vége a Tien-san lesz.

Dr. Papcsák Ferenc az alakuló
ülésen elmondta: a tervek szerint
az emléktábla-avatásokkal, kü-
lönböző programokkal gazdagí-
tott expedíciót rendhagyó tanó-
rák keretében, a modern techno-
lógia segítségével a diákok az in-
terneten keresztül követhetnék.
Kiemelte, a program együttműkö-
dő partnere lehet majd a Her-
mann Ottó iskola és a Szent Ist-
ván Gimnázium. A cél ugyanis
többek között az – tette hozzá –,
hogy a fiatalok is megismerjék
eleink fantasztikus tudományos
és fizikai teljesítményeit. „Be
akarjuk mutatni, kik voltak, akik
körbeutazták Közép-Ázsiát, a ke-
leti országokat, a Kaukázust, akik
hírét vitték hazánknak, és hírt
hoztak Magyarországra keletről”
– fogalmazott a polgármester. 

Az előkészítő bizottság elnöki
tisztségét Dr. Vásáry István egye-
temi tanár, az ELTE Török Filo-
lógia tanszékének professzora
vállalta el, míg Prof. Dr. h. c.  Ha-
zai György akadémikus, turkoló-
gus, orientalista tiszteletbeli el-
nök lett. Tagok továbbá dr. Nagy
Balázs geográfus, dr. Somfai
Kara Dávid, az MTA Néprajzi Ku-
tató Intézetének tudományos
munkatársa, valamint Péczeli
Lajos Közép-Ázsia utazó. A jelen-
legi, még formálódó elképzelések
szerint az expedíció a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) elől
indulna, és ide is érne vissza. Az
útvonal érinti majd Cholpon Ata-t,
Zugló kirgizisztáni testvértelepü-
lését is.            Kacsoh Dániel
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Az idén is élénk lakossági ér-
deklődés kísérte a Vagyonkeze-
lő házasságkötő termében no-
vember 29-én megtartott köz-
meghallgatást. A rendezvényen
a zuglóiak az eddigieknél jóval
több kérdést intéztek a város-
vezetéshez, ami azt bizonyítja,
hogy a kerület jó irányba halad,
hiszen az itt élőket egyre job-
ban foglalkoztatja a kerület
helyzete, jövője, sorsa.

A pozitív hangvételű eseményen
a Zuglót érintő kérdések mellett
számos olyan felvetés is elhang-
zott, amelyek túlmutattak az Ön-
kormányzat hatáskörét. Ezek
többségének megoldásában ugya-
nis a főváros, vagy éppen a FŐ-

KÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-
ipari Kft. az illetékes. Természe-
tesen, mint a kérdésekre választ
adó dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester aláhúzta, ezeket a lakos-
sági problémákat nem seprik a
szőnyeg alá, az Önkormányzat az
ügyekben egyezetni fog az illeté-
kes szervezetekkel. Az apróbb
kritikai észrevételek mellett szá-
mos dicsérő szó is elhangzott az
ülésen. Volt olyan, aki csak azért
kért szót, hogy megköszönje a
rosszhírű Nimród kocsma bezá-
rását, aminek vendégei évtizede-
ken keresztül napi rendszeres-
séggel zavarták a környék nyugal-
mát.

A közbiztonsággal kapcsolat-
ban az idén kevés kérdést érke-

zett, vélhetően azért, mert az Ön-
kormányzat erőfeszítéseinek kö-
szönhetően a lakosság már érzi a
javulást. 

– Számomra úgy tűnik, hogy az
embereket most leginkább a köz-
területek állapota, azok szebbé,
kulturáltabbá, tisztábbá tétele
foglalkoztatja – jelentetett ki la-
punknak a közmeghallgatást kö-
vetően dr. Papcsák Ferenc. Hoz-
zátette a fórum a számára egy
nagyon fontos információszerző
forrás. Példaként említette az Er-
zsébet királyné útja a 120-as szá-
mú ház ügyét, ahol ismeretivel el-
lentétben az Önkormányzatnak
még bőven van teendője a tűzeset
következményeinek a felszámo-
lásában.  P. D.

A lakosságnak fontos 
a közterületek állapota

A zuglói képviselő-testület no-
vember 29-én tartotta soros
ülését. A tanácskozáson a váro-
satyák eltörölték a kommunális
adót, többek között elfogadták
a Zugló polgáraiért cselekvési
programot és a kerület közleke-
dési koncepcióját, döntöttek a
Vagyonkezelő feladatrendszeré-
nek az átalakításáról.

Az ülés megkezdése előtt né-
hány fős, ismeretlen hovatartozá-
sú csoport jelent meg az üléste-
remben, akik kezükben az Ön-
kormányzat döntései ellen tilta-
kozó, illetve a polgármester távo-
zását követelő transzparenseket
tartottak. Dr. Papcsák Ferenc
polgármester (Fidesz-KDNP) a fe-
liratokra reagálva arra kérte a de-
monstrálókat, hogy két év múlva
ismét jöjjenek el az ülésre a távo-
zását követelő feliratokkal, addig-
ra ugyanis vállalását teljesítve
Zuglónak nyolc, vagy még több
jelentős közterülete újul meg. 

Eltörölték 
a kommunális adót

A napirendi pontok tárgyalása
előtt az elmúlt időszakban kie-
melkedő szakmai munkát végző
Görög Péter rendőr főtörzszász-
lós a Hónap Rendőre, míg
Schmidtka László tűzoltó zász-
lós a Hónap Tűzoltója elismerést
vehette át a polgármestertől.

A grémium az Önkormányzat
halottjának nyilvánította a 91
éves korában elhunyt Somodi
Józsefet, Zugló első díszpolgárát.

Dr. Papcsák Ferenc kezdemé-
nyezésére a képviselő-testület
2013. január 1-i hatállyal eltöröl-
te a kommunális adót. A vitában
Várnai László képviselő (LMP) –
aki korábban minden fórumon
felemelte szavát a kommunális
adó ellen – meglepő módon úgy
vélekedett: nem bölcs dolog egy
év után eltörölni az adónemet.

Pelyva György képviselő
(MSZP) arra figyelmeztette a vá-
rosvezetést, hogy 30 ezer háztar-
tás nem tett eleget adófizetési kö-
telezettségének, ami feszültséget
okozhat a lakosság körében. 

Dr. Papcsák Ferenc aláhúzta: az
adónem eltörlése senkit sem
mentesít az adóbefizetés alól.  

Cselekvési program és
közlekedési koncepció

A grémium jóváhagyta Zugló
közlekedési koncepcióját, amely
a kerület rövid- és hosszú távú
közösségi közlekedési elképzelé-
seit fogalmazza meg. Várnai Lász-
ló jónak, fontosnak és előremuta-
tónak nevezte az anyagot. Pelyva
György jelezte, hogy a lakosság
igényét figyelembe véve kezdemé-
nyezni kell a 62-es villamos
szombati közlekedését, jelenleg
ugyanis a kerület egyes részein
élők csak több átszállással tud-
nak eljutni a piacra.

A városatyák elfogadták a
2013–2019 közötti időszakra vo-
natkozó, Zugló polgáraiért elne-
vezésű komplex cselekvési prog-
ramot, amely a kerület lakóinak
nyújtandó ellátással és szolgálta-

tásokkal kapcsolatos feladatokat
tartalmazza.  

A képviselő-testület elutasította
dr. Papcsák Ferenc polgármester
azon javaslatát, amely a Zuglói Iz-
raelita Hitközösség közösségi lé-
tesítményének az építési támoga-
tására vonatkozott. A polgármes-
ter a városatyák döntése miatt
sajnálatát fejezte ki.

Díjváltozás a gyermekét-
keztetésben

A városatyák döntöttek a gyer-
mekek napközbeni ellátását biz-
tosító intézményi étkeztetés térí-

tési díjának az emeléséről. Mint a
beterjesztésből kiderült, három
éve nem változott a térítési díj,
ami jelentős terhet ró az Önkor-
mányzatra. Most 20 százalékos
emelés lenne indokolt. A képvise-
lők a családok teherbírását figye-
lembe véve úgy határoztak: a
többlet kiadás felét az Önkor-
mányzat magára vállalja, így a
családoknak az emelésnek csak
a tíz százalékát kell viselni.

Papp Dezső

A testületi ülésről jelentjük

Nagy magyar utazók
nyomdokain

A Zuglói Lapok előző szá-
mában megjelent Paneltűz
Zuglóban című cikk nyomán
dr. Papcsák Ferenc polgár-
mester kezdeményezte, hogy
az Önkormányzat emléktáb-
lát helyezzen el a Csertő
utca 12–14. szám alatti ház
falán az 1972-es lakástűz ál-
dozatainak emlékére.

A negyven évvel ezelőtti
eseménnyel foglakozó írá-
sunk második részét hely-
szűke miatt januári első lap-
számunkban közöljük. 

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon



Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. június hónaptól havi
rendszerességgel előre meghir-
detett napon a Zuglói Vagyon-
kezelő Zrt. vezetői kiemelt
ügyekben személyesen is fo-
gadják az ügyfeleket.

Bejelentkezni a bejelentkező űrlap
kitöltésével lehet, melyet a
www.zugloizrt.hu oldalról letölthet-
nek vagy személyesen a Vagyonkeze-
lő Zrt. épületében (1145. Budapest
Pétervárad u.11-17.) található
ügyfélpultnál átvehetnek.  A kitöltött

bejelentkező űrlapot személyesen az
ügyfélpultnál, elektronikusan kiemel-
tugyek@ zugloizrt.hu címre, vagy fa-
xon a 469-8108 telefonszámom lehet
leadni. Az ügyintéző kollégáink az
egyeztetés pontos időpontjáról érte-
sítik a bejelentkező ügyfeleket.

A főváros közlekedésének fej-
lesztéséről és a járási hivatalok
kialakításáról tartott fórumot
dr. Papcsák Ferenc, Zugló pol-
gármestere, dr. György István
Budapest főpolgármester-he-
lyettese és dr. Pesti Imre kor-
mánymegbízott a Zugló Va-
gyonkezelő Zrt. Házasságkötő
termében. Dr. Pesti Imre elő-
adásában a járási hivatalok ki-
alakításáról és az ügyintézés le-
hetőségeiről, dr. György István

a fővárosi közösségi közleke-
dés fejlesztéséről és az eszköz-
pótlásról, dr. Papcsák Ferenc  a
fiatalokat a kerületben tartó,
sőt idevonzó közösségi terek,
találkozási pontok, progra-
mok, kulturálódási lehetősé-
gek fontosságáról beszélt. A ke-
rületi fiatalok témával kapcso-
latos kérdéseit Borbély Ádám
önkormányzati képviselő tol-
mácsolta a három politikus-
nak.       fkk
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Dátum

December 18.
December 17.
December 14.

Időpont

9:00-14:00
13:00-18:00
9:00-13:00

Név
Dr. Csikós Tibor
Baranyai Zsolt
Tóth Csaba 

„Hirdetmény a Budapest XIV. kerület Pillangó u. 14. szám alat-
ti, 32006 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan nyílt
licittárgyalás útján történő értékesítésére.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nyílt licit-
tárgyalás útján történő értékesítésre meghirdeti a Budapest XIV. Ke-
rület Pillangó u. 14. szám alatti (hrsz.32006), 1082 m2 alapterületű,
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant. Az
árverésre regisztrálni az árverés megkezdése előtt legalább 2 mun-
kanappal, a regisztráló azonosítása után, az árverésről szóló sza-
bályzat átvételével lehet a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 1145 Bp. Pé-
tervárad u. 11-17. szám alatti Ügyfélszolgálatán, hétfőtől csütörtö-
kig 800–1600-ig, pénteken 800–1300-ig.

A Hirdetmény megtekinthető a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Bu-
dapest, Pétervárad u. 11-17.), és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (1145 Budapest, Pétervá-
rad u. 2.) hirdetőtábláján valamint a www.zugloizrt.hu és a
www.zuglo.hu internetes oldalakon”.

Bérbe vehető önkormányzati tulajdonú helyiségek
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cél-

jára szolgáló bérbe vehető helyiségek listája megtekinthető a
http://www.zugloizrt.hu/hirdetmenyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hir-
detmény kifüggesztésre került Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirde-
tőtábláján, valamint a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hirdetőtábláján.

Értékesítésre meghirdetett önkormányzati tulajdonú ingatlanok
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások, nem

lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb értékesítésre meghirdetett
ingatlanok listája megtekinthető a http://www.zugloizrt.hu/hirdetme-
nyek/ hivatalos oldalon, illetve  a hirdetmény kifüggesztésre került
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodája hirdetőtábláján, valamint a Zuglói
Vagyonkezelő Zrt. hirdetőtábláján.

„Pályázat Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja
120.,122.,124. szám alatti, valamint az Öv u. 39470/52 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata pályázatot
hirdet a Budapest XIV. Kerület Nagy Lajos király útja 120., 122., 124.
szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok, vala-
mint az Öv u. 39470/52 hrsz-ú, kivett üzem megnevezésű ingatlan
értékesítésére.

A pályázatok benyújthatóak személyesen 2012. december 03.
napjától 2012. december 20. napjáig a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.
Ügyfélszolgálatán (1145 Bp. Pétervárad u. 11-17.), hétfőtől csütör-
tökig 800–1600-ig, pénteken 800–1300-ig.

A pályázati felhívás megtekinthető a Zuglói Vagyonkezelő Zrt.
(1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17) és Budapest Főváros XIV. Ke-
rület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (1145 Buda-
pest, Pétervárad u. 2.) hirdetőtábláján, valamint a www.zugloizrt.hu
és a www.zuglo.hu internetes oldalakon”.

Az Uzsoki Modell elnevezésű egészségügyi prevenciós program-
ban, illetve Zugló Egészségfejlesztési Tervében megfogalmazott
célok megvalósítása érdekében Zugló Önkormányzata indult a
Magyar Vöröskereszt „Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen!”
című pályázatán, amely a 2001–2002-ben született, kerületben
élő,  szociálisan rászoruló lányok beoltására ad lehetőséget.

Az eredményes pályázati szereplésnek köszönhetően Zugló
mintegy hárommillió forint értékben 33 egység HPV elleni  vak-
cinához jutott. Az első védőoltást – amit majd az egy és hat hóna-
pos emlékeztető oltás követ – a pályázat keretében együttműködő
kerületi házi gyermekorvosok még ebben az éven beadják a szo-
ciálisan rászoruló lányoknak.

Az Önkormányzat azoknak a szociálisan rászoruló lánygyer-
mekek szüleinek a jelentkezését várja, akik nem éltek a korábbi
lehetőségekkel. Tájékoztató és regisztrációs lap az Önkormányzat
Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vehető át,
vagy letölthető a www.zuglo.hu oldalról. 

Mint ismeretes a méhnyakrák a leggyakrabban előforduló da-
ganatos megbetegedés a 45 év alatti nőknél. Kórokozója elsősor-
ban szexuális úton terjed, amely ellen óvszer használta nem biz-
tosít elégséges védelmet.

Ingyenes HPV elleni védőoltás 
a szociálisan rászoruló lányoknak

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)

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)

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

Budapestről beszélgettek

Hívjanak, keressenek bennünket 
a hét bármely napján!

250 társasház több mint 
8000 lakója már minket választott.
23 fős szakértői csapattal tisztelettel várjuk 

az otthonukat szeretők érdeklődését.

Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft.

