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Tisztelt Zuglói Polgár!

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a devi-
zahitelesek megsegítésének szándékával felmérést készít.

Ha e problémakörben ön érintett, azaz Zugló területén elhe-
lyezkedõ ingatlanán

– jelzálogjoggal fedezett deviza- vagy forinthitele áll fenn bár-
mely pénzintézettel vagy pénzügyi vállalkozással szemben,
vagy

– jelzáloggal biztosított hitelét a folyósító bankja felmondta
és az önnel szemben fennálló követelést valamely faktorcég
számára eladta, és

– önhibáján kívül nem tudja ezen hitelét törleszteni, úgy

kérjük, hogy a korábban önhöz postai úton eljuttatott kérdõívet
töltse ki, és a díjmentesen feladható válaszborítékban legké-
sõbb 2011. szeptember 30-ig meghosszabbított határidõig
szíveskedjen számunkra visszaküldeni.

A kérdõívek a hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bácskai u.
53.) is hozzáférhetõk.

A kérdõívek összegzése után, valamint az adatok alapján ter-
vezett konstrukció sikeres felállítása esetén levélben tájékoztat-
juk a lehetõségekrõl azon polgárainkat, akik megadják elérhe-
tõségüket. Egyidejûleg Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata hivatalos médiafelületein (újság, honlap stb.)
keresztül is felvilágosítás adunk a folyamatban lévõ kormány-
zati és önkormányzati intézkedésekrõl és az ezekbõl adódó le-
hetõségekrõl.

Tisztelettel:
Dr. Papcsák Ferenc

polgármester

Közel ezer elsõs Zuglóban
Ismét itt a szeptember, újra
megtelnek gyerekekkel az isko-
lapadok a kerület oktatási in-
tézményeiben. Zuglóban több
mint 3500 óvodás mellett kilenc
és félezer gyermek kezdi meg az
idei tanévet a kerület 16 általá-
nos és négy középiskolájában,
valamint 24 óvodájában. Az ön-
kormányzat jövõ hét szerdán,
augusztus 31-én tartja a hivata-
los tanévnyitót a Stefánia úton
lévõ HM Honvéd Kulturális Köz-
pontban. Jó hír, hogy az orszá-
got sújtó népességfogyás ellené-
re Zuglóban, tavalyhoz képest
egy osztálynyival több, elsõ osz-
tályos kezdi meg idén az isko-
lát, akiknek száma így már
majdnem eléri az ezret. Az ön-
kormányzat összesen 32 millió
forintot fordít tankönyvtámoga-
tásra és 2737 olyan rászoruló
gyereknek is biztosítja az ingyen
tankönyveket, akik a jogszabály
alapján nem tudnának élni ez-
zel a lehetõséggel, az iskolák ve-
zetése azonban úgy ítélte meg,
hogy õk is segítségre szorulnak.
A most induló tanévben a zuglói
gyerekeket már az önkormány-
zat által kidolgozott új modell

szerint oktatják, ami azt jelenti,
hogy heti öt matematika-, tizen-
egy magyar-, öt testnevelés és
két ének-zenei órájuk lesz. A ke-
rület vezetése nagy hangsúlyt kí-
ván fektetni az elõzõ kormány
által leépített testnevelés-okta-
tásra, ami a mentális fejlõdést
és készségek hiányának felfede-

zését is elõsegíti. Ennek kap-
csán már az óvodákban beveze-
tik azt a szûrési rendszert,
amellyel lehetõvé válik, hogy a
valamilyen készséghiányban
szenvedõ gyerekek a lehetõ leg-
gyorsabban a megfelelõ oktatás-
ban és fejlesztésben részesül-
hessenek. Baranya Róbert

NBA-lehetõség
elõtt Hanga Ádám
Az idei nyár egyik nagy szenzáci-
ója volt, hogy az NBA-ben szerep-
lõ San Antonio Spurs kosárlab-
dacsapata Hanga Ádám szemé-
lyében egy magyar játékost is
„draftolt”. Ez azt jelenti, hogy a
zuglói fiatalember játékjogát a
texasi együttes szerezte meg. Az
azonban biztosra vehetõ, hogy a
következõ szezonban Európá-
ban marad az irányító.

– Egy kicsit fel lett fújva ez az
ügy az itthoni médiában. Most
mindenki azt várja, hogy azon-
nal pályára is lépek az NBA-
ben. A Spurs lépése azt jelenti,
hogy tehetségesnek tartanak,
de az NBA mezõnyébe még bele
kell erõsödnöm. Erre pedig ki-
váló lehetõséget nyújt a spanyol
bajnokság – mondja Hanga
Ádám.

Cikkünk a 15. oldalon

Kopjafa
Radovic Dusán
emlékére
Radovic Dusán, a zuglói szolgá-
latirányító parancsnok tavaly
halt hõsi halált szolgálatteljesí-
tés közben. A 30 éves rendõr em-
lékére idén is jótékonysági fut-
ballmérkõzést rendeztek, illetve
a Stefánia úti rendõrkapitányság
kertjében kopjafát is állítottak
emlékére. 
A rendõr tavaly egy személyautó
üldözésébe kapcsolódott be,
majd amikor a Keleti pályaud-
varnál megállásra kényszerítet-
ték a menekülõ jármûvet, a
rendõrautóból kiszállva intéz-
kedni akart a sofõrrel szemben.
A bûnözõ azonban váratlanul
hátramenetbe kapcsolt és nagy
sebességgel nekitolatott a
Radovic Dusánnak, akit az egyik
rendõrautónak nyomtott, majd
több méteren át magával húzott.

Írásunk a 13. oldalon

Papnak készült,
bemondó lett
„Kossuth Rádió Budapest, a
pontos idõ tizenhat óra harminc
perc” – ez volt az elsõ rádiós
mondata 1956. augusztus 24-én
Bõzsöny Ferenc rádióbemondó-
nak, aki ötvenegy évet töltött a
mikrofon mögött. A sorkatona-
sága idején egy tiszt tanácsolta
neki, hogy jelentkezzen a rádió-
ba. Háromezer jelentkezõ közül
választották ki. 

Eredetileg pap szeretett volna
lenni, a veszprémi piarista gim-
náziumba járt. Osztálytársa volt
a közelmúltban elhunyt Mádl Fe-
renc volt államfõnek. 1956 októ-
ber 23-án átélte a rádió ostro-
mát, amit élete egyik legször-
nyûbb éjszakájának tart.
Bõzsöny Ferenccel a POFOSZ
Nagy Lajos király úti helyiségé-
ben beszélgettünk.