Zugló Önkormányzat 100%-os tulajdonú vállalkozása

IRODAKÖZPONTUNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK:
1148 Bp., Kerepesi út 78/B

Telefon: 422-3060, 422-3040, 
fax: 422-3056, 422-3073

E-mail: tarsashazkezelo@zugloizrt.hu

Divízió
Jogtanácsos

Városüzemeltetési Divízióvezető
Ingatlangazdálkodási

KEDVES ZUGLÓIAK!
- Ha úgy gondolják, hogy társasházuk nem jól gazdálkodik.
- Ha nem szépül eléggé otthonuk közvetlen környezete.
- Ha úgy érzik, közösköltség-befizetéseik ellenőrizetlenül kerülnek felhasználásra.
- Ha elégedetlenek közös képviselőjük munkájával.
- Ha lakóközösségük rendre nem pályázik eredményesen.
- Ha társasházuk költségei indokolatlanul magasak.
- Ha biztonságban akarják tudni lakókörnyezetüket.

Hirdetmény 



Ünnepélyes keretek között ad-
ták át december hatodikán az
állatkert megújult főkapuját.
Az eseményen Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető állam-
titkár, Tarlós István főpolgár-
mester és Persányi Miklós, az
intézmény főigazgatója mellett
részt vett dr. Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere is.

– A következő európai uniós fi-
nanszírozási ciklusban száz mil-
liárd forintos értékben indulhat-
nak fejlesztések a Városliget te-
rületén, ezeket a kormány kie-
melten támogathatja – jelentette
be a tájékoztatatóval egybekötött
rendezvényen Lázár János.
Hozzátette: Baán Lászlót a mú-
zeumi negyed terveinek kidolgo-
zása mellett azzal is megbízták,
tegyen javaslatot a liget megújí-
tására. A politikus a főkapu át-
adásával záruló, öt projektből
álló állatkerti beruházásokat is
méltatta. Úgy fogalmazott: a te-
rület bejárata civilizációs figyel-
meztető pont a számunkra,
ugyanis fennáll a veszélye, hogy
„mi, emberek fogjuk elpusztítani
a világot.” Komoly és bölcs dön-
tésnek nevezte, hogy a vidám-
park elköltözésével a Fővárosi
Állat- és Növénykert tizennyolc
hektárosra bővül, így európai ér-
telemben is versenyképes lesz.

Tarlós István főpolgármester
beszédében kiemelte: a százéves

állatkert a legpatinásabb intéz-
mények sorába emelkedett, az
elmúlt években szinte valameny-
nyi műemlék jellegű épülete
megújult, miközben különleges
állatfajokkal bővült a gyűjte-
mény. 

Persányi Miklós szerint az évi
egymillió látogató is bizonyítja, a
támogatások jó helyre kerültek,
az intézmény nemcsak megőriz-
te a nemzeti örökséget, hanem
gyarapította is.

Dr. Papcsák Ferenc a Zuglói
Médiának elmondta: az Önkor-
mányzat tervei szerint a kerület
oktatási intézményeiben tanulók
a jövőben tematikus tanórákon
vehetnek majd részt az állatkert-
ben működő Varázshegyben,
amely a Föld történetét mutatja
be, interaktív formában.

Kacsoh Dániel

„A gazdagságot, az örömet meg
lehet szerezni, de jaj annak, aki
hozzá nem elég erős. Egy része
belehal, egy része eszét veszti,
egy része a kincset magába
ássa és senkinek sem ad belőle.
A boldogságot csak az bírja el,
aki elosztja. A fény csak abban
válik áldássá, aki másnak is ad
belőle”

– idézte Hamvas Bélát Rozgo-
nyi Zoltán december 2-án, az
első adventi gyertya meggyújtása-
kor a Bosnyák téri Páduai Szent
Antal Plébániatemplom előtt
megtartott ünnepségen. Emlékez-
tetett, hitünk szerint 2012 évvel
ezelőtt kigyúlt a reménycsillag az
égen, az a fény, amely utat muta-
tott a pásztoroknak, hogy hol is
született meg a Megváltó. Az ő
megérkezését a keresztény világ-
ban négy héten keresztül tartó, tu-
datos, fegyelmezett várakozás elő-
zi meg, az Advent. Rozgonyi Zol-
tán hangsúlyozta, ilyenkor min-
denki, hívők és nem hívők egya-
ránt készülnek valamire, készül-
nek arra, hogy azokkal legyenek,
akiket szeretnek, akik fontosak
számukra. Az alpolgármester idéz-
te Kosztolányi Dezső Karácsony
című versének egy versszakát is:
„Kik messze voltak, most mind
összejönnek a percet édes szóval
ütni el, amíg a tél a megfagyott me-
zőket karcolja éles, kék jégkörmivel.” 

A zuglói adventi gyertyát Roz-
gonyi Zoltán Bárány Béla atyával
és Dr. Ferdinandy Istvánnal kö-
zösen gyújtotta meg.

Bárány Béla atya az adventi ko-
szorú és Zugló karácsonyfájának

megáldása előtt imát mondott.
"Ünnepek nélkül kiszárad, ki-
szikkad a szívünk. Amikor eljön
az ünnep lázas zsongás veszi kez-
detét, mert az ünnep nem más,
mint menedékház, kikötő, feltöl-
tődés, napfénykúra, ugródeszka
a jövőhöz. Ha ünnepet akarunk,
készülnünk kell rá, ha készülünk
rá, azt tiszteljük meg, akinek az
ünnepe lesz. Ha készülődünk,
azokat is megtiszteljük, akiket az
ünneppel örömet szeretnénk sze-
rezni” – fejtette ki. 

Elmondta azt is, az első adventi
koszorút, Hamburgban 1839-
ben Johann Hinrich Wichern
evangélikus lelkész készítette el.
Egy nagy kocsikeréken 24 gyer-
tyát helyezett el, négy nagyot a va-
sárnapoknak, a többit a hétköz-
napoknak. A menedékház gyer-
mekeinek örömére karácsonyig
minden nap eggyel több gyertya

gyulladt ki. Mára ebből a 24-ből
maradt négy gyertya. Azonban ez
a négy gyertya nem a vasárnapo-
kat jelenti, hanem a hit tanítása
szerint Jézus négyféle eljövetelét.
Az első a betlehemi, a második a
mostani, jelenbeli, a harmadik a
halálunk óráján, a negyedik a vi-
lág végén való eljövetele. A koszo-
rú kör alakja azt jelképezi, hogy
a kezdet és a vég egybeesik, ilyen
maga Krisztus is, alfa és ómega, a
kezdet és a vég. A koszorú gyertyái
Krisztust jelentik a világ világossá-
gát, azért vannak rajta díszek,
mert ezek a szeretet leleményessé-
gére utalnak. A három lila szalag
arra figyelmeztet, hogy jobbakká
kell lennünk az adventi időszak-
ban, és az egy rózsaszín szalag pe-
dig az örömre hívja fel a figyelmet. 

A vasárnapi rendezvényen a zug-
lói Szent István Zeneiskola kórusa
adott elő karácsonyi énekeket.     PT
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Gyertyagyújtás a Bosnyák téren

Fejlesztések előtt 
a Városliget, átadták 
az állatkert főkapuját

Ezernégyszáz zuglói gyermek
szurkolt a Fővárosi Nagycir-
kuszban, hogy a Kaffka Margit
Általános Iskola diákjainak kí-
sérője, Bereczki József épség-
ben kikerüljön Franco, a macsó
olasz zsonglőr karmai közül.  A
kisiskolásokat és az óvodásokat
Zugló Önkormányzata látta
vendégül a Mikulás-váró cirku-
szi esten. 

Zugló évek óta jó a kapcsolatot
ápol a városligeti intézmények-
kel, ezért már hagyományosnak
mondható, hogy a kerületi gyer-
mekeket időről időre meghívják
a Fővárosi Nagycirkuszba, vagy
éppen az Állatkertbe.  Idén a Vá-
rosháza jóvoltából ezernégyszáz
kerületi kisiskolás, illetve óvodás
vehetett részt ingyenesen a Cirku-
szi Kavalkád című produkción,

ahová a Mikulás is ellátogatott
csordultig teli puttonyával.

–  Magam is segédkeztem a Mi-
kulásnak, hogy minden ide érke-
ző gyermekhez eljusson az aján-
déka, egy-egy finom nápolyi –
mondta Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester, akinek a Zuglói Ifjúsá-
gi Centrum és a Zuglói Cserepes
Kulturális Nonprofit Kft. fiatal
munkatársai is segítettek az
édességek kiosztásában.  – A cir-
kusz fantasztikus világ, és azt
gondolom, ha egy önkormányzat
megteheti, hogy ezt az élményt a
gyerekek átélhessék, akkor bár-
milyen nehéz helyzetben is van,
meg kell szerveznie. Francesco, a
francia bohóc egy olyan meglepe-
téssel készült az estre, amit kizáró-
lag a zuglói gyerekeknek tartoga-
tott. Egyikőjüket felvitte a porond-
ra, és megénekeltette.

A művészek nemcsak a gyere-
keknek, hanem az őket kísérő
felnőtteknek is okoztak meglepe-
tést. Bereczki Józsefet, a Kaffka
Margit iskola diákjainak egyik kí-
sérőjét Franco, az olasz zsonglőr
hívta a porondra, hogy a szájába
tett sípot két, kötélre erősített bu-
zogánnyal találja el. 

Rozgonyi Zoltántól megtudtuk:
Zugló Önkormányzata tavasszal
is gondol majd a kerületi iskolá-
sokra.

– Szeretnénk a mostanihoz ha-
sonló módon az Állatkertbe és
még bezárása előtt a Vidámpark-
ba is bevinni a gyerekeket – tette
hozzá az alpolgármester. – Addig
is február 6-án várunk minden
zuglói gyermeket és felnőttet a
Városligeti Műjégpályán, Zugló
jégfarsangján. Aznap csak a mi-
enk lesz a jég.                     Forrai

„Cirkuszoltak” a zuglói gyerekek

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter nyitotta meg december 2-án
a Vajdahunyad várban első al-
kalommal megrendezett Ad-
vent a Vajdahunyad várban,
Forralt bor és Mézes Ünnep el-
nevezésű a polgári világ hangu-
latát idéző karácsonyi vásárt és
kulturális seregszemlét. 

Az alpolgármester rendezvényt
megnyitó beszédében reményét
fejezte ki, hogy sokan lesznek ré-
szesei a történelmi épületegyüttes
múltidéző karácsonyi hangulatá-
nak, ahol nem csak vásárolni, ha-
nem a hétköznapok gondjait fe-
ledve, szórakozni is lehet. 

A szervezők december 23-ig
várják az érdeklődőket a Vajda-

hunyad várba, ahol minden va-
sárnap délután öt órakor újabb
gyertyát gyújtanak meg a rendez-
vény adventi koszorúján.

A hagyományteremtő célzattal
életre hívott programsorozat fő-
védnöke dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester.

Advent idején a Vajdahunyad
várát felkeresőket az árusító pa-
vilonokon túl látványkonyhák,
kézműves programok, világzenei
koncertek, Betlehem és bábszín-
ház fogadja. 

ZL

Advent a Vajdahunyad várban

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekinthetõek 

a zugloilapok.hu oldalon

Bárány Béla atya: az ünnep menedékház, kikötő, feltöltődés, napfénykú-
ra, ugródeszka a jövőhöz



Megnyílt Zuglóban a Mikulásgyár,
a szervezők december 21-ig vár-
ják az adományokat a rászoruló
gyermekek számára.

December 6-án délelőtt hivata-
losan is megnyitották a Mikulás-
gyárat az 56-osok terén. A futó-
szalagokat dr. Papcsák Ferenc,
Zugló polgármestere és a finn Mi-
kulás személyesen indította be.
Ezt követően a tizenkét méteres
csúszdákról meg is érkeztek az
első ajándékok, a rendezvényen a
felnőttek mellett több száz gyer-
mek is részt vett. „Több ország-
ban is van ilyen létesítmény, csak
más néven. Mindenütt próbálunk
segíteni a gyermekeknek, a rászo-
rulóknak” – nyilatkozta a Zuglói
Médiának Joulupuuki, a finn Mi-
kulás. Dr. Papcsák Ferenc a meg-
nyitót követően elmondta, az el-
múlt években több alkalommal fi-
zikai munkásként is segítette a
gyár munkáját, hozzátéve, ado-
mányokat is hozott családjával.
Zugló polgármestere egy a Miku-
lásgyárról készült festményt vehe-

tett át a szervezőktől, amit kéré-
süknek megfelelően országgyűlési
képviselőtársainak juttat el. Roz-
gonyi Zoltán alpolgármester tájé-
koztatása szerint a kerület segít-
séget nyújtott évközben a gyár
eszközeinek, nagyméretű szerke-
zeteinek tárolásában.

Fontos tudnivaló, hogy  decem-
ber 21-ig az országos karitatív ak-
ció keretében a Magyar Posta bár-
mely kirendeltségén ingyenesen
lehet adományokat leadni doboz-
ban, melyre azt kell ráírni: Miku-
lásgyár. A nyolc éve minden esz-
tendőben felállított gyárban idén
december 6. és 21. között szortí-
rozzák és csomagolják a beérke-
zett ajándékokat, élelmiszereket a
Magyar Vöröskereszt önkéntesei.
Míg 2011-ben negyvenezer ado-
mányozó érkezett a zuglói hely-
színre, idén hatvanezer látogatóra
számítanak. Tavaly összesen 275
ezer ajándékcsomag készült el. kd

A cikkhez kapcsolódó videó meg-
tekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon
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Civil kezdeményezésre közel
ötezer aláírás gyűlt össze az
Örs vezér terére tervezett bicik-
liút megvalósítása ellen. Az Ár-
kád bevásárlóközpont bővítésé-
hez kapcsolódó beruházás ke-
retében megépülő új kerékpár-
sáv ugyanis a nagy forgalmú té-
ren keresztezné a gyalogosok
útját. Dr. György István, Buda-
pest városüzemeltetéséért fele-
lős főpolgármester-helyettese
az ügy valamennyi dokumentu-
mát bekérte. Végleges döntés a
helyszíni bejárás után várható. 

A jogerős építési engedéllyel
rendelkező kerékpárút a Fehér
úti bicikliutat kötné össze Zugló
jól kerékpározható mellékutcái-
val és a Bánki Donát utca–Ond
vezér út kerékpáros útvonallal. A
Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) lapunkhoz eljuttatott köz-
leménye szerint az Árkádot bőví-
tő beruházóval a Fővárosi Önkor-
mányzat 2007-ben készítette elő
és 2008-ban kötötte meg azt a
megállapodást, amely a létesít-
mény használatbavételéhez kötöt-
ten írja elő a vállalkozó kötele-
zettségeit a térség kerékpáros
közlekedése érdekében.

– Az Árkád bejárata előtti, illet-
ve a zuglói oldalon a 3-as és a 62-
es villamos megállója melletti
sűrű gyalogos forgalom kereszte-
zése kétségtelenül a nyomvonal
kritikus pontja. Ezeken a helye-
ken a kerékpárútra gyalogátkelő-

ket terveztek, amelyek előtt az
erőteljes sebességcsökkentés ér-
dekében hullámos kialakítású rá-
zóburkolatot kértünk. A leginten-
zívebb gyalogosforgalmú helye-
ken a gyalogosoknak elsőbbsé-
gük lesz – írta közleményében a
BKK sajtóosztálya. – Az épülő
megoldás alternatívája az úttest-
ből leválasztott, vagy úttestszéle-
sítéssel kialakított kerékpársáv
lehetne. Ez a sok autóbusz, illetve
a több ponton is jobbra kanyaro-
dó autósforgalom miatt a kerék-
párosokra nézve baleseti veszély-
forrást jelentene. A Kerékpáros-
klubbal egyeztettünk, megértet-
tük aggályaikat, de más megol-
dást ők sem tudtak javasolni.  

László János, a Magyar Kerék-
párosklub elnöke elismerte, hogy

nem értenek egyet a tervekkel, de
alternatívát nem tudnak felmutatni.

– Két rossz megoldás van. Az
egyik a jelenlegi, miszerint nem
lehet egyik oldalról a másikra át-
kelni biciklivel, a második pedig
a járdára tervezett nyomvonal –
mondta lapunknak László Já-
nos. – Szerintünk egyébként az
utóbbi a rosszabb. Az út megépí-
tésének ugyanis nem sok haszna
van, kára viszont annál több.
Konfliktust és veszélyforrást te-
remt a gyalogosok, illetve a bicik-
lisek között, de nem segíti a ke-
rékpáros közlekedés fejlődését
sem. Komolyabb tervezésre lenne
szükség és az általános forgalom-
hoz is hozzá kellene nyúlni a jó
megoldás érdekében. Javasoltuk,
hogy ez a beruházás ne készüljön el!

Kós István is ennek érdekében
kezdett aláírásgyűjtésbe az Örs
Vezér terén. A civil kezdeménye-
zéshez eddig csaknem ötezren
csatlakoztak.

– Gyalogosok és biciklisták
egyaránt írták már alá a tiltako-
zást – tudtuk meg Kós Istvántól.
Az összegyűlt aláírásokkal az ille-
tékesekhez, többek között a Fő-
városi Önkormányzathoz fordu-
lunk, hogy valaki vizsgálja felül a
döntést.  

Az üggyel kapcsolatban megke-
restük dr. György Istvánt, akitől
megtudtuk: az említett aláírások
ugyan még nem érkeztek meg a
Főpolgármesteri Hivatalhoz, de a
tervezett kerékpárúttal kapcso-
latban már valamennyi doku-
mentumot bekérte.  

– A szerződés felülvizsgálatára
nincs szükség, hiszen az a doku-
mentum a kerékpárút megépíté-
sének a tényéről és a finanszíro-
zásról szól, nem pedig a nyomvo-
nalról, illetve annak részletezésé-
ről. Ugyanakkor tudomásom van
arról, hogy a BKK mint közútke-
zelő foglalkozik a problémával és
a nyomvonal részletes felülvizsgá-
latát is elvégezte. A fejlesztésekért
felelős dr. Szeneczey Balázs fő-
polgármester-helyettest is tájé-
koztattam a tervezett kerékpárút-
tal kapcsolatos problémákról. Az
elrendelt helyszínbejárást, az in-
formációk beérkezését követően
rövid időn belül döntés születik
az ügyben – jelentette ki dr.
György István.

fkk

Több a kára, mint a haszna 
az Örsre tervezett bicikliútnak

Várja az adományokat 
a Mikulásgyár

Tizedik alkalommal adták át december 7-én a Prima Primissima díjat ez alka-
lommal a Művészetek Palotájában. A Magyar oktatás és köznevelés kategóri-
ában jelölt volt a díjra a kerületünkben működő Szent István Király Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is. A szava-
zatok alapján a Magyar Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretein belül
megtartott jubileumi gálán a Columbus utcai intézmény Prima díjban részesült.

Prima díjas a zeneiskola

„Megéri egy második Városli-
getet létrehozni a Rákos-patak
mentén, mert boldogok lesz-
nek tőle az itt élő emberek” –
mondja Balázs Géza nyelvész,
amikor bemutatja otthonát, a
XIV. kerületet a Pest-budai sé-
ták című új riportkötet olvasó-
inak.

A Heti Válasz Kiadó új könyvé-
ben huszonhárom híresség me-
sél budapesti történeteket. A rej-
tett és mindenki által ismert ér-
tékeket mások mellett Fábry
Sándor, Pál Feri atya, Kovács
Kokó István, Korniss Péter és

Jókai Anna tárja fel. Zuglóval a
lelkes nyelvész ismerteti meg az
olvasókat, aki a történelmi Rá-
kos-mezőtől kezdve a festői pa-
takparton át, félbehagyott és új-
jáépített templomokon keresztül
vezeti az olvasót a Hősök teréig
és a Vajdahunyad várig, ahol
Anonymus szobra elindította a
pályája felé. Szóba kerül a hatva-
nas években brutálisan lerom-
bolt Rákosfalva is, melynek kö-
zössége az első között kardosko-
dott az istentisztelet nyelvének
magyarításán. A Pest-budai sé-
ták már kapható a könyvesbol-
tokban.                                  ZL

Kincses zugok Zuglóban

Azzal a kéréssel fordulok Önök-
höz, hogy a Zuglói Lapokban
tegyék közzé az alábbi pár so-
romat. 

Valaha a XIV. kerületi, Egressy
úti általános iskolába jártam,
amit 1956 tavaszán fejeztem be.
A ballagáson szeretetreméltó osz-
tályfőnököm, Rózsi néni a követ-
kező szavakkal búcsúzott tőlünk:
„Lányok, ha az életben problémá-
tok adódik, forduljatok hozzám
bizalommal.” 

Azóta eltelt 56 év. Rózsi néni a
szemünk láttára lett szép korú és
nem én, hanem ő fordult hozzám
kérésével. Szeretné, ha tolmá-
csolnám a köszönetét a Polgár-
mester Hivatal illetékes vezetői-
nek, akik biztosítják az idős em-
berek orvoshoz szállítását. Rózsi
néni köszöni a figyelmes kiszol-
gálást és azt a segítséget, amit
vele szemben tanúsított az a fia-
talember, aki a szemészetre kí-
sérte. 

Úgy gondolom, hogy illik a jót
is megemlíteni és megköszönni,
ami erőt ad a következő munkák-
hoz.

Ezt a levelet, eljuttatom dr. Fer-
dinándy István úrnak is, a köszö-
net és a hála jeléül. 

Ennyit tudok segíteni Rózsi né-
ninek, akitől annak idején föld-
rajzot, biológiát, állattant, egész-
ségtant és nem utolsó sorban em-
berséget tanulhattam. 

Tisztelettel Rózsi néni hajdani
diákja:

Németh Tné

Tisztelt 
Szerkesztőség!



A kötet címadó verse, a Papír-
hajó majdnem negyven évvel ez-
előtt született. Kati néninél ugyan-

is a versek születni szoktak. Sok-
szor hajnalban arra ébred, hogy
egy kész vers van a fejében, amit

megpróbál azonnal papírra vetni.
De történt már ilyen vele a bu-
szon utazva, vagy a konyhában is.
Az évtizedek során a papír fec-
nikre írt versek komoly paksa-
métává nőttek, ezért döntött úgy
az alkotó fia, Andrássy Frigyes, az
ismert operaénekes, hogy a ver-
seket sajtó alá rendezi, néhányat
pedig megzenésített. 

Andrássy Katalin fiatal korában
a belvárosban élt. A Nádor utcai,
ma Hild József Általános Iskolá-

ba tanított. Tanítványait mindig a
legfőbb értékekre, az Isten-, a
haza- és a család szeretetére taní-
totta. Nála minden gyerek kívül-
ről tudta a Himnuszt, a Szózatot
és a Nemzeti dalt. 

Negyven évvel ezelőtt költözött
Zuglóba. Akkor ment férjhez Dán
Andorhoz, az ismert festőmű-
vészhez. Rákosfalvi otthonából
huzatallergiája miatt egyre na-
gyobb problémát jelentett napon-
ta belvárosba utazni a munka-
helyére, ezért elfogadta a zuglói
Ond vezér, ma Dr. Mező Ferenc
Általános Iskola ajánlatát, ahol
14 örömökkel teli évet töltött. Itt
már nem írást és olvasást, ha-
nem technikát és fizikát tanított a
diákoknak. Történt ugyanis, hogy
szülési szabadsága alatt a belvá-
rosi iskolában arra kérték, hogy
készítsen valamelyik állami ün-
nepre dekorációt. Ő pedig mű-
szaki rajzlapokból Budapest va-
lamennyi nevezetességét kihajto-
gatta, amit aztán egy csomagoló-
papírból kivágott fővárosi térkép-
re ragasztott fel. Az alkotásnak
olyan sikere lett, hogy még a rá-
dióban is hírt adtak róla. Amikor
beindult a technikatanárok kép-
zése, Kati nénit név szerint kérték
ki az iskolájából. 

Zugló után három évig tanított
Rákoskeresztúron, ahol ő volt az
első képzett technikatanár. 1989-
ben ugyan nyugdíjba vonult,
azonban  még évekig korrepetált
németből diákokat az otthoná-
ban. 

– A versírás magától jött. Érzé-
keny ember lévén fogékony vol-

tam a környezetemre, és ha vala-
mi felzaklatott, az azonnal sza-
vakká, gondolatokká és rímekké
alakult át bennem. Ám, amikor a
férjem meghalt, a gondolatok is
elapadtak. Tizennyolc évig egy
sort sem írtam, majd szinte nap-
ra pontosan a halála évforduló-
ján, egy hajnalon ismét arra éb-
redtem, hogy egy vers van a fe-
jemben. Az volt az Istenem című
versem, melyet a fiam zenekara,
a Szirt együttes meg is zenésített.
Azóta ismét visszatértek a gondo-
latok – mesélte Kati néni.

A tavaly megjelent első kötete
után remélhetőleg még karácsony
előtt elkészül a második verses-
kötete is. A Fény és árnyék című
kötetben az elsőnél komolyabb
versek lesznek, így ezt inkább
már az idősebb korosztály szá-
mára ajánlja. Kati néni pedagó-
gus múltja miatt várhatóan en-
nek a kötetnek is volt tanítványai
lesznek a legfőbb olvasói.

Dánandrássy Katalin sok évti-
zedes tevékenységét a képviselő-
testület az idén díszpolgári cím-
mel ismerte el.

– Hatalmas megtiszteltetés a
számomra, hogy Zugló díszpolgá-
ra lehetek. Bár az elmúlt világban
az Isten-, a haza- és a családsze-
retetére való nevelésért sosem
bántottak, bizonyára ennek is ré-
sze volt abban, hogy soha, sem-
milyen elismerés nem kaptam.
Most Zuglótól egy kis elégtételt
kaptam! Örülök, hogy szűkebb
hazámban ilyen nagyra értékelik
eddigi életművemet.

riersch 

Egy évvel ezelőtt a családja egy irodalmi estet ren-
dezett Dánandrássy Kati néninek a Cserepesházban.
Az est előadói Kati néni verseit szavalták vagy éne-
kelték el. A rendezvény apropóját két dolog adta.
Egyrészt a költő születésnapja, másrészt, hogy akkor
jelentek meg először könyvbe gyűjtve versei.

Versek, amelyek hajnalban születnek
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– Negyvennégy játékfilmben,
számos tévéfilmben és még
több színpadi szerepben lát-
hatta Önt a közönség. Hogyan
értékelné a pályafutását?

– Nagy szerencsém volt, mert
mindig nagy rendezőkkel és
nagy színészekkel dolgozhattam
együtt. Az előbbiek közül említ-
hetném Ranódy Lászlót, Huszá-
rik Zoltánt, Sára Sándort, Ádám
Ottót, az utóbbiaknál pedig Tol-
nay Klárit, Pécsi Sándort, Dom-
ján Editet vagy Psota Irént. Ed-
digi pályafutásom meglehetősen
hektikusan alakult. Akadtak
időszakok, amikor felkapott szí-
nész voltam, és olyan is, amikor
elfelejtettek vagy éppen jegeltek
engem. Most is egy ilyen idősza-
kot élek meg.

– A pályafutása nagyon jól in-
dult, hiszen az első film, mely-
ben játszott, Ranódy László

Pacsirtája, hatalmas nemzet-
közi sikereket aratott.

– Akkor nagy meglepetés volt
a beválogatásom, mivel a film-
ben olyan nagy sztárok játszot-
tak, mint Páger Antal és Tolnay
Klári. Óriási élményt jelentett az
a szerep, a film pedig valóban
hatalmas sikereket aratott. A
Cannes-i filmfesztiválon Páger
Antal Ugo Tognazzi-val közösen
a legjobb férfi alakítás díját
nyerte. A női szereplők kategóri-
ában engem is jelöltek.

– Később játszott a Szinbád-
ban, az Árvácskában, a Vakva-
gányokban, legutóbb pedig a
2006-ban készült Mansfeld című
filmben láthatta Önt a közönség.
A filmszerep vagy a színházi fel-
lépés állt Önhöz közelebb?

– Sok filmben szerepeltem, de
hozzám mindig a színpad állt

közelebb. A színházra úgy emlék-
szem vissza, mint valami csodá-
ra. A Madáchra különösképpen,
de már előtte, Debrecenben, a
Csokonai Színházban is fantasz-

tikus szerepeket kaptam. Leg-
utolsó szerepem az Eperjes Ká-
roly rendezte Vitéz lélekben Sára
alakítása, és ezzel párhuzamosan
Molnár Ferenc A testőr című drá-

májában – Iglódi István rendezé-
sében – a Mama alakítása volt. 

– Zugló milyen szerepet tölt
be az életében?

– Azt csak egy szóval lehet kife-
jezni: az otthonom. Harminc éve
élek a kerületben. Imádok sétál-
gatni, az Amerikai út, a Colum-
bus utca és az Abonyi utca kör-
nyékén, a Városligetben, illetve a
Rákos-patak partján is. Nagyon
örülök, hogy a lányom, Huszárik
Kata, aki itt nőtt fel, és Gergő
unokám szintén itt telepedtek le,
így könnyen át tudok menni hoz-
zájuk. Zuglóban mindig a polgári
hangulat vonzott. Budáról költöz-
tem ide, de hamar megszerettem,
és meg is ragadtam itt.

– Zugló a közelmúltban dísz-
polgári címmel köszönte meg
Önnek, hogy a kerületet vá-
lasztotta otthonául és  hogy oly
sok emlékezetes pillanatot
szerzett a közönségnek.

– Nincs annál szebb, amikor
egy közösség fejezi ki valaki iránt
a tiszteletét. Nem számítottam
erre az elismerésre, nagyon büsz-
ke vagyok a díszpolgári címre. A
színművészeti főiskola befejezé-
sekor az osztályfőnököm, Ádám
Ottó mindnyájunkat egy-egy pár-
mondatos útravalóval indított el
az életbe. Nekem azt mondta,
„Maga nagyon tehetséges, de na-
gyon nehéz pályája lesz.” Igaza
lett. De hogy egyszer majd dísz-
polgár leszek talán még ő sem
gondolta volna.   Riersch Tamás

„Örülök, hogy Zuglónak eszébe jutottam”

Nagy Anna színművész leányával, Huszárik Katával néhány
éve egy közös műsorral jelentkezett. Lázár Ervin műveiből
Fényjátékok címmel egy csokrot állítottak össze, mely kama-
radarabot már sok helyen, többek között a zuglói Cserepes-
házban is bemutatták. Anya és lánya közel húsz előadáson
vannak már túl, de, mint mondták, még mindig örömmel áll-
nak a Fényjátékokkal a közönség elé.