Interjúnk a 6. oldalon

Tisztavatás

Magyarországon hagyományo-
san augusztus 20-án tesznek ün-
nepélyes esküt az új katonatisz-
tek. Korábban a Kossuth téren,
2007 óta a Hõsök terén rendezik
meg a tisztavatást. 

Az eseményt megelõzõen az
Andrássy úton mazsorettek, ha-
gyományõrzõk és katonazene-
karok vonultak fel. A rendezvé-
nyen beszédet mondott Schmitt
Pál köztársasági elnök, a Magyar
Honvédség fõparancsnoka és dr.
Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter.

Az idén a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem 61 végzõs
hallgatója tett ünnepélyes foga-
dalmat a haza védelmére, melyet
kardrántással erõsítettek meg.
A katonai eskü aláírt példányát

Kálmán Dávid hadnagy, eskü
elõmondó adta át a köztársasági
elnöknek. 

A ceremónia záróakkordja-
ként az újonnan avatott tisztek
képviseletében Fehér Karola,
Jáki Richárd és Katona Csaba
hadnagyok koszorút helyeztek el
a Magyar Hõsök Emlékkövénél,
majd a magyar légierõ szállító re-
pülõgépei, katonai helikopterei
és vadászbombázói látványos át-
repülést hajtottak végre a tér fö-
lött.

Az idei avatás új eleme volt,
hogy több mint hatvan év után a
honvédelmi miniszter ismét szá-
mozott, nyilvántartott szablyát
ajándékozott minden végzõs
tisztnek.

Beszámolónk a 3. oldalon

Fotó: Tóth László, Zrínyi Média
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Önkormányzati képviselõk
Egyéni

választó-
kerület

Megválasztott képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Tildy Balázs
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 395-5557,
e-mail: balazs.tildy@gmail.com

2. Bihary Zoltán
Fidesz-KDNP

Hajós Alfréd 
Általános Iskola

XIV.,
Ungvár utca 36.

Minden páros héten, szerda
17.00–19.00 óra között.

Telefon: 06 (20) 394-7343; 
e-mail cím: bihary.zoltan@fidesz.hu

3. Kovács Balázs
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Szeptember 12. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9288-as
telefonszámon.

4. Rátonyi Flóra Noémi
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

II. em. 220.

Szeptember 19. 16.00–18.00 óra 
között. Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (30) 486-6669, 
e-mail: flora0618@gmail.com

5. Máténé Virág Krisztina
Fidesz-KDNP

Széchenyi István
Általános Iskola

Könyvtára
XIV., Telepes u. 32.

Szeptember 5. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés telefon: 06 (20) 460-4435,

illetve a virkrisz@gmail.com
e-mail címen.

6. dr. Ferdinandy István
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Szeptember 14-i fogadóórájára
bejelentkezés

a 872-9190-es telefonszámon.

7. Füle Bernadett
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

Szeptember 8. 16.00–18.00 óra között.
Elõzetes bejelentkezés alapján.

Telefon: 06 (20) 570-0942
e-mail cím: fulebetty@gmail.com

8. Borbély Ádám
Fidesz-KDNP

Arany János
Általános Iskola

Újvidék tér

Szeptember 1. 17.00–18.00 óra között.
Telefon: 06 (20) 411-1640;

e-mail cím: adamborbely@freemail.hu

9. Gyügyei Attila
Fidesz-KDNP

Polgármesteri 
Hivatal

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

10. Harrach Péter
Fidesz-KDNP

Körzeti Megbízotti
Iroda

Vezér út 138/B

Elõzetes egyeztetés alapján.
Szeptember 5. 17.00–19.00 óra között. 

Telefon: 06 (30) 992-0854.
e-mail cím: harrachpeter@freemail.hu

11. Rozgonyi Zoltán
Fidesz-KDNP

Polgármesteri
Hivatal

Szeptember 12. 
14.00–17.00 óra között.

Bejelentkezés a 872-9165 
telefonszámon.

12. Mélykuti Melinda
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 06 (20) 587-9329; e-mail cím:
melinda.melykuti@gmail.com

13. Bátki László
Fidesz-KDNP

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

Tel.: 06 (30) 843-2996, e-mail:
batki.laszlo@gmail.com

14. Majzik Edit
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes egyeztetés alapján.
Szeptember 5. 16–18 óra között. 

Telefon: 06 (20) 542-3040;
e-mail: emajzik4@gmail.com

15. Solt Zoltán
Fidesz-KDNP

Fidesz-KDNP Iroda
Mini Plaza

Rákosfalva park
1–3.

Elõzetes bejelentkezés alapján.
Szeptember 12. 16.00–19.00 óra

között. Telefon: 06 (20) 397-5672,
e-mail: zoltan.solt@gmail.com

Sor-
szám Listás képviselõ neve Fogadóóra helye Fogadóóra idõpontja

1. Pelyva György
MSZP

Móra Ferenc
Általános Iskola
Újváros park 2.

Szeptember 7.
17–19 óra között.

Tel.: 251-0833; 
06 (30) 919-6063

2. dr. Imre Gergely
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ 
elõzetes egyeztetés alapján.

Tel.: 363-3202

3. Kovács-Csincsák László
MSZP

MSZP Iroda
Rákosfalva park

1–3.

Telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján.

Tel.: 06 (30) 486-7324
e-mail: kcsincsakl@freemail.hu

4. Várnai László
LMP

Szeptember 13. 16.00–19.00 óra között.
Tel.: 06 (20) 930-8987;

e-mail: varnai.laszlo@lehetmas.hu
www.varnailaszlo.blog.hu

5. Markó Elemér István
Jobbik

Jobbik Iroda
Komócsy u. 5–7.

Minden páros hét csütörtökén
18.00–20.00 óra között.

Tel.: 06 (70) 943-1332

6. Tamás László Ferenc
ZÉK Egyesület

ZÉK Székház
Mexikói u 65/A

Szeptember 7. 17.00–19.00 óra között.
Bejelentkezés hétköznaponként 9.00–

16.00 óra között: 273-1789. 
E-mail cím: zuglo@zek.org.hu

FOGADÓÓRÁK
Tisztségviselõk

Parlamenti képviselõk
Dr. Papcsák Ferenc (21. OEVK) Polgármesteri Hiva-
tal. Elõzetes bejelentkezés alapján. Tel.: 06-30-212-
1803.
Kulcsár József (22. OEVK) Polgármesteri Hivatal II.
219. szeptember 29. 16.00 órától.
Dr. Gyenes Géza 1141 Budapest Komócsy u. 5-7.
szeptember 16. 17.00-19.00 óra között, elõzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36-20-944-70-69 e-mail:
gyenes.geza@jobbik.hu.
Tóth Csaba MSZP Iroda Rákosvalfa park 1-3.  szep-
tember 8. 17.00 órától. Tel.: 363-3202.
Dr. Bárándy Gergely Polgármesteri Hivatal II. em. 220.
szeptember 15. 17.00 órától.
Szabó Rebeka Polgármesteri Hivatal II. em. 220. Elõ-
zetes idõpont egyeztetés alapján. Tel.: 06-30-4141-206

Az önkormányzat
ügyfélfogadási rendje
Általános ügyfélfogadás (Pétervárad u. 2.)
Hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.15–16.30, 
péntek: 8.15–11.30.