Az idei Zuglói Napok rendezvénysorozat gálaün-
nepségén Nagy Anna színművésznő is díszpolgári
elismerésben részesült. A számos nagy szerepben
sikereket elérő művésszel egyik kedvenc zuglói ká-
vézójában beszélgettünk.

Nagy Anna, Jászai-díjas és Filmes Életmű-díjjal kitüntetett színésznő



A Vakok Állami Intézetének
alapvető célkitűzése, hogy a lá-
tássérült embereket a lehető leg-
nagyobb önállóságra készítse fel
– mondta el lapunknak az intéz-
ményt bemutatva Szabóné Ber-
ta Irén, az intézet igazgatója.

Több száz, 16 éven felüli látás-
sérülttel foglalkozik a Hermina
úton lévő Vakok Állami Intézete,
amely több szintű rehabilitációs
szolgáltatás nyújt a hozzájuk for-
dulóknak. Szabóné Berta Irén,
az intézet igazgatója elmondta:
immár 32 éve alkalmazott speci-
ális módszerük alapján segítenek
a felnőtt korú látássérülteknek,
hogy elsajátítsák az önálló életvi-
telhez szükséges alapvető techni-
kákat. Teljesen hétköznapi dol-
gokra kell gondolni, így például a
közlekedésre, a mosásra, főzésre

– magyarázta az igazgató.
Ezzel együtt változatos
igények merülnek fel. Egy
36 éves jogász például az-
zal fordult hozzájuk, hogy
meg akarja tanulni önálló-
an megkötni a cipőfűzőjét.
Természetesen foglalkoz-
nak informatikai képzés-
sel is, hiszen gyakorlatilag
ma már ha valaki tudja
kezelni a számítógépet, az
internetet, akkor kinyílik
számára a világ. Egy fog-
lalkoztatót is működtet-
nek, ahol negyven embernek biz-
tosítanak munkát. Ők kézműves
termékeket állítanak elő, szőnek
vagy éppen gyertyát öntenek. A
termékeket eladják, a bevételt pe-
dig visszaforgatják.

– Az intézmény alapvető célki-
tűzése, hogy a látássérült embere-
ket a lehető legönállóbbá tegyük
– mondta az igazgató. Hozzátette:
mindez alapja annak, hogy ké-
sőbb munkát tudjanak vállalni.
Az intézmény a szolgáltatásra 1,2
milliárdos támogatást nyert el az
Új Széchenyi-terv keretében.

Mindez lehetőséget biztosít arra
is, hogy az intézet országos mód-
szertani központtá váljon és az
elemi rehabilitációs szolgáltatá-
sokat további 12 megyében bizto-
síthassa. Ennél is nagyobb szabá-
sú azonban az a szintén Új
Széchenyi-tervből finanszírozott
1,3 milliárdos pályázat, amely
egy Tatán felépítendő rehabilitá-
ciós központ létrehozását céloz-
za, ahol már oktatás és szakkép-
zés is lesz, nem csak a sorstár-

sak, hanem a szakembereknek
is. Ha egy látássérült számára
biztosítják a feltételeket, tulaj-
donképpen bármilyen munkát el
tudnak végezni, bár nyilván pilóta
például nem lesz belőlük –
mondta az igazgató.

Az intézmény vezetője kiemelte:
kiváló kapcsolatban állnak a Zug-
lói Önkormányzattal, amely a
többi fogyatékossággal élő embe-
rekkel foglalkozó intézményhez
hasonlóan őket is mindenben se-
gíti. Most például az önkormány-
zat ingyen biztosít egy pavilont az
intézetnek a Vajdahunyad váránál
lévő karácsonyi vásáron, ahol
árulhatják kézműves termékei-
ket. Szabóné Berta Irén úgy látja,
hogy sokat változott a társadalom
hozzáállása a látássérültekkel
kapcsolatban, az emberek egyre
jobban odafigyelnek rájuk. Sok a
pozitívum, de még nem értünk az
út végére – mondta az igazgató. 

Az összeállítást készítette: 

Baranya Róbert

XXII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. DECEMBER 13.MOZAIK8

Múltkori számunkban a siketek
és nagyothallók problémáit, le-
hetőségeiket, a kerületünkben
lévő intézményeiket mutattuk
be, mostani összeállításunkban
a látássérültekkel foglalkozunk. 

Harminc mentor képzését kezdi
meg jövőre a Vakok és Gyengén-
látók Közép Magyarországi Regi-
onális Egyesülete (VGYKE), akik-
nek az lesz a feladata, hogy a kü-
lönböző kerületekben és régiók-
ban erősítsék meg a helyi látássé-
rült-közösségeket, illetve ahol
nem léteznek ilyenek, ott megte-
remtsék az összefogást. 

A programról nemrég írt alá
megállapodást a zuglói önkor-
mányzat és a szervezet. Az egye-
sület 75 millió forint uniós támo-
gatást nyert el a projekt megvaló-
sítására. A szervezet elnöke Fodor
Ágnes, a Zuglói Médiának nyilat-
kozva elmondta, hogy ez a hato-
dik uniós projektjük, így rendel-
keznek tapasztalatokkal ezen a
téren. A résztvevők legalább hat-
van százalékával munkaszerző-

dést is köt majd a VGYKE. A
mentorok, a „közösség lámpásai-
nak” egy része a forrásteremtést,
adomány-szervezést tanulja majd
meg az ötszáz órás képzésben,
míg a többiek a valódi mentorá-
lást, a közösség építését, az egyéni
szükségletek feltérképezését. 

Ahogy Fodor Ágnes elmondta,
jó empatikus és szervező készség-
gel, valamint nyitottsággal rendel-
kező jelentkezőket kerestek. Az
elnök kifejtette, hogy mennyire
hasznosak ezek a közösségek a
fogyatékkal élők számára: a ta-
pasztalatok szerint a látássérül-
tek is jobban megosztják gondja-
ikat egymás között, és a közös-
ségbe bekerülő mentor sokkal
hatékonyabban segítheti őket. Ez
egy természetesebb kapcsolat,
mintha valamilyen külső szakem-
berhez, például pszichológushoz
fordulnának. A tapasztalatok azt
is mutatják, hogy a korábban ott-
hon, egyedül élő sorstársak is
könnyebben fogadják el állapotu-
kat, sőt, jelentős lépést tudnak
tenni a rehabilitáció irányába, ha
van hová tartozniuk. Arra kíván-
juk felhívni a figyelmet, hogy a kö-
zösség nagyon sok problémára
adhat megoldást – hangsúlyozta
Fodor Ágnes. A projekt azokban a
kerületekben működhet, ahol er-
ről megállapodás születik az ön-
kormányzattal. Fodor Ágnes kie-
melte Zuglót, amely egyébként is
nagyon nyitott, ha fogyatékkal élő
embereket támogató kezdemé-
nyezések indulnak, és elsőként
karolja fel ezeket.  br

Az önálló életvitel iskolájaZugló nyitott a fogyatékkal
élők kezdeményezéseire

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által, az ebek
transzponderrel történő megje-
lölésére az első ütemben, de-
cember 31-ig térítésmentesen
biztosított készlet nagyrészt fel-

használásra került. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel,
Zugló Önkormányzata 2013 ja-
nuárjában további mikrocsip-
pek beszerzéséről gondosko-
dik. A díjmentességet a XIV. Ke-
rületben állandó, vagy ideigle-
nes tartózkodási hellyel rendel-

kező lakosok vehetik igénybe.
A jogosultságot lakcímkártya
és személyi igazolvány felmuta-
tásával kell igazolni. Az új
készlet beérkezéséről lapunk-
ban, valamint a zuglo.hu és a
zugloilapok.hu oldalán tájékoz-
tatjuk majd az érdeklődőket.

Tisztelt Zuglói Kutyatulajdonosok! 

Ingyen kaphatnak chipet 
a zuglói ebek

Állatorvos neve

1. Dr. Halmay Dóra és 

Dr. Hegedűs László

2. Dr. Schuster Zoltán

3. Dr. Holdas Sándor

4. Dr. Bartakovics Katalin

5. Dr. Fekete Miklós Zsolt

Dr. Kerekes János Pál

6. Dr. Gyurovszki Mihály

7. Dr. Radványi Anikó

8. Dr. Helmle Péter

9. Dr. Kovács Katalin

10. dr. Yaro E. Cletus

Rendelőintézet neve

Ebcsont Beforr Állatorvosi Rendelő 

Patika Kozmetika 

Zuglói Állatorvosi Rendelő

Triovet Állatorvosi Rendelő

Max Vet Vezér Állatorvosi Rendelő

Róna Állatorvosi Rendelő

Cura-Vet Állatorvosi Rendelő

Angelus Állategészségügyi Centrum

Bell Állatklinika Kft.

Városligeti Állatorvosi Rendelő

Naturvet Állatorvosi Rendelő

Rendelőintézet címe

1148 Budapest, Lengyel u.16.

1145 Budapest, Varsó u.8.

1143 Budapest, Ilka u.14.

1148 Budapest, Vezér u. 132.

1149 Budapest, Róna u. 57.

1141 Budapest, Mogyoródi út 141/A

1141 Budapest, Mogyoródi út 147/B

1148 Budapest, Bolgárkertész u. 7.

1146 Budapest, Hermina u. 30.

1147 Budapest, Balázs u. 31.

Rendelési idő

H-P: 8-20, Szo.: 8-12, V: 18-20

H-P: 9-12, 16-19.30 Szo.: 10-12, V: 17-19

H-P: 8-12, 16-20, Szo.: 8-12, V: 19-20

H-P: 9-12, Szo.: 9-12

H: 8-10 és 15-20, K: 8-10 és 17-20, Sz: 8-10 és 15-20

Cs: 8-10 és 17-20, P: 8-10 és 15-20, Szo.: 10-12

V: 17-19

H-P: 9-12, 16-20, Szo.: 9-12

H-P: 9-12, 16-20, Szo.: 10-14

H-Sz-P: 16-19, K-Cs-Szo.: 10-12

H-P: 09-19

H-P: 15-19, Szo.: 9-11

Egyéb

Tel.: 06-70-251-7777, 

06-20-396-4673

Kihelyezett rendelő: 1144 Bp., 

1144 Rákosfalva park 1/b 

H-P: 8-10, 17-19, Szo.:10-12

Tel.: 30-628-7914, 251-8370

Tel.: 221-6694

Tel.: 220-6332

Tel.: 223-52-91, 

06-30-306-4501, 

06-30-933-0472

Tel.: 06-30-9662-486

Tel.: 273-1098, 06-30-947-8337

Tel.: 383-8504, 06-30-960-8557

Tel.: 321-1021, 312-6404

06-30-455-0256

Az önkormányzattal szerződésben álló állatorvosok:

Mi a véleménye, hogy Zugló
Önkormányzata meghosszab-
bította a kerületi kutyák térí-
tésmentes transzponderrel va-
ló ellátásának határidejét.

Nagyon örülök
neki, csak gra-
tulálni tudok a
kezdeménye-
zéshez, ez egy
nagy előrelé-
pés. Az ingye-
nes lehetőség-
gel a kutyatu-

lajdonosok jól járnak, ugyanak-
kor nem fogják kirakni a kutyá-
ikat az utcára.

Örülök, hogy
meghosszabbí-
tották a határ-
időt, így min-
denkinek jut
chip és idő rá,
hogy elvigye a
kutyáját az ál-
latorvoshoz. 

Ez jó ötlet,
ugyanis sokan
azért nem tud-
nak chippeltet-
ni, mert nincs
rá pénzük. 

Rórer Miklósné

Evellei Ferencné

Füzes Szilvia

Megkérdeztük



A közelgő ünnep kapcsán Bá-
rány Béla atyával, a Bosnyák
téri Páduai Szent Antal temp-
lom plébánosával beszélget-
tünk egyebek mellett arról, bár
gazdasági válságról nem mi te-
hetünk, de arról igen, felismer-
jük-e egymásban, családtagja-
inkban az értéket, a jót, többre
tartjuk-e a szeretett személyt,
mint az anyagiakat.

– A nagy sürgés-forgásban,
ajándékok vásárlásában köny-
nyen elfeledkezhetünk az ün-
nep valódi tartalmáról. Hogyan
készüljünk fel karácsonyra?

– A világi felfogás a külsőségek-
re koncentrál, mi keresztények,
igyekszünk az ünnep belső tartal-
mát megvilágítani. Ez pedig nem
más, mint az, amit az „adventus”
– latin szó jelent: eljövetel, jövetel,
vagy más szóval Úrjövet. Ha vala-
ki közeledik felém, hamarabb ta-
lálkozunk, ha én is teszek pár lé-
pést feléje. Az adventi koszorú
négy gyertyája is erre figyelmez-
tet, nevezetesen Jézus négyféle el-
jövetelére, a várakozás örömére:
testben, Betlehemben, a jelen
imádságaiban, jó tetteiben, szent-
ségek vételében, halálunk óráján,
valamint a világ végén. 

Már eljött, de újból útban van
hozzánk. Ezért nem tétlenül vár-
juk, hanem örömmel és azzal a
szándékkal, hogy törekszünk
jobbá lenni. Például a nagy roha-
násban szakítok időt a csendre,
hiszen igazából ott ismerem meg
önmagam. Vagy kevesebbet be-
szélek, nem vágok a másik szavá-
ba, nem mondok róla rosszat,
megdicsérem valamiért, szépen
beszélek vele. Ha ezek hiányoz-
nak a készületből, akkor a kará-
csonyunk sem lehet teljes.

– Talán akadnak, akik csak
ilyenkor, ünnep idején gondol-
kodnak el a valódi szeretetről,
Istenről. Mit üzen az emberiség,
a társadalom számára a Meg-
váltó születése?

– Egy ünnep, így a karácsony is,
felráz bennünket, ha engedünk
vonzásának. Lelkünkbe haran-
gozza azt az igazságot, hogy a sze-
retet forrása az Isten. Ő a kezde-
ményező, Ő teszi meg mindig az
első lépést. A másik nagy igazság-
ra is felhívja figyelmünket: a sze-
retet elsősorban adás. Aki csak
kapni szeret, adni nem, az önző,
magának élő, boldogtalan ember

lesz. A Megváltó születése azt je-
lenti, hogy élt Valaki a földön, aki
nem kért semmit szeretetéért
cserébe, hanem feltétel nélkül
ajándékozta önmagát nekünk.
Minden ajándék önmagunk oda-
adását jelenti. Az, amit adok,
tárgy – nem pénzben fejezi ki iga-
zán értékét, hanem a szeretetben,
amellyel adom. Nem az számít,
mennyit adok, hanem hogyan: jó
szívvel, örömmel. Csak az tud
adni, aki elfelejti önmagát. 

– Gazdasági válságról szólnak
a hírek. Mit jelenthet ebben a
helyzetben a szent család pél-
dája?

– Mint ismeretes, a Krisztus
családja nem volt „eleresztve”
anyagilag. Ráadásul még a legele-
mibb emberi körülményeknek is
híján voltak, hiszen nem kaptak
helyet a szálláson, és Jézus haj-
léktalanként született meg egy
barlangistállóban. De sohasem
azt nézték, amiben hiányt szen-
vedtek, hanem azt, hogy Ki van
velük. A gazdasági válságról nem
mi tehetünk, de arról igen, hogy
felismerjük-e egymásban, család-
tagjainkban az értéket, a jót,
többre tartjuk-e a szeretett sze-
mélyt, mint az anyagiakat.

– Hogyan ünnepli a Bosnyák
téri római katolikus közösség a
karácsonyt?

– Mi már advent előtt egy héttel
kezdtünk el készülődni, amikor
a plébániai közösség apraja-nagy-
ja adventi koszorúkat készített a
plébánián. Aztán megtartottuk
Szent Miklós, vagyis a Mikulás
ünnepét, amelyen közel három-
száz gyermek és mintegy négyszá-
zötven felnőtt vett részt. Ezeken

kívül Advent hétköznapjain, a
reggel hatkor kezdődő, úgyneve-
zett Rorate-szentmiséken általá-
ban kétszázan vesznek részt,
ezek közül harminc-negyven
gyermek. Meglátogatjuk azokat a
híveket, akik betegségük miatt
nem tudnak eljönni a templom-
ba. 

A leginkább rászoruló, és plé-
bániai közösségünkhöz tartozó
családjainknak gyűjtést szervez-
tünk, és több mint nyolcszázezer
forinttal járultunk hozzá kará-
csonyukhoz. December 24-én,
délután három órakor megtart-
juk a karácsonyi misztériumjáté-
kot ötven szereplővel templo-
munkban, amely megtelik gyer-
mekekkel és felnőttekkel. Mi te-
hát már a készület idején is ün-
neplünk. Aki egy ünnepre nem-
csak beesik, hanem arra készül
is, annak lesz igazi ünnepe: béké-
je, öröme, szeretete.

– Mit jelent a templom környé-
kének felújítása a hívő közös-
ségnek, illetve a zuglóiaknak? 

– Azt hiszem, minden megúju-
lás, renoválás ébren tartja ben-
nünk a reményt. Ami megújul,
megszépül, örömmel tölt el min-
ket. Nagyon ráfért már erre a le-
pusztult, elhanyagolt térre a fel-
újítás, hiszen itt sokan közleked-
nek, járna-kelnek, és nem csu-
pán hívők, hanem sok más zuglói
is. Nekünk, hívő embereknek er-
ről saját magunk megújulása jut-
hat eszünkbe: ne gondoljuk, hogy
már teljesen jók vagyunk, tehát
egy kis átalakítás nekünk se árt.
Ez azonban nem csak a külsőnk-
re, hanem elsősorban lelkünkre
vonatkozik.         Kacsoh Dániel
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Karácsony lelkünkbe 
harangozza az igazságot

Gyertyagyújtással vette kezde-
tét a Zuglói Izraelita Hitközös-
ség Thököly úti imatermében a
zsidóság egyik legnagyobb ün-
nepe, a nyolc napos Hanuka
(magyarul felszentelés). A kul-
turális programmal egybekötött
ünnepségen Kardos Péter főrab-
bi gyújtotta meg a gyertyákat.

Az ünnep gyökerei az időszámí-
tás előtti időkbe nyúlnak vissza,
amikor 165-ben az ellenség által
megszentségtelenített jeruzsálemi
templomot újra kellett szentelni-
ük a zsidóknak. A szentélyben a
hívek csak egy napra elegendő
olajat találtak, amellyel meggyújt-
hatták a szent gyertyatartót, a me-
nórát. A hagyomány szerint ekkor
csoda történt: az egy napra ele-
gendő olaj nyolc napon át égett.

Ünnepi gyertyagyújtás 
a Hanuka alkalmából

A Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ olyan hátrányos
helyzetű családokkal foglalkozik, akik sokszor a legalapvetőbb 

szükségleteiket is nélkülözni kényszerülnek.
Az ünnepek közeledtével jobban előtérbe kerülnek szeretteink, 

jobban odafigyelünk egymásra, s könnyebben is adakozunk.

Tegyük szebbé a hátrányos helyzetű zuglói gyerekek karácsonyát!

Éreztessük, hogy ők is fontosak, gondolunk rájuk, törődünk velük!
Várunk minden olyan játékot, könyvet, 

papír-írószert… amikkel ezeknek 
a gyermekeknek karácsonyra örömet szerezhetnénk.

A becsomagolt, ajándékokkal teli (cipős) dobozaikat 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Központunk asszisztenseinél 

adhatják le 2012. december 15-e szombat 13.00 óráig.

Címünk: 1144 Budapest, Füredi park 6. Tel: 

Kérjük, írják rá a becsomagolt dobozokra, 
hogy hány éves gyermeknek, illetve fiúnak, vagy lánynak szánták!

Az ajándékokat 2012. december 17-én
a karácsonyi rendezvényünkön osztjuk szét.

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

Ajándékkupon

Váltsa be most 10% kedvezményét a
www.jateknet.hu online játék webáruházban

Kényelmes - Rendelj otthonról
Gyors - Több ezer gyerekjátékot másnapra
Olcsó - A bolti áraknál kedvezőbb ár
Garancia - Díjnyertes webáruház

A kupon a 2012.11.01. és 2012.12.05. között leadott, 5000 Ft feletti rendelésekre 
érvényes. A kupon készpénzre nem váltható, akciós termékekre is érvényes, 
és vásárlásonként csak egy váltható be. A kuponkódot az internetes vásárlás végén 
kell megadni, utólag nem tudjuk elfogadni. 
Az elveszett kuponokat nem áll módunkban pótolni.

Beváltható:  2012. december 5-ig 10%10%JátékNet.hu Webáruház

Minden 

webáruházban kapható játékra!
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ZUGLÓI 
KARÁCSONY

Nordic Walking téli szünet
Ezúton tájékoztatjuk a nordic walking foglalkozások rendszeres

látogatóit, hogy jövő év tavaszig a foglalkozások szünetelnek. Meg-
értésüket köszönjük. A foglalkozások ismételt megkezdéséről ha-
marosan tájékoztatjuk a sportos gyaloglás híveit.
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Mikulás csomag 
a rászoruló gyerekeknek

Köszönet a pedagógusoknak

A Mikulás és a karácsony kö-
zeledtével számos szervezet,
egyesület, alapítvány indít jóté-
konysági akciót, hogy segítsen a
nehéz helyzetben lévő családo-
kon, embereken. A egyik ilyen
kezdeményezés a Csillagszóró
2012 elnevezésű országos prog-
ram. Ennek kapcsán a Fidelitas
megalakulásának 16. évforduló-
ja alkalmából a szervezet össze-
jövetelt tartott a Városligeti Mű-
jégpálya épületében, ahová min-
denki egy mikuláscsomag elle-
nében léphetett be. Az össze-
gyűlt ajándékokat hátrányos
helyzetű családban élő gyerme-
kek, fiatalok, illetve szociális és
gyermekvédelmi intézmények
kapják meg. A kerületben a Zug-
lói Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Központ részesült a felajánlás-
ban. Az adományokat az intéz-
ménynek 2012. december 4-én
adták át. 

– A rendezvényre nagyon so-
kan érkeztek kezükben a miku-
láscsomaggal, amit igazán jó volt
látni – jelentette ki Borbély
Ádám a Budapesti Fidelitas al-
elnöke, önkormányzati képvise-
lő. Hozzátette: a csomagokat
azért adták a Zuglói Családsegí-
tő Központnak, mert tudták,
hogy az intézmény számos olyan
családdal áll kapcsolatban, amely-
nek helyzeténél fogva nincs lehe-
tősége a gyermekeinek mikulási
ajándék vásárlására.

Ambrus Zsuzsanna a Zuglói
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ igazgatója a Zuglói Mé-
diának elmondta: a családsegítő
örömmel vesz minden támoga-
tást, amivel a hátrányos helyzetű
családokat, illetve azok gyerme-
keit tudják segíteni.               ZL

Szép ünnepségnek adott ott-
hont december 5-én a Stefánia
Kulturális Központ, ahol Zugló
Önkormányzata mondott kö-
szöntet azoknak a kerületi pe-
dagógusoknak, akiknek ered-
ményes felkészítő munkája
nyomán tanítványaik a főváro-
si, az országos és nemzetközi
versenyeken eredményesen
szerepeltek.

– Húsz éve vagyok intézmény-
vezető, de eddig még egyik cik-
lus önkormányzata sem köszön-
te meg ez irányú munkánkat. A
jelenlegi képviselő-testület az
első, amelyik gondolt ránk, amit
nagyon szépen köszönünk. Bí-
zunk benne, hogy jövőre, ami-

kor már nem az önkormányzat
hatáskörébe tartoznak az isko-
lák, akkor is eszébe jutunk a tes-
tületnek, mert mi továbbra is
Zuglóban fogunk tanítani – jelen-
tette ki Záborszky Kálmán, az
ünnepi műsort adó Szent István
Király Zeneiskola igazgatója.

A zeneiskola vezetőjének gon-
dolatai összecsengtek azzal,
amit a jelenlegi fenntartó nevé-
ben dr. Ferdinandy István al-
polgármester mondott a meghí-
vott pedagógusoknak: 

– Ezt az ünnepséget azért szer-
veztük, hogy köszönetet mond-
junk az elmúlt tanévben kiemel-
kedő munkát végzett pedagógu-
soknak, akik kiérdemelték a
„nagyszerű tanár” minősítést, hi-

szen arra inspirálták a diáko-
kat, hogy az átlagnál jóval több
tudást gyűjtsenek.

Az alpolgármester ígértet tett
rá, hogy az önkormányzat a jö-
vőben is figyelmet fordít a zuglói
pedagógusokra, és minden ere-
jével azon lesz, hogy a munká-
jukban segítse őket.

A Szent István Király Zeneis-
kolában tanuló diákok az elmúlt
tanévben 53 országos vagy nem-
zetközi helyezést szereztek,
amely a kimagaslóan teljesítő
tanintézet életében minden idők
legjobb szereplésének számít. A
legjobban teljesítő diákok közül
heten adtak ünnepi műsort a
rendezvényre meghívott pedagó-
gusoknak. Riersch Tamás

Az oldalon található cikkekhez 
kapcsolódó videók megtekint-

hetõek a zugloilapok.hu oldalon

Tudta-e, hogy a csapból is szinte ásványvíz folyik?

Az Együtt Európáért Alapítvány „Igyunk csapvizet!” című kampánya a fenntartható
életmódért projektje keretében, az Európai Unió és Zugló önkormányzatának támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A májusban indult kezdeményezés négy budapesti kerületben vizsgálta a csapvíz mi-
nőségét a Wessling Hungary szakértői közreműködésével. Ennek során nem csak az
derült ki, hogy a fővárosi vezetékes víz mindenben megfelel a 201/2001-es (X. 25.)
kormányrendeletben meghatározott ivóvíz-minőségi előírásoknak, hanem egy ezzel
összemérhető fontosságú másik célt is el tudott érni.
A hiteles kutatás és eredményeinek széles körben való publikálása – száznál is több
médiumban; újságban, online portálokon, tévében és rádióban való megjelenés, mil-
liós nagyságrendű fogyasztói elérés - megpróbálta betölteni azt az űrt, ami egyre ten-
denciózusabban jelentkezett az elmúlt években a csapvízfogyasztás népszerűségének
hanyatlásával. Társadalmi vitát generált, felhívva a figyelmet a vezetékes víz számos
előnyére, többek között megfelelő ásványianyag-tartalmára, alacsony árára és kör-
nyezetünk védelmére.
Sokak számára vált világossá természetes vízkészleteink megőrzésének fontossága,
az, hogy mit lehet tenni az eredeti állapot megőrzéséért illetve a felesleges fogyasztás
visszaszorításáért. Az ismeretterjesztés révén egyre tudatosabbá váló fogyasztók sa-
ját egészségükre is jobban odafigyelhetnek. Hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mi-
lyen forrásból származik a megivott folyadék. Amint azt Palotai Zoltán, a Wessling
Hungary üzletágvezetője megjegyezte, a PET palackokban található lágyítószerek
hosszútávon a vízbe oldódhatnak, melyek élettani hatását alaposan eddig még nem
vizsgálták meg. Szintén a csapvízfogyasztás mellett állt ki Papp Mária, a Magyar Ví-
ziközmű Szövetség nyugalmazott főtitkára, aki szerint a palackozott víz összköltsége,
vagyis az előállítás, a csomagolás, a szállítás és a forgalmazás ötszázszor nagyobb,
mint a vezetékesé.
A vezetékes víz tehát jó minőségű, iható és számos pozitív élettani hatása mellett –
nem utolsós sorban – fillérekbe kerül, foglalta össze a projektet az Alapítvány év- és
projektzáró rendezvénye. Ha többre kíváncsi, keresse fel a 

www.facebook.com/EgyuttEuropaertAlapitvany oldalt.

 

Együtt Európáért Alapítvány
1078 Budapest, Marek József utca 5. 3./33.
Telefon: +36-1-769-0803
Fax: +36-1-784-25-74

www.egyutteuropaert.eu
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Téli tennivalók 
kedvenc állataink körül Ünnepi növénydekoráció

Karácsony közeledtével, sokan
öltöztetik lakásukat, kertjüket
ünnepi díszbe. A külföldi divat-
irányzatok itthon is tetten érhe-
tőek, szaporodnak a hatalmas,
villódzó fényjátékok, a kertekbe
kihelyezett Mikulások, hóembe-
rek és egyéb figurák. A díszítést
azonban meg lehet oldani egy-
szerűbben is, például a télen la-
katlan virágládák és kaspók fel-
használásával.

Az üres ládákat, cserepeket,
kaspókat egészen tavaszig felhasz-
nálhatjuk díszként, például ha fe-
nyőágakat, örökzöld cserjék ágait
szúrjuk beléjük. A karácsonyi at-
moszféra megteremtéséhez előve-
hetünk még karácsonyfadíszeket
is, akár ki nem dobott, de meg-
unt, vagy törött gömböket, a csor-
ba részüket alulra forgatva. Mivel
a fadíszítés divatja évről évre vál-
tozik, bizonyára akad olyan függő,
gyöngysor, girland, melyet idén
már nem használunk szentestén,
ezeket is bevethetjük most.

A kerti, elárvult virágtartókat ki-
csit egyszerűbb, de ugyancsak
mutatós növényi dekorációval
ékesíthetjük. Egy hétvégi kirándu-
lás alkalmával begyűjthető az ösz-
szes kellék, például fenyőágak, fa-
gyalbogyók, tobozok, színes ter-
mések, vagy érdekes alakú, csava-
rodó gallyak. Ezeket ízlésesen el-
rendezve tartós és filléres dekorá-
ciót kapunk. Sok helyen a lakás-
belsőn kívül csak az ablakpár-
kány alkalmas növénytartásra, így
ezzel kell gazdálkodni. A feladat itt
sem nehéz, pár fenyő-, vagy zöld
leveles ággal, ráadásként esetleg

élénk színű piros szalaggal percek
alatt kész a téliesített, gondozást
nem igénylő ablakdísz.  A bejárati
ajtó nagyon fontos, ha szépítésről
van szó, az egyszerű koszorúktól,
a bonyolultabb tobozos, szárazvi-
rágos installációkon keresztül a
dzsungelszerű keretdíszekig bár-
mit alkothatunk. A vezérelv legyen
az egyéni ízlés, de azt se felejtsük
el, hogy a bejárati ajtókat sokszor
nyitjuk-csukjuk, így a díszítés le-
hetőleg ne menjen a funkció kárá-
ra. A díszekhez való alapanyago-
kat üzletekben, virágboltokban is
beszerezhetjük, vagy egy városszé-
li séta alkalmával is összeszedhet-
jük, de sok kert is alkalmas arra,
hogy gyűjtögessünk belőlük alap-
anyagokat. Igyekezzünk a lehullott
ágakat, gallyakat, leveleket hasz-
nosítani, ahelyett, hogy a fákat,
cserjéket kezdenénk nyesegetni.
Tobozokat, érdekes alakú ágakat
biztos találunk, és bogyótermést
is gyűjthetünk. Szép fenyőágakat
legegyszerűbben a hamarosan
minden sarkon megtelepedő ka-
rácsonyfa árusoknál vehetünk, ki-
mondottan olcsón, egy mosolyért
pedig, alkalmasint ingyen is. 