Anyakönyvi Hivatal (Pétervárad u. 11–17.)
Hétfõ: 13.30–17.45, szerda: 8.15–16.15, 
péntek: 8.15–11.30.

Népesség-nyilvántartás (Bácskai u. 53.)
Hétfõ: 13.30–17.45, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–16.30,
péntek: 8.15–11.30.

Ügyfélszolgálati irodák (Bácskai u. 53., Csertõ park 2.)
Hétfõ: 8.15–12.00 és 12.30–17.45, 
kedd: 8.15–12.00 és 12.30–15.45, 
szerda: 8.15–12.00 és 12.30–17.45, 
csütörtök: 8.15–12.00 és 12.30–15.45, 
péntek: 8.15–11.45.

Okmányiroda (Péntervárad u. 11–17.)
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 6.15–13.30 
(munkaközi szünet: 10.00–10.30), 14.00–21.15 
(munkaközi szünet: 17.00–17.30), kedd: ZÁRVA.

Ingyenes jogi tanácsadást tartanak társasházi ügyekben
tulajdonosok és közös képviselõk részére egyaránt a
Polgármesteri Hivatal (1145 Budapest, Pétervárad utca
2.) jogi irodájában (II. 224. szoba).

Ügyfélfogadó: dr. Sági Erzsébet. Szerdánként elõze-
tes telefonbejelentkezés: 872-9382.

Dr. Szabó Tibor ingyenes jogi tanácsadást tart min-
den hétfõn 14 –17 óráig a Budapest-Zugló Polgármes-
teri Hivatalban (1145 Budapest Pétervárad utca 2.).
Elõzetes bejelentkezés minden kedden a 872-9352-es
telefonszámon.

Zugló európai parlamenti
képviselõje
Dr. Õry Csaba Polgármesteri Hivatal II. em. 220. szep-
tember 8. 18.00–20.00 óra között.

POLGÁRMESTER

Bejelentkezés dr. Papcsák Ferenc polgármester szep-
tember 14-i (6.00–11.00 óra között megtartásra kerü-
lõ) fogadóórájára szeptember 6-án 8.00 órától a 872-
9352-es telefonszámon.

ALPOLGÁRMESTEREK

Kovács Balázs alpolgármester szeptember 12-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9288-as telefonszámon.
Rozgonyi Zoltán alpolgármester szeptember 12-i
(14.00–17.00 óra között megtartásra kerülõ) fogadó-
órájára bejelentkezés a 872-9165-ös telefonszámon.
Dr. Ferdinandy István alpolgármester szeptember
14-i fogadóórájára bejelentkezés a 872-9190-es tele-
fonszámon.

ALJEGYZÕ

Bejelentkezés dr. Sáfrán Erzsébet aljegyzõ polgármes-
teri hivatali fogadóórájára az aljegyzõi titkárságon, elõ-
zetes egyeztetés alapján (tel.:467-9164).
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Szent István napján – a hazáról

Még az idén elkészül az
új városépítési szabály-
zat. Õsszel is folytatódik
a költségvetés konszoli-
dálása. Januártól több
utcában is parkolási dí-
jat kell fizetni – modta la-
punknak Kovács Balázs
alpolgármester, január-
tól fizetõparkolóként
mûködik a Városliget,
Dózsa György út, Kere-
pesi út és Francia út által
határolt terület, amit ké-
sõbb kiterjesztenek a
Nagy Lajos király útjáig.
A bõvítésre azért van
szükség, mert a fõváros
a saját közterületein rö-
videsen fizetõssé teszi a
parkolást, akkor pedig a
városrészbe érkezõk
Zugló csendes kertváro-
si utcáit fogják P+R par-
kolóként
használni.
A XIV. kerü-
letben élõk,
a gépjármû-
adót itt fize-
tõk számá-
ra a parko-
lás tovább-
ra is ingye-
nes lesz.

Mint ismeretes, az elõ-
zõ városvezetéstõl az új
önkormányzat közel há-
rommilliárd forintos
költségvetési hiányt örö-
költ. A mûködési hiányt
már sikerült 1,5 milli-
árdra csökkenteni. A
költségvetés további
konszolidálása várható-
an hosszú távon biztosí-
tani fogja az intézmény-

hálózat fenntartását és a
zavartalan városüzemel-
tetést.

Az alpolgármester sze-
rint év végéig elkészül
Zugló új városépítési
szabályzata és megszû-
nik az idén januárban
bevezetett változtatási ti-

lalom.
Elõkészítés

alatt áll az Er-
zsébet király-
né útja, Róna
utca, Thököly
út, Mexikói út
által határolt
terület korlá-
tozott sebes-
ségû övezetté

alakítása. Az ott lakók-
kal való egyeztetést köve-
tõen véglegesítik a tervet
és megkezdik a kiépítést.

Zuglóban elsõként
Herminamezõn – az arra
igényt tartóknál – hama-
rosan megkezdõdik a há-
zaknál történõ ingyenes
szállítású szelektív hul-
ladékgyûjtés.

-p -õ

Még egy nyár eleji önkor-
mányzati ülésen a képvi-
selõk elfogadták az új
bûnmegelõzési progra-
mot – emelte ki Rozgonyi
Zoltán alpolgármester.
Ennek megfelelõen a köz-
terület-felügyelettõl két
alosztály hamarosan Zug-
lóba költözik, amelynek a
közterületi rendre gyako-
rolt jótékony hatását ha-
marosan tapasztalhatják
a kerület lakói. A tervezet
megalkotásakor kiemel-
ten foglalkoztunk a kerü-
letünkben élõ idõs embe-
rek és a gyerekek védel-
mével. A kamaszok eseté-
ben igen lényegesnek tart-
juk, hogy se áldozatokká,
se elkövetõkké ne válhas-
sanak. Ebben a fontos
munkában az oktatási in-
tézményekre is számí-
tunk. Egyébként a terve-
zet több mint száz oldalon
tárgyalja a feladatokat, így
errõl a témáról részlete-
sebben is beszámolunk
majd a Zuglói Lapokban. 