Megyeri Szabolcs
kertészmérnök

info@megyeriszabolcs-
kerteszmernok.hu

A téli hónapokban állataink kö-
zül néhánnyal másként kell bán-
ni, mint a meleg napokon.

Kalitkában tartott tollas ked-
vencnél arra kell ügyelni, hogy a
madarat ne érje a nyitott ajtón,
ablakon bezúduló éles, hideg le-
vegő, de a túlzottan párás, nyir-
kos levegőjű konyha sem egész-
séges környezet részére. Amíg a
hó nem esik, a kertben, árok-
parton még zöld eleséget is talá-
lunk számukra.

Az akváriumban tartott halak
gondozásában sem jelent válto-
zást a tél, csak a víz hőmérsék-
letét kell figyelni, hogy az 22–
24oC legyen. A hirtelen lehűlő
vízben halaink megfázhatnak.

Más a helyzet a terráriumban
tartott kedvenceknél. Ezek az ál-
latok természetes helyükön téli
álmot alszanak, így hűvös a la-
kásban is. Meleg helyiségben vi-
szont ez az ősi tulajdonság el-
marad, a kis állatunk táplálás
mellett inkább csak lustább lesz
és nagyobbakat szundít.

A lakásban tartott kutya,
macska szintén nem igényel kü-
lönösebb gondoskodást a téli hó-
napokban. Főleg a kutyáknál
arra kell vigyázni, hogy kedven-
cünk el ne hízzon. A téli kutyasé-
táltatásnál ügyelnünk kell arra,
hogy a szőrtakaró ne nedvesed-
jen át, mert ez megfázást okoz-
hat. Kisszőrű kutyával hideg,
erős időben csak rövidebb ideig
tartó sétát tegyünk, ilyenkor egy

vízhatlan anyagból készített ka-
bátszerűség is megengedett. 

A lesózott járdán, úttesten vég-
zett séta után az állat lábait eset-
leg hasa alját mindig meg kell
mosni langyos vízzel. 

Kutyáknál a hóban való rohan-
gálás közben ajánlatos lábvizitet
tartani, mert a lábujjak közé be-
jutott hó jégdarabbá fagyhat,
ami bőrgyulladását okozhat.

Tartós hidegben a házőrző ku-
tyának száraz, szigetelt kutyaó-
lat, zsíros, szénhidrátban gazdag
táplálékot kell biztosítani. Nála
is ajánlatos a lábujjak közét
időnként megvizsgálni és szük-
ség esetén beavatkozni. A hideg
ellenére ugyanúgy sétálni, játsza-
ni kell vele, hogy érezze: csak az
időjárás változott meg, de a törő-
dés változatlan.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Kos – Higgadt, nyugodt
erőkkel építik munkáju-
kat, céljaikat. Tele vannak

ötletekkel, lendülettel. Váratlan
események akadályozhatják éle-
tüket, de hát ez nekik kihívás és
amúgy sem szeretik az unalmas
dolgokat. Jogi ügyekben illúziókat
kergethetnek, legyenek józanok!

Bika – Társukra vágynak, ám
csalódottságot is érezhet-
nek vele kapcsolatban.
Fogadják el őt olyannak,

amilyen, s ennek meglesz a gyü-
mölcse! Pénzügyekben túlkölte-
kezhetnek, amit persze nehéz
kordában tartani így az ünnepek
előtt, de szerencsére az anyagi
bőség itt lehet. 

Ikrek – Szerepelhetnek,
megmutathatják magukat
a külvilágban. Fontossá

válhat a társuk is, akivel sok
mindent át tudnak beszélni.
Mindenben túlzásba eshetnek,
ám a beszédben leginkább. A
baráti kapcsolataikban próbák-
ra számíthatnak, aminek menni
kell, hagyni kell!

Rák – Álmodozhatnak a
szerelemről, gyerekekről,
hamis illúziókat is kerget-

hetnek, nem éberek, becsapha-
tóak. Próbáljanak tisztán látni!
A gyerekeiktől is többet várhat-
nak, mint amit ők tudnak telje-
síteni, s ez feszültség forrása le-
het. Sok jövés-menésre számít-
hatnak.

Oroszlán – A szerelem, a
gyerekek vagy a vállalko-
zás kötheti le most legin-

kább a figyelmüket. A munká-
jukban váratlan fordulatok le-
hetnek, esetleg munkatársaik-
kal feszültségek. Ne felejtsék, a
bölcs királyok megértésükkel,
belső erejükkel irányítanak!

Szűz – Legszívesebben
otthonukban lennének,
olvasgatnának, szépítenék

a környezetüket. Az álomvilág,
az illúziók körbevehetik őket,
nem látnak tisztán - ami egyéb-
ként egyáltalán nem jellemző
erre a jegyre. A szerelemben az
akarat akadályozhatja a szeretet
áradását.

Mérleg – Stabilan érkez-
het pénz, bár nagyon
ébernek kell lenniük,

mert becsaphatók.  Csalódást
élhetnek meg. Sok kisebb jövés-
menés tarkíthatja hétköznapjai-
kat. Tásukkal az akaratuk ösz-
szefeszülhet, amit most, ha tu-
datosak, meg tudnak beszélni,
meg tudnak egyezni. 

Skorpió – Egyszerre a tü-
relmetlenség és a higgadt
nyugodt energia is jelen

van. Hogy melyiket működtetik,
az a tudatosságukon múlik. A
pénzügyi vonalon becsaphatók,
legyenek éberek! Ne rohanja-
nak, mert megállíthatják őket,
akadályok lehetnek, a hatóság
felléphet. 

Nyilas – Tudásszomjuk ha-
talmas, de annyi felé kell fi-
gyelniük, hogy mindenre

nem juthat idő. Váratlan kiadá-
sokra a szerelemben, a gyerekeik-
kel kapcsolatban próbákra, akadá-
lyokra számíthatnak. Éberségük-
re szükségük van, legyenek a va-
lóságban, az illúziók elvihetik őket! 

Bak – Az akarat és a tü-
relmetlenség nehezítheti
életüket, ám a barátaik

segítségére számíthatnak. Ha
csúszósak az utak vagy köd van,
akkor különösen éberen közle-
kedjenek! Munkájukban várat-
lan segítség érkezhet, a kollegá-
ikkal a szeretet, elfogadás ára-
molhat. 

Vízöntő – Minden érdekli
most őket, mint a szivacs
úgy szívják magukba a tu-

dást. Épp ezért a tanulás na-
gyon jól mehet, nyitottak a világ-
ra. Az akaratuk elengedése még
mindig nehézséget okozhat, ha
önként nem megy, a külvilágból
érkezhetnek akadályok, jelzé-
sek.

Halak – Teremtő erejükre
számíthatnak, ha valamit
el szeretnének érni, az si-

kerülhet. Igaz, figyelniük kell
arra, hogy ne foglalkozzanak a
„szomszédok” véleményével, ne
akarjanak megfelelni senkinek
sem. A kíváncsiskodás és plety-
kálkodás csapdájába belefuthat-
nak!

Termék megnevezése

Sütőtök

Savanyú káposzta+levél

Virág méz

Hagyma

Burgonya

Kifli burgonya

Alma

Májas-véres hurka

Sütni való kolbász

Zsemle AKCIÓ!

Rozs kenyér AKCIÓ!

Mértékegység

kg

kg

95dkg/üveg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

db

0,5kg

Ár (Ft)

90-150

340

1.200

150-160

150-170

220

100-200

1.300

1.400

15

160

Őstermelői árak
a Bosnyák téren
december 12–22-ig
ÚJDONSÁG 
DECEMBER 12-TŐL ŐSTERMELŐI FENYŐFA VÁSÁR

ADVENTI AJÁNDÉK VÁSÁR

Kétheti horoszkóp
december 13-tól

www.asztrocsillag.hu

A Zuglói Állatorvosi
Rendelő dolgozóinak
nevében a lap minden
kedves olvasójának

Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet 
kívánunk!



A Hermanból referencia-
intézmény lett

A Herman Ottó Általános Iskola sikere-
sen szerepelt a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség TÁMOP 3.1.7-es pályázatán.
Az elnyert 5,7 millió forintból április 1.
és november 30. között az intézmény 27
pedagógusa 8, 15, 30 és 60 órás oktatá-
son vett részt, ahol továbbképzések leve-
zetésére készítették fel őket,  vagyis arra,
hogy tapasztalatikat más intézmények
szakembereivel is meg tudják osztani. A
pályázaton megszerzett ismereteknek kö-
szönhetően a Herman Ottó Általános Is-
kola a jövőben hivatalos referenciaintéz-
ményként fog működni. 

Hangszerekkel 
párbajoztak

Majdnem negyedszázados múltra te-
kint vissza a Hunyadi János Általános Is-
kolában évente megrendezésre kerülő
hangszeres vetélkedő. Az idén november
29-én került sor az eseményre, amelyen
46 alsó- és felső tagozatos ifjú művész
mérte össze tudását. A fellépők között
voltak fúvósok, vonósok és ütőhangsze-
resek is, de legtöbben a zongorát válasz-
tották. A Szent István Király Zeneiskola
zenetanáraiból álló zsűri által legjobbnak
ítélt előadók egyik jutalma, hogy decem-
ber 19-én felléphetnek az iskola karácso-
nyi koncertjén, amelyet 17 órától a Co-
lombus utcai Zeneházban tartanak. 

Még a Mikulás 
is táncra perdült

A Fórumház Egyesület december 8-án
huszonharmadik alkalommal rendezte
meg a Zuglói Táncfesztivált. A program
során közel 1400 gyerek lépett színpadra
a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola torna-
termében. A versenyzők egyharmadát a
kerületi iskolák és egyesületek alkották. 

A XXIII. Zuglói Táncfesztiválon művészi
látványtánc, jeltánc, néptánc, akrobati-
kus rock ’n roll, mazsorett, hiphop és
színpadi tánc kategóriában versenyeztek
a résztvevők. A fellépők produkcióját egy
szakemberekből álló zsűri értékelte. A dí-
jak átadásában részt vett dr. Ferdinandy
István és Rozgonyi Zoltán alpolgármester
is. A hangulatról csak annyit, hogy a gye-
rekek legnagyobb örömére néhányszor
még a Mikulás is táncra perdült. 

Berajzolták magukat 
a művészeti iskolába

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
minden évben rajzpályázatot hirdet a ke-
rületi óvodások számára. Miután 2012 a
kínai horoszkóp szerint a Sárkány éve az
idén  sárkányról kellett rajzokat készíte-
niük a gyerekeknek. 

A Csáktornya parki iskola felhívására
229 óvodás közel 260 rajzot készített. A
zsűri Berec Anna (Aprófalva Óvoda), Pedo-
ne Giulia (Tücsöktanya), Csamajtin Kop-
pány (Óperenciás), Orbán Valér (Tündér-
kert), Katona Nóra (Óperenciás), Csoma
Eszter (Mókavár), Toldi Kristóf (Bóbita) és
Kovács Flóra (Aprófalva) rajzát ítélte a leg-
jobbnak. Pelyva Judit igazgató-helyettes el-
mondta: azok a díjazott óvodások, akik
körzetesek, és jövőre a Munkácsyban sze-
retnék megkezdeni az általános iskolát,
képességfelmérő nélkül is felvételt nyertek
a rajztagozatos osztályba. 

Sakk Olimpia az Álmosban

Közel két évtizede, hogy az évnek ebben
az időszakában az Álmos Vezér Gimnázi-
um és Általános Iskola megrendezi az Ál-
mos Sakk Olimpiát. Az idén november
30-án az alsó tagozatos, december 7-én
pedig a felsős tagozatos és a középiskolás
zuglói diákok mérhették össze a sakktu-
dásukat. A versenyen több mint harminc
zuglói diák indult. Az öt fordulós svájci
rendszerű rapidmérkőzések legjobbjai
tavasszal a budapesti döntőben képvise-
lik majd a kerületet. A rendezvény társ-
szervezője a Törekvés Sportegyesület
Sakkszakosztályának két oktatója, Nagy
Ferenc és Bernei András volt. 

Görög zenei est 
Különleges élményt nyújtó görög zenei

estnek adott otthont december 4-én a
Szent István Király Zeneművészeti Szak-
középiskola, ahol Sarantis Mantzourakis
buzuki művész közreműködésével a tra-
dicionális görög zenével ötvözött komoly
zenei műveket hangzottak fel. A rendez-
vényen megjelent dr. Papcsák Ferenc pol-
gármester, Zugló országgyűlési képviselő-
je, valamint Rozgonyi Zoltán Zugló alpol-
gármestere. Sarantis Mantzourakis  a
Zuglói Médiának elmondta: azért dolgo-
zott át klasszikus zenedarabokat buzuki-
ra, mert szeretné a tradicionális hangszer
beemelni a klasszikus zene világába.
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Hírek röviden

HotelAmadeus
1141 Budapest, Fogarasi út 123.
Telefon: 06-1-220-4995, 220-9353
hotelamadeus@hotelamadeus.hu
www.hotelamadeus.hu

Napi menünk:

18.00 után 30% kedvezményt adunk a fogyasztás végösszegéből!Hétfőnként

Szerdánként korlátlan étel, italfogyasztással, kellemes zongoraszó kíséretében
fogyaszthatnak svédasztalunkról, mindössze 4.290 forint / fő áron.

Vasárnaponként

AKCIÓ!! December 16-Sunday brunch:
ezen a napon csak 2.490 forint/fő áron várjuk Önöket!!*(erre a napra előfoglalás szükséges)

Sunday brunch – svédasztalos vasárnapi büféebéd 12.00 és 15.00 között
csak 3.400 forint/fő áron, a korlátlan svédasztalos fogyasztás mellé vendégünk egy pohár italra.

Hétköznapokon kétfogásos menü mindennap 12.00 és 15.00 között
/áron, hétféle menüsor közül választhat, egy pohár limonádéval!csak 950 Ft

A Hotel Amadeus étterme, sörözője és
hangulatos téliesített kerthelyisége –
ahol fűtött sátrunkban élheti át
a tél kellemes pillanatait -
továbbra is változatlan
áron várja kedves vendégeit!

Keddenként grill partyval, élőzenével várjuk kedves vendégeinket!

Csütörtökönként hangulatos sörözőnkben lágy gitárszó mellett kínáljuk konyhánk remekeit.