Az egészségügy terüle-
tén is bõven akadnak ter-
vek, de mivel ezeket még
nem tárgyalta meg a tes-
tület, így korai lenne ezek-
rõl beszélni. Annyit el-
mondhatok, hogy az
Egészségügyi Szolgálat
átvilágítását roppant fon-
tosnak tartom. Az átvilá-
gítás, mint kifejezés, az el-
múlt idõszak tapasztala-
tai nyomán negatív színe-
zetet kapott. Ugyanakkor
ebben az esetben mi nem
szabálytalanságot keres-
nénk, hanem tartalékot.

A zuglói önkormányzat
ugyanis évente félmilliárd
forint támogatást nyújt a
rendszernek az OEP-
utalásokon felül, s teszi
mindezt úgy, hogy gya-
korlatilag egy olyan fõvá-
rosi feladatot lát el, ame-
lyet még a kilencvenes
évek közepén önként vál-
lalt magára. A fõvárossal
folytatandó egyeztetésen
ezt alaposan át kell gon-
dolni.

Azt, hogy mennyi pénzt
remélünk ettõl az esetle-
ges átvilágítástól, nem tu-
dom megmondani. Ám az
egészségügy olyan hely-
zetben van, hogy minden
„elfekvõ fillér” számít.
Természetesen azzal is
tisztában vagyok – és ez
szerepel a távlati tervek
között is –, hogy számot-
tevõ takarékosság csak
akkor valósulhat meg, ha
az Egészségügyi Szolgála-
tot egy helyen, egy korsze-
rû épületben tudjuk majd
elhelyezni.

Sz. Gy.

Az oktatás átalakítását
mindenképpen folytatni
kívánjuk – jelentette ki
lapunknak dr. Ferdi-
nandy istván alpolgár-
mester. A csekély
kihasználtságú Széche-
nyi és József Attila Álta-
lános Iskolák összevo-
nását zökkenõmentesen
lebonyolítottuk. A Tele-
pes utcai befogadóin-
tézményt a nyáron pedig
jelentõs mértékben fel-
újítottuk. Õsszel min-
denképpen áttekintjük a
racionalizálás eredmé-
nyeit, s ha szükséges, ak-
kor folytatni fogjuk –
mondta el dr. Ferdinan-
dy István alpolgármes-
ter. Mint folytatta, az elõ-
zõ tanévtõl már 2–3–4.
osztályban is mérik a
gyerekek tudásszintjét,
és a következõ tanévben
ezt a mérést az elsõ osz-
tályra is kiterjesztik. A
mérés elõnye, hogy pon-
tos képet ad majd a gyere-
kek fejlettségi szintjérõl,
illetve lehetõséget teremt
a lemaradások korrigálá-
sára, a diákok tudás-
szintjének fejlesztésére.

Elmondta azt is, a ke-
rületi óvodákban ebben
a tanévben indul be egy
szûrési-fejlesztési rend-
szer, melynek az a célja,
hogy minél korábban ki-
szûrhessék a problémá-
kat, és megkezdhessék a
lemaradt gyerekek fel-
zárkóztatását. A zuglói
oktatási modell szerint a
gyerekeknek heti 5 ma-

tematika, 11 magyar,
5 testnevelés és 2 ének-
zenei órája lesz. Megje-
gyezte, az órakeret növe-
lésével és szakköri szin-
ten oldottuk meg a tan-
órák számának növelé-
sét. 

„Szeretnénk a torna-
termeket bõvíteni, illet-
ve, ahol erre nincs lehe-
tõség, ott az udvaron fel-
állított mobil játszóker-
tekkel megoldani ezt a
problémát” – fejtette ki.
Arra is kitért, hogy a
Gondozó Központot az
Ond vezér sétányról az
Erzsébet királyné útja
49. szám alá költöztet-
ték, a kiürített épületbõl
pedig bölcsõdét hoznak
létre. A Dorozsmai úton
is szeretnének kialakíta-
ni egy bölcsõdét és egy
óvodát. Ezekkel az intéz-
kedésekkel a 150-150
bölcsõdei és óvodai hi-
ányt szeretnék csökken-
teni – összegzett dr.
Ferdinandy István.

R.T.

Kovács Balázs Rozgonyi Zoltán dr. Ferdinandy István

A Szent István-napi rendezvé-
nyek a fõvárosban már augusz-
tus 19-én elkezdõdtek. A Duna-
parton délelõtt megnyílt a Ma-
gyar Ízek Sétánya. Este nagysza-
bású szabadtéri koncertek és ut-
cabál várta az érdeklõdõket. Au-
gusztus 20-án reggel a Kossuth
téren katonai tiszteletadással

felvonták a köztársaság lobogó-
ját. Tíz órától családi programok
indultak a Vigadónál és a Clark
Ádám téren. Délután történelmi
hajókarnevál, vízi és légi parádé
fogadta a Duna-partra látogató-
kat. Öt órától ünnepi szentmisét
tartottak a Szent István-baziliká-
ban, amelyet a Szent Jobb kör-
menet követett. A napot a hagyo-
mányoknak megfelelõen Buda-
pesten és több vidéki településen
tûzijáték zárta. A Hõsök terén az
idén a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem 61 végzõs hallga-
tója tett esküt a haza szolgálatá-
ra. A fogadalomtételt követõen a
honvédtisztek kardrántással és
a „hazáért mind-
halálig” felkiáltás-
sal, illetve õsi ma-
gyar szokás sze-
rint kardlengetés-
sel fejezték ki a
haza iránti hûségüket. Schmitt
Pál köztársasági elnök beszédé-
ben leszögezte: a magyar nemzet
története során mindig kellõ

számban és szellemben állított
ki katonákat a hon védelmére.
Napjainkban a katonák egyik

legfontosabb fel-
adata, hogy haza-
szeretetbõl új lel-
kületet adjanak az
országnak. A haza
védelme ma több

mint hadászat és fegyver kérdé-
se, az országot meg kell védeni
minden olyan veszedelemtõl,
amely ártalmára van, amely

pusztítja, porlasztja, gyengíti.
Dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter szerint ma sem az or-
szág, sem a honvédség nem él
könnyû idõket. Ennek ellenére a
kormány hatalmas lépéseket tett
a honvédség megújítására. Ma
már kétezer önkéntes tartalékos
katonája van az országnak, felál-
lították a honvéd koronaõrséget,
a tisztképzést szolgáló Ludovika
Zászlóaljat, 2012-ben pedig
megnyitja kapuit a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem. Hende Csa-
ba hangsúlyozta: a katonák az el-
múlt évben egyaránt megállták a
helyüket az árvízi védekezésben,
a kolontári iszapkatasztrófában
és a külföldi missziókban. Jelen-
leg csak a katonai képességek
megõrzésére van lehetõség, a jö-
võbeni fejlesztéshez azonban új-
já kell éleszteni a magyar embe-
reknek munkát adó hazai hadi-
ipart.

Papp Dezsõ

Átalakítások, új programok, folytatódik a városépítés Zuglóban

A költségvetés továb-
bi konszolidálása vár-
hatóan hosszú távon
biztosítani fogja az in-
tézményhálózat fenn-
tartását és a zavarta-
lan városüzemelte-
tést.

Augusztus 20-án elsõ királyára, az országalapító Szent Istvánra
emlékezett Magyarország és a világ magyarsága. Bár az ünnep
elõestéjén hatalmas vihar csapott le a Balatonra, Somogyra és
Zalára, a megemlékezések mindenütt rendben, méltósággal
zajlottak le. A Parlamentben kitüntetéseket adtak át. Budapes-
ten több tízezren keresték fel a különbözõ rendezvényeket,
mintegy 300 ezren nézték meg a tûzijátékot.

Együtt
az ország!
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Felhívás
Tisztelt Zuglói Polgár!

Budapest XIV. kerülete meghatározó szerepet játszott
az 1956-os események folyamatában, amikor október
23-án a szabadságát követelõ nép ledöntötte a kommu-
nizmust szimbolizáló Sztálin szobrot. Ezzel a pillanat-
tal beírta magát a magyarság büszke történelmébe. 

Zugló önkormányzatának célja, hogy a forradalom-
ban résztvevõ, s életüket az országért feláldozó zuglói
hõsöket felkutassa, és nevüket megismertesse a kerület
lakosaival. Fontos, hogy ne csak egyetlen napon emlé-
kezzünk az évben azokra a bátor és talpig magyar em-
berekre, akik megmutatták, hogy nem lehet büntetlenül
elnyomni ezeréves országunkat.

A www.zuglo.hu oldalon már megtekinthetõ egy do-
kumentum, amely a szabadságharcban elhunyt zuglói
lakosok nevét tartalmazza. Mivel a névsor nem teljes,
segítségüket kérjük ennek bõvítésében, valamint szíve-
sen fogadunk bármiféle információt (foglalkozás, szár-
mazás, forradalomban betöltött szerep stb.) és régi fotó-
kat az 1956-os áldozatokról. 

Elérhetõségeink: 
telefon: 467-2322, 

e-mail: rendezveny@zuglo.hu

KER.INFO

Tájékoztató 
a kerületben folyó
közterületi munkákról
Ebben a rovatban a kerület lakosságának jobb tájékoztatása ér-
dekében ismertetjük azokat a közterületi munkákat, amelyek-
re a Hivatal, vagy más hatóságok engedélyt adtak, illetõleg
azok elvégzésérõl tájékoztattak bennünket. Felhívjuk Olvasó-
ink figyelmét, hogy a felsorolásban jelzett munkákról adott in-
formációk csak tájékoztató jellegûek. A pontos munkavégzés
ideje mûszaki-, idõjárási és egyéb elõre nem látható okok miatt
változhat.

Parkfenntartás

A kerület teljes területén meg-
határozott rend szerint történ-
nek az idõszakos parkfenntartá-
si munkák. 

A kerületi kezelésû utcai fasor-
ok faápolási munkálatait a la-
kossági bejelentések alapján vé-
geztetjük.

A jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen a kártevõk megjele-
néséhez igazodva végeztetjük a
kerületi közterületeken lévõ
platánfák platánpoloska elleni,
továbbá a vadgesztenyefák
aknázómoly elleni permetezé-
sét. Az emberi szervezetre ártal-
matlan szerekkel történõ per-
metezés az éjszakai órákban
várható, ezért a lakosság szíves
elnézését kérjük elõre is a fel-
merülõ zavaró hatásokkal kap-
csolatban. Az éjszakai órákban
történõ permetezés megegyezik
a szokásos - valamint a vonat-
kozó jogszabályban leírt - gya-
korlattal, ennek elterjedése ta-
pasztalati tényeken alapul. A la-
kosság nagy része ekkor tartóz-
kodik otthon, ezért a növényvé-
delmi szerek permetezése a
közterületeken feltehetõleg eb-
ben a napszakban zavarja a leg-
kevesebb lakost. Az érintett la-

kosságot a permetezést végzõ
Fõkert Kft. 2-3 nappal a mun-
kák megkezdése elõtt szórólap-
okkal értesíti ki a legfontosabb
tudnivalókról – a permetezés
várható idejérõl, valamint a
használt permetszerrõl. 

Közút és járda-
fenntartás

A kerületi fenntartású utakon
és járdákon az azonnali beavat-
kozást igénylõ balesetveszélyes
úthibák és járdahibák javítására
kerül sor pénzügyi lehetõségek
függvényében.

Illegálisan lerakott
szemét szállítása

Zugló kerületi önkormányzati
fenntartású közterületein az idõ-
járástól függõen –a pénzügyi le-
hetõségek függvényében- folyik
az illegálisan lerakott szeméthal-
mok eltakarítása. 

Budapest Fõváros
XIV. Kerület

Zugló Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Zugló Sportjáért Emlékserleg
Tisztelt Zuglói Polgár!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselõ-testület-
ének a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 13/2005. (V. 2.) rendeletének 15. sz. melléklete a
Zugló Sportjáért Emlékserleg adományozásáról szól.

A díj Zugló testnevelési és sportmozgalmának fejlesztésében tartósan kiemelkedõ szerepet ját-
szó személyek és szervezetek munkájának erkölcsi elismerése.

A díjat a hagyományoknak megfelelõen, Zugló születésnapjához kötõdõen a Zuglói Napok Ün-
nepségsorozat keretében Zugló polgármestere adja át.

A díj adományozására ön is javaslatot tehet a Zuglói Sportközponton keresztül a www.zuglo.hu
címrõl letölthetõ vagy a Bácskai u. 53. Ügyfélszolgálati Irodáról elkérhetõ formanyomtatvány
alapján.

A javaslatokat a Zuglói Sportközpontba (1149 Bp., Kövér Lajos u. 5–7.). 2011. augusztus 30-ig
várjuk.