Elfogadunk Erzsébet utalványt és SZÉP kártyát is !

december 13. csütörtök
Gyömbéres sütőtökkrémleves baconchipssel

• Tejfölös burgonyafőzelék tükörtojással
Csirkemájas rizottó

december 14. péntek
Gulyásleves házi csipetkével

Rezgő túrógombóc vaníliaöntettel
Hortobágyi húsos palacsinta

december 17. hétfő
Bajor burgonyaleves

Omlós csirkemellcsíkok szezámos bundában,
rizi-bizivel
Rozmaringos sertéstarja saját sült szaftjával,
fűszeres cikk burgonyával

december 18. kedd
Gyöngytyúkhúsleves zöldségekkel, tésztával

Fűszeres pikáns húsgombócok, zöldmártással,
petrezselymes vajas burgonyával
Dorozsmai ponty csuszatésztával

december 19. szerda
Magyaros gombaleves

Zöldségropogós zsenge zöldségekből, lestyános
füstölt sajtmártással
Vörösboros marhapörkölt házi burgonyafánkkal

•

•
•

•

•

•

•

•

•

december 20. csütörtök
Lebbencsleves

Spenóttal rakott rózsaburgonya, snidlinges tejszínnel,
óvári sajttal egybesütve
Kolozsvári töltöttkáposzta

december 21. péntek
Tárkonyos vadraguleves

Kecskesajttal töltött barátfüle, sült paradicsommal és
bazsalikom olajjal
Házi túrós és almás rétes vaníliaöntettel

december 27. csütörtök
Kakukkfüves sárgaborsó krémleves

Fűszeres töltött karaj ropogósra sütve lilakáposztával,
tócsnival
Debreceni kolbászos csirkecombkockák, pikáns
szószban, burgonyapürével

december 28. péntek
Káposztás csülkös bableves

Csöröge fánk, házi baracklekvárral
Tejfölös túrós csusza pirított füstöltszalonnával

•

•

•

•

•

•

•
•

december 24.
ALÁSZLÉ ELVITELRE!!!

990 forintos áron, előrendeléseket felveszünk!!

december 25-26. KARÁCSONY

• H

Minden kedves vendégünknek
nagyon boldog Karácsonyt és
sikeres új esztendot kívánunk!

Minden kedves vendégünknek
nagyon boldog Karácsonyt és
sikeres új esztendot kívánunk! Az összeállítást készítette: 

Riersch Tamás

Videó megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Videó megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon

Videó megtekinthetõ a zugloilapok.hu oldalon



XXII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. DECEMBER 13. KÖZBIZTONSÁG 13

Dr. Réti László alezredes le-
mondását követően rövid ideig
vezető nélkül maradt a zuglói
rendőrkapitányság. Mivel a ke-
rület a főváros kiemelt város-
részei közé tartozik, a megüre-
sedett posztot minél előbb be
kellett tölteni. Dr. Tóth Tamás
dandártábornok, Budapest
rendőr-főkapitánya november
16-tól dr. Dragon Sándor ezre-
dest bízta meg a kapitányság
vezetésével.

A 47 esztendős szakember szü-
lővárosában, Szolnokon kezdte a
pályafutását. Pontosabban csak
szerette volna ott kezdeni, de az-
tán minden másképpen alakult.

– Gimnazistaként, nagy dilem-
ma volt, mi legyek, merre indul-
jak el, hiszen sok minden érde-
kelt. Sebész is szerettem volna
lenni, ám végül a rendőrség mel-
lett döntöttem. Érettségi után
azonban mégis a MÉH Vállalatnál
kötöttem ki, ahol két évet töltöt-
tem el. Utólag már nem bánom,
hogy így alakult, mert rendkívül
nagy emberismeretre, és hihetet-
len mennyiségű tapasztalatra tet-
tem ott szert.

Dr. Dragon Sándorra, mint
minden fiatalra a 80-as évek kö-
zepén, sorkatonai szolgálat várt.

Ő azonban nem akart fölöslege-
sen eltékozolni ennyi időt, ezért
jelentkezett a BM Kerepestarcsai
tartalékostiszt-képzőbe, ahol egy-
részt a sorkatonai szolgálatát is
letölthette, másrészt képesítést is
szerzett. Hadnagyként szerelt le. 

– Mehettem volna a Rendőrtisz-
ti Főiskolára, de ekkor jött egy le-
hetőség: Moszkvában sokkal ma-
gasabb szinten is képezhettem
magamat. 1988-ban ötödmagam-
mal a szovjet fővárosba költöz-
tem, ahol ösztöndíjasként tanul-
tam. Ez azonban csak két évig, a
rendszerváltásig tartott, amikor
is valamennyiünket hazahívtak.
Én ekkor úgy döntöttem, hogy
amit elkezdtem, azt be is fejezem,
így saját költségemen kint marad-
tam, és egészen 1994-ig Moszkvá-
ban a Belügyi Egyetemen tanul-
tam. A költségek fedezése érdeké-
ben a tanulmányaim mellett a
moszkvai Magyar Kereskedelmi
Kirendeltségen dolgoztam.

Dr. Dragon Sándor 1995-ben a
XVI. kerületben vizsgálóként
kezdte meg a rendőri pályafutá-
sát. Egy év múlva az akkori bu-
dapesti főkapitány, Dr. Bodrács-
ka János r. vezérőrnagy utasítá-
sára a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság Titkársági osztályára ke-
rült át, ahol orosz nyelvismeretét
kamatoztatta. Később a Nemzet-
közi Kapcsolatok osztályán he-
lyettes vezetőként dolgozott.
2004-ben berendeltek Adyligetre,
a Belügyminisztérium Rendészeti
Vezetőképző, Továbbképző és Ku-
tató Intézetbe, a Bűnmegelőzési
Akadémia megalakítására. Itt egy
évet töltött el, majd előbb a BM
Nemzetközi Oktatási Központjá-
nak titkárságvezetőjévé, utána
pedig az Európai Rendőrakadé-
mia (CEPOL) osztályvezetőjévé és
magyarországi kapcsolattartójává
nevezték ki. Az intézményből
2010-ben főigazgatóság, dr. Dra-
gon Sándorból pedig főigazgató-
helyettes lett. Ezzel együtt a rend-
őrségen belül is ezredesi rendfo-

kozatba lépett. 
– 2011 első félévében, Magyar-

ország uniós elnöksége idején 26
különböző ülést szerveztünk az
uniós szakemberek számára. Na-
gyon intenzív időszak volt, amit
csak tetézett, hogy 2010. július 1-
től én képviseltem Magyarorszá-
got az CEPOL-ban. 

Dr. Dragon Sándor nem titkol-
ta, hogy nagyon hiányzott már
számára a rendőri munka, ezért
idén év elejétől rendelkezési állo-
mányba került. Elhelyezkedését
egy kissé lassította, hogy a rendőr-
ség komoly átalakuláson megy át,
ám, amikor megtudta, hogy Zugló
rendőrkapitányává nevezik ki,
örömmel fogadta el a lehetőséget.

– Mivel régóta ezen a környéken
lakom, jól ismerem a kerületet.
Ráadásul sok régi kollégám dol-
gozik itt, akiktől szintén informá-
lódhattam. Úgy érzem, újabb fon-
tos állomáshoz érkeztem, hisz ez-
úttal egy 260 fős testület irányítá-
sa lett rám bízva. Szeretném elő-
ször is minél alaposabban megis-
merni a rendelkezésemre álló
szakembereket, akikkel az a kö-
zös célunk lehet, hogy Zugló köz-
biztonságát ismét a legmagasabb
szintre emeljük. 

Az új zuglói rendőrkapitány
1998-ban kapta meg a doktori cí-
met. 2002-ben a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem Kül-
ügyi Szakértői Intézet külügyi sza-
kán másoddiplomát szerzett. Két
fiát közösen neveli élettársával,
szeret sportolni, korábban torná-
zott és cselgáncsozott, a kedvenc
időtöltése a horgászás és az olvasás. 

– Úgy gondolom, a kapitányság-
vezetői beosztás a rendőri szak-
ma csúcsa. Nagy kihívás ez a fel-
adat, és tisztában vagyok vele,
hogy még a legjobb kapitánysá-
gok munkáján is lehet mit javíta-
ni. Az elkövetkezendő időszak-
ban azon fogunk dolgozni, hogy
Zugló ismét a legbiztonságosabb
kerületek közé tartozhasson. 

RT

November 26-án a délelőtti
órákban balesethez riasztották
Orgovány Ádám törzsőrmestert
és Ács Sándor őrmestert A  já-
rőrpáros a Nagy Lajos király út
és a Fogarasi út találkozásától
néhány másodperc alatt a bal-
eset helyszínére, a Róna utcai
csomóponthoz ért. A balesetet
szenvedő egyik járművet egy
szolgálaton kívüli rendőr vezet-
te, aki elmondta, hogy a lámpá-
nál állt, amikor a mögötte levő
autó fékezés nélkül hátulról be-
lerohant. Orgovány Ádám be-
nézve a balesetet okozó jármű-
be, a sofőrt eszméletlen állapot-
ban találta. A szolgálaton kívüli
rendőrrel kivették a férfit az au-
tóból, miközben Ács Sándor a
forgalom elterelésével foglalko-
zott. Orgovány Ádám azonnal
megállapította, hogy az eszmé-
letlen férfi keringése leállt, ezért
rögtön hozzákezdett az újraé-
lesztéséhez. Egy percnyi pumpá-
lás után az 52 éves férfi életjele-
ket adott. Addigra a helyszínre
érkeztek a mentők, így a két
rendőr átadta nekik a sérültet. A
mentősök éppen infúziót akar-

ták bekötni neki, amikor a férfi
keringése ismét leállt. Ekkor
már defibrillátort kellett alkal-
mazni. 

Dr. Szabó Marcel mentőorvos
és a rendőrök 35-40 percig pum-
pálták a férfi mellkasát, mire is-
mét magához tért. Miután sike-
rült stabilizálni az állapotát, a
sérültet a Honvéd Kórház Kardi-
ológiai Osztályára szállították.
Információink szerint a férfi
már túl van az életveszélyen, de

továbbra is az intenzív osztályon
kezelik.

Orgovány Ádám törzsőrmester
magánszorgalomból sajátította
el az újraélesztés legfontosabb
fogásait. Ennek köszönhető,
hogy a férfi maradandó károso-
dás nélkül megúszta a volán mö-
gött kapott szívrohamot. A zug-
lói rendőrt dr. Dragon Sándor
ezredes, kapitányságvezető  ka-
pitányi dicséretben részesítette.

Riersch Tamás

BŰNÜGYI KRÓNIKA

Életmentő rendőrök

Dragon Sándor rendőr ezredes: 
Csak Zugló közbiztonsága érdekel Öngyilkosságot 

akadályoztak meg 
a zuglói járőrök 

A zuglói rendőrkapitányság
munkatársai november 19-én
este állampolgári bejelentésre az
Erzsébet királyné úti vasúti alul-
járóhoz vonultak, ahol egy nő
felmászott az egyik 25 ezer vol-
tos nagyfeszültségű villanyosz-
lopra. A helyszínre érkező rend-
őrök megpróbáltak szót érteni a
nővel, akiről néhány percnyi be-
szélgetés után kiderült, hogy it-
tas állapotban van és rossz lelki
állapota miatt kíván véget vetni
az életének. A rendőrök lebe-
szélték a nőt a szándékáról, aki
sértetlenül lemászott a villany-
oszlopról. A nő azonban az ön-
gyilkosság újabb módját találta
ki. Ezúttal a vasúti sínekre akart
ráfeküdni, amit a rendőrök
megakadályoztak. A kiérkező
mentők a nőt zavaros, pszichés
állapota miatt kórházba szállí-
tották.

Felnitolvajokat fogtak

November 19-én késő este egy
telefonáló arról tájékoztatta a
kerületi rendőri ügyeletet, hogy
a Fűrész utcában két személy
egy Suzuki Swift felnijeit próbál-
ja meg leszerelni. A két elkövető
megneszelte a rendőrök érkezé-
sét és elmenekült a helyszínről.
A járőrök azonban értékelhető
személyleírást kaptak a tanúktól
és a lehetséges menekülési útvo-
nalakon elindulva az egész kör-
nyéket átfésülték. A két elköve-
tőt rövid időn belül elfogták és
előállították a Zuglói Rendőrka-
pitányságon. 

Rendőrkézen 
a késes rabló 

Novemberben egy ismeretlen
férfi több rablást is elkövetett az
Egressy téren. Minden alkalom-
mal késsel fenyegette meg a sér-
tettet, de sérülést egyszer sem
okozott. A kerületi rendőrök
nagy erőkkel kezdték meg az el-
követő felkutatását. A tanúvallo-
mások és személyleírások alap-
ján egy fiatalkorú került a kép-
be, akit november 26-án elszá-
moltattak a rendőrök. A kikér-
dezés során kiderült, hogy a fia-

talember minden alkalommal a
bűncselekmény helyszínén, vagy
annak közelében tartózkodott.
Az ellenőrzött személy viselke-
dése gyanúra adott okot, ezért a
rendőrök alaposabb vizsgálatot
végeztek és a fiatalember a zse-
bében nyitott állapotban megta-
lálták a rablásokhoz használt
zsebkést. A gyanúsítottat fotója
alapján minden sértett azonnal
felismert, ezért eljárást kezde-
ményeztek ellen. A férfi beismer-
te a bűncselekmények elköveté-
sét. A rendőrség felfegyverkezve
elkövetett rablás miatt indítot-
tak ellene vizsgálatot és kezde-
ményezték előzetes letartózta-
tásba helyezését.

Halálos közlekedési
baleset

Tragikus közlekedési baleset
történt november 27-én hajnal-
ban a Vezér út és a Fogarasi út
kereszteződésében. Az Örs vezér
térről induló 144-es busz a Ve-
zér útról kanyarodott a Fogarasi
útra, amikor a zebrán váratlanul
elé lépett egy idős nő. A sofőr
nem is látta a gyalogost, így a
balesetet sem tudta elkerülni. A
nő az eset következtében a hely-
színen az életét veszítette. A ta-
núk elmondása szerint az idős
nő a tilos jelzés ellenére akart át-
kelni az úttesten. A forgalmas
csomópontban órákig tartott a
helyszínelés, ami nagy fennaka-
dást okozott a reggeli közleke-
désben. Az eset körülményeit
szakértő bevonásával vizsgálják. 