Elsõ alkalommal rendezte meg az ön-
kormányzat augusztus 10–14. között
a Zuglói Nyári Színház 2011. elõadás-
sorozatot a Vajdahunyadvár Károlyi-
udvarán. A hagyományteremtõ céllal
életre hívott rendezvény fõvédnöke dr.
Papcsák Ferenc polgármester, védnö-
ke Majzik Edit képviselõasszony, Já-
szai-díjas színmûvész, fõszervezõje
Harrach Péter kulturális és egyházi ta-
nácsnok volt. A nézõk 10-én a Budaör-
si Játékszín elõadásában a Mágnás
Miska címû operettet, 11-én a Homok-
tövis Általános Iskola és a Szép Ernõ
Színház elõadásában a Valahol Euró-
pában címû musicalt, 14-én a
Bánfalvy Ági International Studio elõ-
adásában a Jövõre veled ugyanitt cí-
mû romantikus vígjátékot tekinthet-
ték meg. (Képünk a Bánfalvy Studio
elõadásán készült.)

Zuglói Nyári Színház 2011

Felhívás az eredményes népszámlálás
lebonyolítása érdekében

A 2011 októberében megtartásra kerülõ népszámlálás sikeres végrehajtásához elengedhetet-
lenül szükséges a lakáscímek beazonosítása.

Ennek érdekében kérem a zuglói lakosokat, hogy szíveskedjenek gondoskodni a házszámok, az
ajtószámok, valamint a címek postaládán és bejárati ajtón való elhelyezésrõl, mert a számlálóbiz-
tosok csak így tudják pontosan eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.

2011. szeptember 27–30. között a számlálóbiztosok minden lakáscímre eljuttatják az adatszol-
gáltatói csomagokat.

Az adatgyûjtés (a népszámlálás) 2011. október 1–31. között történik. (A pótösszeírás 2011. no-
vember 1–8. között.)

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra,
a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelezõ. Az adatszolgál-
tatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelõen megadni. A nép-
számlálás adatfelvételének eszmei idõpontja 2011. október 1. 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az
idõpontra jellemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a kérdõív kérdéseit.

Dr. Sáfrán Erzsébet
jegyzõi jogkörben eljáró aljegyzõ



Ahogy eddig, a továbbiakban is a nemzet
mellett való kiállás, a zuglói lakosok ér-
dekeinek erõsítése, a jövõ generáció
nemzeti identitásának erõsítése határoz-
za meg a Jobbik politikáját Zuglóban –
jelentette ki Markó Elemér István, a ra-
dikális párt helyi képviselõje. Markó ki-
fejtette: rengeteg panasz érkezik hozzá-
juk a kerület lakosaitól, akik úgy érzik,
hogy kizárják õket a közéletbõl, nem
kapnak választ a kérdéseikre az önkor-
mányzattól vagy a vagyonkezelõtõl. Azt
szeretnénk elérni, hogy emberbarátibb
legyen az ügyintézés– szögezte le a képvi-
selõ. A kerület vezetése részérõl teljesen
pozitív a hozzáállás, de hivatali szinten
vannak hiányok, azt tapasztaljuk, hogy
vannak, akik még mindig akadályozzák
az ügymenetet – tette hozzá. Markó sze-
rint nyíltabban kellene beszélni a meg-
kezdett elszámoltatásról is, akár lakos-
sági fórumokon ismertetni, hogy állnak
a nyomozások.

Azt ígérhetem, hogy az összes elõter-
jesztést, ami a lakosság érdekeit szolgál-
ja, megszavazom. Ebbõl a szempontból
egyébként érthetetlen a többi ellenzéki
párt negatív hozzáállása – mondta
Markó, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy
semmilyen adóemeléshez vagy új adó ki-
vetéséhez nem adja a szavazatát. A testü-
leti munkával kapcsolatban kitért arra,
hogy az õ kezdeményezésére született az
a határozat, amely szerint a bizottsági
ülésekrõl hiányzó képviselõk pénzbün-
tetést kapnak majd a jövõben. Szerinte
ezzel együtt szankciókat kellene bevezet-
ni például a rendeleteket be nem tartó
intézményekkel szemben is. Itt jegyezte
meg, hogy egy rendelkezés értelmében
kötelezõ kirakni a kerületben a közin-
tézményekre a nemzeti lobogót, mégis
körülbelül 15 százalékukon nincs ott.

Nagyon örülök a nemzeti értékeink
megóvása érdekében tett lépéseknek, így
például annak, hogy egyik közterünk

Wass Albert nevét viseli, vagy hogy a ke-
rületben elhelyezett üdvözlõtáblákon ro-
vásírással is köszöntik azokat, akik Zug-
ló területére lépnek – folytatta a jobbikos
képviselõ. Üdvözöljük azt is, hogy elfo-
gadták a Trianon-emlékmû felállításá-
nak tervét – tette hozzá. A megvalósítás-
ra külön bizottság jött létre, amely még
ebben a hónapban kiválasztja a hely-
színt. A javaslatról októberben kell be-
számolni a testület elõtt. A képviselõ ja-
vasolni fogja egy csendõrmúzeum létre-
hozását is a közeljövõben, mert szerinte
sok a tévhit a csendõrséggel kapcsolat-
ban hazánkban. 

Markó István elmondta: a kapcsola-
tok erõsítése érdekében jövõ év elsõ felé-
ben szeretnének szervezni egy szé-
kely–magyar jégkorongmérkõzést. A
program fõvédnöke dr. Papcsák Ferenc
polgármester lesz. A jégkorong kapcsán
a képviselõ kitért arra a javaslatukra is,
amely a gyerekek, fiatalok egészségmeg-
õrzése érdekében mobil jégpályák építé-
sét célozza. Ennek szervezése is szep-
temberben kezdõdik majd. B. R.
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Egyéni önkormányzati képviselõk fóruma

Bár az M3-as bevezetõ szaka-
szán az évtizedes ígérgetések
után végre megépült a zajvédõ
fal, ám az OMW-benzinkút mel-
letti háztömb elõtti szakaszt az
építõk máig tisztázatlan okok
miatt kihagyták, így a Kacsoh
Pongrác út 101. számú ház há-
rom lépcsõházának lakói ugyan-
úgy hallgatják az autók és ka-
mionok zaját, mint eddig. Az el-
keseredett lakókat sokáig hite-
gették, hogy megépítik a hiányzó
részt, de ez a mai napig nem tör-
tént meg. A zajvédõ falat egyéb-
ként a Fõvárosi Önkormányzat
építtette uniós forrásból. Zugló
új vezetése tavaly megelégelte a

semmittevést, és úgy döntött,
hogy megelõlegezi a hiányzó rész
megépítéséhez szükséges össze-
get, sõt meg is építteti a falrészt –
mondta el a helyszínen Tildy Ba-
lázs, az 1. egyéni választókerület
Fidesz–KDNP-s képviselõje, a
háztömb közös képviselõjével és
egy lakóval beszélgetve. A nagy-
jából százméteres szakasz kö-
rülbelül hetvenmillió forintba
kerül majd. A tervek október kö-
zepére készülhetnek el, innentõl
kezdve csupán az idõjárás függ-
vénye, hogy mikor kezdõdhet
meg az építkezés – tette hozzá
Tildy, aki Bihary Zoltán képvise-
lõtársával együtt karolta fel az itt

lakók problémáját. A képviselõ
szerint elvileg az engedélyezte-
téssel sem lesz baj, azok ugyanis
a jövõ év elejére beszerezhetõk.
„Egyelõre csupán az a kérdés,
hogy a többi résszel azonos tö-
mör fal legyen vagy átlátszó. Er-
rõl még egyeztetni kell a benzin-
kút üzemeltetõjével, az is lehet,
hogy õk segítenek az építkezés-
ben vagy esetleg anyagilag is be-
szállnak. Az átlátszó fal minden-
esetre sokkal drágább.” Tildy
emlékeztetett arra, hogy többen
azt állították: ezen a szakaszon a
körülmények miatt nem lehet fa-
lat építeni. Az önkormányzat épí-
tészei viszont más véleményen
vannak – szögezte le a képviselõ.
Voltak olyan ötletek, hogy egy
„zöldfalat” kellene felhúzni erre
a területre, azaz fákat, bokrokat
ültetni, de ezt Papcsák Ferenc és
én sem tartjuk elfogadható ötlet-
nek – fûzte hozzá. Régen sok fa
volt itt, de a benzinkút építése-
kor kivágták õket – kapcsolódik
a beszélgetésbe Madarász Zsolt,
a ház egyik lakója. Amikor épí-
tették a falat, egy ideig vacillál-
tak, aztán fogták magukat és át-
ugrották ezt a részt – meséli. –
Úgy érezzük, hogy ez nem volt lo-
jális velünk szemben és melles-
leg nem is volt ésszerû. Ez az
egész nem a ház hibája, mégis
minket büntettek azért, mert a
benzinkút jelenléte olyan prob-
lémákat vetett fel, amelyet elõre
nem kalkuláltak be. Mi sem tud-
juk, hogy miért nincs fal, de állí-

tólag arra hivatkoztak, hogy a le-
hajtó és a benzinkút miatt nincs
meg az elegendõ szélesség a fal
alapjához. „Mi is úgy gondoljuk,
hogy megoldható, több javasla-
tunk is lenne. Tulajdonképpen
csak méterekkel kellene játszani
egy kicsit, és nem lenne semmi-
lyen probléma.” Nagyon örülünk
annak, amit Tildy Balázs képvi-
selõ úr mond, mert ezek szerint
az ígérgetések helyett végre van,
aki cselekszik is” – mondta a la-
kó. Ahogy Vékony Gyulától, a
háztömb közös képviselõjétõl
megtudtuk, már több lakó pró-
bálta meg eladni az ingatlanát,
de emiatt a hátrány miatt ez nem

sikerül nekik. Becslései szerint
az itteni lakások több millió fo-
rinttal érnek kevesebbet, mint az
ugyanilyen, de pár utcával ar-
rébb lévõ ingatlanok. A zajvédõ
fal építése mellett Bihary képvi-
selõtársammal azt is szeretnénk
majd elérni, hogy a Nagy Lajos
király útja felõl érkezõ autók ne
haladjanak végig a Kacsoh Pong-
rác úton, mielõtt felhajtanának
az autópályára – tette hozzá az
eddigiekhez Tildy Balázs. A kép-
viselõk elképzelése szerint meg
lehetne úgy változtatni a forgal-
mi rendet, hogy a jármûvek már
a Kassai térnél felmenjenek a
sztrádára. Baranya Róbert

Tildy Balázs: Megépül a zajvédõ fal az M3-asnál

Az ellenzék hangja
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A Neoton Família december 27-én is-
mét egy nagy bulira készül. A Papp
László Sportarénában ugyanis
Neoton Sztárjai néven önálló koncer-
tet ad a Csepregi Éva, Baracs Öcsi,
Végvári Ádám, Lukács Andi, Lukács
Laci és Heatlie Dávid alkotta együttes.
Utoljára ilyen koncertet 2005-ben tar-
tottak.

– A decemberi buli valóban nagy ese-
mény lesz az együttes életében, ám attól
nem félünk, hogy túl nagy feladat lenne
számunkra egy egész estés koncert –
mondta Végvári Ádám, az együttes zuglói
tagja. – Az utóbbi években ugyanis ismét
lendületbe jöttünk. Nagyon sok helyre
hívnak bennünket, tavaly például közel
hatvan fellépésünk volt, és a rádiókban is
rendszeresen hallhatók számaink. 

A Neoton Família tehát sokadik virág-
zását éli. Az együttes elõdje (a csehszlo-
vák gitármárkáról elnevezett Neoton)
1968-ban már Ki mit tud?-ot nyert. Ké-
sõbb egyesült a hatvanas évek nõi zeneka-
rával, a Kócbabákkal, és 1977-tõl már
Neoton Família néven ontotta a slágere-
ket. A magyar diszkó legnevesebb együt-
tesében olyan neves zenészek is helyet
kaptak, mint Balázs Fecó, Som Lajos vagy
Debreczeni Ferenc. Végvári Ádám 1980-
ban csatlakozott a csapathoz.

– A gyerekkoromat a Stefánia út és a
Hungária körút sarkán töltöttem. Olyan
barátok közt nevelkedtem, mint az Ihász-
testvérek (a késõbbi olimpiai bajnok lab-
darúgó, Kálmán, és a neves zenész, Gá-
bor) vagy Fischer Laci, a Korál gitárosa.
Amikor csak idõnk engedte, fociztunk.
Mindnyájan az Õrnagy utcai általános is-
kolába jártunk, én pedig a középiskolát is
Zuglóban végeztem. A Petrik Lajos Vegy-
ipari Szakközépiskolában érettségiztem
le. Gimnáziumi zenekarommal, a
Metropol együttessel a legendás Danuvia
Mûvelõdési Házban is felléptünk. Az a for-
máció két éve ünnepelte 40. évfordulóját,
és emiatt a Zeg-Zugban egy retrobulit
szerveztünk, mely eseményre a „régi csi-
bészek közül” legnagyobb meglepeté-
sünkre nagyon sokan kíváncsiak voltak. 

Végvári Ádám pályafutása az érettségit
követõen az Universal, a Gemini, majd a
Kati és a Kerek Perec együttesekben foly-
tatódott. Neoton Famíliához való érkezé-
se egy új korszakot jelentett az együttes
életében. Ádám és Éva (Csepregi Éva)
ugyanis ontani kezdte a 80-as években a
slágereket. Az eredmény pedig számos
arany- és platinalemez, 1987-ben egy jól
megérdemelt EMeRTon-díj, japán, spa-
nyol és németországi turnék, Yamaha-díj
és számos nagy elismerés volt.