Szeméremsértő őrizetben

A közelmúltban többen tettek
feljelentést a kerületi rendőrka-
pitányságon egy szeméremsértő
magatartást tanúsító személy el-
len. Az ismeretlen férfi a Szent-
mihályi úti társasházak közötti
közterületen 20 és 40 év közötti
hölgyek előtt viselkedet szemé-
remsértő módon. A kerületi
rendőrök az elkövető kézre ke-
rítése érdekében akciót szerve-
zett, melynek során november
29-én elfogták és előállították a
férfit, aki elismerte a bűncselek-
ményeket. A rendőrség az elkö-
vetőt őrizetbe vette és kezdemé-
nyezte az előzetes letartóztatás-
ba helyezését.

riersch 
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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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, 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-, fűtész-
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,- BEÉPÍTETT
szekrény készítése méretre, munka-
lapcsere, bútor összeszerelés,- átala-
kítás. Ingyenes felmérés. Tóth Imre
Tel: 220-28-49, 06-30-354-6767

CSALÁDI ÉS TÁRSASHÁZAK, 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

BURKOLÁST, CSEMPÉZÉST vala-
mint épületi műkövezést vállalok ked-
vezményes áron. Tel: 363-0402, 06-30-
293-2210. www.juhaszburkolas.5mp.eu

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

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

SZOLGÁLTATÁS

FÉG gyártmányú
gázkészülékek szakjavítása

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL HELY-
SZÍNEN, garanciával! Orion, Vi-
deoton, ITT-Nokia, Grundig, Nord-
mende, Panasonic, Samsung, Ves-
tel, Thomson, Schneider. Tel: 06-
20-531-76-38

DUGULÁSELHÁRÍTÁST IS BÍZ-
ZA vízvezeték szerelő szakember-
re!  40 éves tapasztalattal vízsze-
relés, lefolyó szerviz, gázkészülék
javítás. Zuglói víz - szerviz. Tel. 3-
633-272, 06-30-9517-849

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

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

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

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

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- ablakil-
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 gyors-
szolgálat, csőtörések műszeres kere-
sése- javítása, duguláselhárítás ka-
merás csatornavizsgálat, teljes veze-
tékcsere udvaron is földmunkával.
Tel: 06-30-914-3588

KÁRPITOS VÁLLALJA modern,
style 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

DAJKA,
GYÓGYPEDAGÓGIAI

ASSZISZTENS,
KISGYERMEK GONDOZÓ,
SZOCIÁLISASSZISZTENS,

KASZA SZAKKÉPZÉS
Tel.: 276-5918

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

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTI-
FŰTÉS-SZERELŐ mester vállal
készülékek, berendezések cseréjét
és javításokat, felújításokat, dugu-
láselhárítást. Társasházak, létesít-
mények, gázkészülékek, gázbiz-
tonsági, műszaki felülvizsgálatát.
Műszeres égéstermék vizsgálatát
szükséges dokumentációkkal. Tel:
06-30-9568-540, 220-51-85

KERÜLETI HŰTŐGÉP, MOSÓ-
GÉP SZERVIZ. Hűtőgépek, auto-
mata mosógépek helyszíni javítá-
sa garanciával, ingyenes kiszállás-
sal. Samsung, LG, Lehel, Zanussi,
Whirlpool, Elektrolux szakszerviz.
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

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK
VÍZKŐTELENÍTÉSE, cseréje, csapok,
szifonok, Wc-csészék, Wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógé-
pek bekötése. Tel.: 06-30-447-3603

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

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS
felelősségbiztosítással. 12 éve műkö-
dő XIV. kerületi irodában. Tel: 785-
0812 06-70-264-7677 www.medi-
netplus.hu

FÜRDŐKÁD FELÚJÍTÁST VÁLLA-
LUNK! 3 év garanciával, rövid határidő-
vel, több színben. Tel: 06-20-962-5677

HA MEGBÍZHATÓ, TAPASZTALT,
munkájára igényes takarítónőt/bejá-
rónőt keres (rendszeres vagy alkalmi
jelleggel, referenciával) hívjon biza-
lommal! Tel: 06-30-6133-833

REDŐNYÖS 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 redő-
nyös. Tel: 257-9652, 06-30-6322-216

ANGOL OKTATÁS gyakorlott, dip-
lomás tanárnál. Társalgás már kezdő
szinten. Eredményes felkészítés bár-
mely vizsgára. Tel.:3-830-461

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

MATEMATIKA, FIZIKA oktatás kö-
zépiskolásoknak, minden szinten, é-
rettségire felkészítés, gyakorlott tanár-
nál. Tel: 223-1370, +36-20-462-8398

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.

GYÓGYPEDIKŰR HÁZHOZ MEGY!
Benőtt köröm, tyúkszem eltávolítása,
kezelése. Manikűr, talpmasszázs. Hét-
végén is! Ajándékutalvány vásárlás is!
Barbi-Pedi. Tel. 06-30-319-1178

KOCSENDA KOZMETIKA! Arc-és
testkezelés (Gi-gi, Jean d’Arcel, Sola-
ni termékek) testmasszázs, infrasza-
una, fülbelövés. Sminktetoválás, mély-
hámlasztás. 1147 Bp. Gyarmat u.
63/b. Tel: 252-2732, 06-30-9524-805
www.kocsendakozmetika.hu

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

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

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

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

REDŐNY, RELUXA

OKTATÁS

EGÉSZSÉG SZÉPSÉG

INGATLAN

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

SOROKSÁRI DUNA-ÖBÖL melletti,
nappali+ 2 szobás, 2 fürdőszobás
három szintes, 484 nm-es telken, kő-
ház nyaraló eladó ill. értékben elcse-
rélhető zuglói ingatlanra. Ir.ár: 25 M
Ft. Tel: 06-70-202-9029

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

ZUGLÓI, 3 SZOBÁS, 68 nm-es, er-
kélyes, K-NY-i fekvésű, panorámás,
felújított lakás eladó rendezett ház-
ban, a Füredi utcában. Ir ár:12,6 M
Ft. Tel: 06-30-479-8723

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

ZUGLÓBAN, RÓNA UTCÁBAN igé-
nyesen felújított, azonnal beköltözhe-
tő, 37 nm-es, magasföldszinti, ala-
csony rezsijű lakás, irodának és ren-
delőnek is alkalmas, eladó. Ár: 10,4
M Ft. Tel: 06-20-823-2888

ELADÓ VAGY 1,5-2 SZOBÁS tégla-
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel
XVII.ker. Rákoscsabán 80 nm-es ön-
álló családi ház. 680 nm-es telek be-
tonfödémmel, szép, új melléképület-
tel. 20,5 millió Ft. Tel: 06-30-9662-
523. dani18@t-online.hu

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

CSENDES, PARKRA NÉZŐ, tisz-
ta házban, 2 szobás, 2 erkélyes, vi-
lágos, alacsony rezsijű, 52 nm-es,
egyedi gáz-cirkó fűtéses, első eme-
leti lakás eladó Zuglóban, a Nagy
Lajos király útján! Fiataloknak,
időseknek egyaránt ideális! Jöjjön,
nézze meg és beleszeret! Irányár:
11,4 M Ft. Tel: 06-30-212-3645

ZUGLÓ CSALÁDIHÁZAS ÖVEZE-
TÉBEN, újépítésű kész lakások,
beköltözhető állapotban eladók.
Tel: 06- 30-9509-562

FÜREDI ÚTI LAKÓTELEPEN,
Örs Vezér Tértől 10 percre, fris-
sen-igényesen felújított, 46nm,
másfél szobás, világos konyhás,
7. emeleti panellakás hosszútáv-
ra kiadó! Bérleti díj 55.000 Ft+
rezsi/hó. Tel: 06-70-536-5857

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

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA hely-
színen, hétvégén is. Vírusirtás, telepí-
tése, alkatrészcsere garanciával. In-
gyenes kiszállással. Demeter Attila.
Tel: 256-86-80, 06-30-9-704-870

COMPUTER KLINIKA- számítógép
javítás, karbantartás, bővítés, vírusir-
tás, telepítés ingyenes kiszállással. Hív-
jon bizalommal! Tel: 06-30-857-26-53

DIPLOMATA LAKÁS BERENDEZÉ-
SÉHEZ, antik bútort, kvalitásos fest-
ményt, régi Zsolnay kerámiát, külön-
leges bronzszobrot keresek megvétel-
re. 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

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

ELTARTÁSI SZERŐDÉST KÖTNE
köztisztviselői alkalmazásban álló
személy, ott lakás nélkül. Tel: 06-70-
232-6998

TÁRSKERESŐ

EGYÉB

KÖNYV

RÉGISÉG

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:6800-10000 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.

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: 2013. január 16. Megjelenés: január 24.

Megjelenések és lapzárták 2013-ban



A két lokálpatrióta egyesület
nyolc éve szervez jótékonysági
teniszversenyeket, annak a bevé-

telét ajánlja fel a kerületi gyer-
mekintézményeknek. Az ado-
mányt Virág Krisztina, önkor-

mányzati képviselő, a jótékony-
sági teniszversenyek főszervező-
je és Túri Zsuzsanna, a sport-
rendezvénynek helyet adó Mini-
Garros Teniszcentrum egyik tu-
lajdonosa adta át ünnepélyes
külsőségek között a Mályva téri
bölcsődében. 

– A nyár eleji és az őszi verse-
nyen összesen 795 000 forint
gyűlt össze, ami rekordösszeg a
2004 óta minden évben megtar-
tott teniszversenyek történeté-
ben. Az őszi tornán 72-en vettek
részt, ami kiemelkedőnek szá-
mít. Az összegyűlt pénzt az egyik
résztvevő 100 000 forint értékű
tárgyi adománnyal egészítette ki,
így ebben az évben közel 900
000 forintot sikerült a bölcső-
dék számára összegyűjtenünk –
mondta Virág Krisztina.

Kissné Kalló Györgyi, a Zug-
lói Egyesített Bölcsődék vezetője
elmondta: az adományt egyenlő
arányban osztják szét a bölcső-
dék között. Az intézmények el-
sősorban bútorokat, illetve a já-
tékokat vásárolnak a pénzből.

Riersch Tamás

Sport szempontjából minden-
képpen elmondható, hogy ered-
ményes esztendőt zártunk. Er-
ről is beszélt dr. Papcsák Ferenc
polgármester december 6-án a
Gundel Étteremben megrende-
zett Sportolók Karácsonyán,
melynek díszvendégei a 2012-
es az idei év eredményes zuglói
sportolók és edzőik voltak. 

– Magyarország nem várt ered-
ményt ért el az olimpián, amit
jól mutat a nemzetek pontverse-
nyében elfoglalt előkelő kilence-
dik helyünk.  A kerületi önkor-
mányzat nem csak erkölcsileg,
hanem anyagilag is támogatta a
zuglói kötődésű olimpikonok és
paralimpikonok felkészülését. A
magyar olimpiai csapat tíz száza-
léka kerületi volt, ami Zuglót kie-
meli a magyar település közül.

A sportolók meghálálták az
önkormányzat támogatását. Kö-
kény Roland és Szabó Gabriella
olimpiai bajnok, Tóth Dávid,
Kulifai Tamás és Pauman Dániel
ezüstérmes, Módos Péter bronz-
érmes, Csabai Dóra, Kisteleki
Hanna, Tóth Ildikó negyedik,
Joó Abigél ötödik, Kapás Bog-
lárka hatodik, Hidvégi Vid pedig
nyolcadik lett a nyári olimpián,
a paralimpikonok közül Ráczkó
Gitta és Engelhardt Katalin is
egyaránt a pontszerző hatodik
helyen végzett. Szekeres Pál ke-
rekesszékes tőrvívó magával vit-
te a Zuglótól kapott zászlót a pa-
ralimpiára, amit dr. Papcsák
Ferenc polgármester külön meg
is köszönt neki. A Sportolók Ka-

rácsonyán köszöntötték a Jó
sportoló, jó tanuló pályázat
nyerteseit is. Az alsó tagozato-
soknál Koleszár Mihály öttusázó

(Zuglói Hajós Alfréd Általános
Iskola), Szabó Krisztina kézilab-
dázó (Németh Imre Általános Is-
kola), a felsősök közül Sági Inez

Anna tornász (Herman Ottó Ál-
talános Iskola), Tamási Péter és
Horváth Péter tornászok (Csa-
nádi Árpád Általános Iskola ), a
középiskolás kategóriában pe-
dig Weiler Virág tájékozódási
futó (Szent István Gimnázium)
vehette át az elismerését Szeke-
res Pál helyettes államtitkártól,
valamint dr. Ferdinandy István
és Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
terektől. 

2012-ben az Önkormányzat öt
tehetséges zuglói sportolót Lám
Bálint birkózót (BVSC-Zugló), Pé-
ni István Márton sportlövőt (UTE),
Vadász György asztaliteniszezőt (Ha-
lassy Olivér SC), Joó Abigél csel-
gáncsozót (KSI SE) és Horváth
Norbert öttusázót (KSI SE része-
sített támogatásban. riersch
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Karácsonyi ajándék 
a kerületi bölcsődéknek

Eredményes sportesztendőt zártunk

A KSI SE-ben minden eszten-
dőben megjutalmazzák az
adott évben kimagaslóan telje-
sítő sportolókat, és az ebből az
alakalomból szervezett ünne-
pélyes vacsoraesten az Év női
és férfi sportolója elismerés is
gazdára talál.

Idén december 5-én, a Stefá-
nia Kulturális Központban ren-
dezték ezt az eseményt, melyen
több jeles személyiség is részt
vett. A zuglói klub meghívását
többek között elfogadta Vígh
László kormánybiztos, a Nem-
zeti Sportközpontok főigazgató-
ja, Tóth József, a MOB Hérak-

lész programigazgatója és Kis
György, a Budapesti Olimpiai
Központok vezetője is. A volt
KSI-s sportolók közül az olim-
piai bajnok Kozák Danuta, Sza-
bó Gabriella és dr. Szívós Ist-
ván tisztelte meg a rendezvényt.
Az egyesület ez évi teljesítményét
Hazsik Endre klubelnök érté-
kelte. A sportvezető egyenként
szólította ki az év közben kima-
gaslóan szerepelt sportolókat,
akik közül a londoni olimpián is
eredményes Joó Abigél a Leg-
jobb női versenyzőnek, Hídvégi
Vid pedig a Legjobb férfi ver-
senyzőnek járó elismerést is át-
vehette. riersch

A KSI idei legjobbjai 

November 16-án a Szépművészeti Múzeum aulájában adták
át az idei Junior Prima-díjakat. A zuglói sportolók teljesít-
ményét bizonyítja, hogy ebben a „versenyben” is eredmé-
nyesnek bizonyultak. Sport kategóriában Junior Prima-díjat
kapott Hidvégi Vid tornász, Módos Péter birkózó, illetve
Hanga Ádám kosárlabdázó. 

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

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

A Mentor és a Nőszirom Egyesület jóvoltából november 30-án a
Mályva téri bölcsődében közel 900 ezer forintos támogatást ve-
hettek át a kerület bölcsődéinek képviselői. A rekordösszeg az
idén két alkalommal megrendezett jótékonysági teniszgálán
gyűlt össze.  

Kissné Kalló Györgyi, Virág Krisztina és Túri Zsuzsanna (balról-jobbra)
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SUDOKU
Minden egyes sorba, oszlopba és
kockába írjon egy számot 1-től
9-ig úgy, hogy soronként, oszlo-
ponként és kockánként csak
egyszer használ fel egy számot.
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kéthetente 
minden kerületi lakásba 

ingyenesen jár.
Ha Ön vagy ismerőse nem kapja

rendszeresen a lapot, hívja 
a +36 (20) 220-2754-et.

Cím: Bp., XIV. Vezér u. 147/b.
Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14

Bejelentkezés: (1) 814-3345,
06-20-529-8850

HIGH CARE CENTER
arc- és testkozmetikai szalon
highcare14ker@upcmail.hu

Forradalmi ÚJDONSÁG a
HIGH CARE-től Karácsonyra!

Egy vadonatúj

egy picike gyöngykapszulla, mely a

rejti magában,

december végéig bevezető áron:

kozmetikai különlegesség,

fiatalság szérumát

26.800,- Ft helyett most csak
20.800 Ft!

SZÉP-kártya,ZUGLÓ kártya,
Üdülési csekk elfogadó hely!

A High-care kezelések bizonyítottan
eredményes minősítéssel rendelkeznek!

+ minden egyéb megvásárolt termék mellé
ajándék terméket adunk!

VEGYE IGÉNYBE ÜNNEPI AKCIÓS
KOZMETIKAI KEZELÉSEINKET!

ÁLDOTT KARÁCSONYT
ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT

KÍVÁNUNK!

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.
Cserepesház, Lipták Villa, Zuglói Ifjúsági Centrum

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

359.90

410.90

393.90

414.90

249.90

Gyökeres luc, ezüst és
nordmann fenyővásár

Gyökeres luc, ezüst és
nordmann fenyővásár

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
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