– Ha valaki azt mondja nekem, hogy
2011-ben is a Neoton Famíliáról fog majd
szólni az életem, akkor lehet, hogy kine-

vetem. Most azonban azt mondom, hogy
szerencsés vagyok, mert még mindig az
együttes dolgaival foglalkozhatom. Egy-
egy új számot ma is írunk, ám a közönség
még mindig a régi slágerekre „vevõ”. Egy-
egy nagyobb koncert mindig hatalmas elõ-
készületet igényel. Tavasszal a MÜPA-ban
volt egy akusztikus koncertünk, melyre
közel öt hónapot készültünk, most pedig
már a december végi koncertre való felké-
szülés tölti ki a napjaimat.

Végvári Ádám (és a Neoton Família) len-
dülete mindenképpen elismerésre méltó.
A kiváló zeneszerzõ, gitáros és énekes
ugyanis július 6-án ünnepelte hatvanadik
születésnapját. Az évforduló mellett ter-
mészetesen a barátok sem mentek el szó
nélkül: és Ádám jubileumát egy fergete-
ges bulival ünnepelték meg. A Neoton Fa-
mília frontembere a jó kondíciót termé-
szetesen magának is köszönheti. Amikor
csak teheti, szívesen kocog a Rákos-pa-
tak partján, illetve a Telefongyár pályá-
ján. Ezen kívül teniszezni is szokott, és
korábban még a zenészek hokicsap-
atában is gyakran szerepet kapott. Ez
utóbbi sportág nem áll messze tõle, gye-
rekként ugyanis néhány évet a Kisstadi-
onban, a Vörös Meteor csapatában jégko-
rongozott. – Régi vágyam, hogy egyszer
Zuglóban is fellépjünk az együttessel. Már
többször szó volt arról, hogy a kerület ok-
tóber eleji születésnapján mi is részt ve-
szünk, ám eddig még nem sikerült idõ-
pontot egyeztetni a szervezõkkel. Ennek
ellenére remélem, nagyon sok zuglói né-
zõvel találkozhatunk majd a decemberi
koncertünkön, a Papp László Sportaré-
nában.

Riersch Tamás

Újra lendületbe
jött a Neoton

Egy rádiós naplójából
Mindig hadilábon állt a matematiká-
val. Pap szeretett volna lenni. 1956 au-
gusztusában a Magyar Rádió bemon-
dója lett, amit akkor átmeneti megol-
dásnak tekintett. Nyugdíjazásáig öt-
venegy évet töltött a mikrofon mö-
gött. Bõzsöny Ferenc, a Magyar Rádió
nyugalmazott fõbemondója a közel-
múltban a POFOSZ Nagy Lajos király
úti helyiségében elevenítette fel rádi-
ós emlékeit. Munkatársunk ekkor be-
szélgetett a közmédium máig legis-
mertebb hangjával.

– Már látszott, hogy a háború utáni de-
mokrácia a végóráit éli, a kommunista
párt súlyos támadásokat indított az egy-
házak ellen. Ön mégis piarista gimnázi-
umba jelentkezett.

– A szüleim mûszaki pályára szántak,
én azonban pap akartam lenni, ezért je-
lentkeztem ezekben a nehéz idõkben a
veszprémi piarista gimnáziumba. Német
tagozatos osztályba vettek fel. Ennek nem
örültem, mert ezt a nyelvet nem kedvel-
tem, és amit korábban tudtam németül,
annak jórészét már elfelejtettem.

– Osztálytársa volt a közelmúltban el-
hunyt Mádl Ferenc, korábbi köztársasá-
gi elnöknek. 

– Mintegy negyvenen voltunk egy osz-
tályban, vegyesen civilek és kisszemina-
risták. A velem egykorú, a gimnáziumot
ugyancsak két évvel késõbb kezdõ Mádl
Ferenc a civilek közé tartozott. Már akkor
anyanyelvi szinten beszélt németül. Mö-
göttem ült a padban, ráadásul – óriási sze-
rencsémre – tökéletesen tudott súgni. Míg
nem sikerült németbõl felzárkóznom, Fe-
ri rengetegszer kisegített. Az érettségi
után elváltak az útjaink. Feri neves jogtu-
dós, majd köztársasági elnök lett. Azt
nem állítom, hogy folyamatosan tartottuk
a kapcsolatot, de azért mindig tudtunk
egymásról. Ha máshol nem is, de az érett-
ségi találkozókon mindig összefutottunk. 

– A hatvanéves találkozón azonban
már nem lehetett jelen.

– Feri megígérte, hogy eljön Veszprém-
be a hatvanéves érettségi találkozónkra.
A felesége jelezte, hogy egész nap nem tud-
nak maradni, de a délelõtti szentmisén
ott lesznek. Hiába vártuk õket, nem ér-
keztek meg. Délután az úgynevezett osz-
tályfõnöki órára készültünk, ahol szokás
szerint én olvastam fel az elhunyt tanára-
ink és diáktársaink névsorát. Már kezde-
ni akartam, amikor az egyik helyi szerve-
zõ megkért, hogy várjak, és az elõttem lé-
võ listán az elhunytak közé felírta Mádl
Ferenc nevét. Nagyon megrendültem, fizi-
kailag és lelkileg teljesen letaglózott a ha-
lálhíre, a temetésére sem voltam képes el-
menni… Késõbb tudtam meg, hogy a fele-
ségével már elindultak Veszprémbe, de
Feri útközben rosszul lett, és nem sokkal
késõbb meghalt.

– Hogyan lett rádióbemondó?

– Esztergomban voltam sorkatona,
ahol a laktanyában mûködõ zártláncú
csapatrádióban rendszeresen szerepel-
tem. A hangomra a parancsnokom,
Moldován Líviusz figyelt fel. Az Erdélybõl
származó tiszt azt tanácsolta, jelentkez-
zek rádióbemondónak. Miután Rákosiék
feloszlatták a veszprémi papi szeminári-
umot, engem pedig, mint volt papnöven-
déket egyetlen egyetemre vagy fõiskolára
sem vettek fel – jobb lehetõség híján – je-
lentkeztem rádióbemondónak. Három-
ezer pályázó közül engem választottak ki.

– Mikor szólalt meg elõször a Magyar
Rádióban?

– 1956. augusztus 24-én. „Kossuth Rá-
dió Budapest, a pontos idõ tizenhat óra
harminc perc.” Ez volt az elsõ mondatom
a rádióban.

– Október 23-án éjszaka a Magyar Rá-
dió épületében tartózkodott.

– A rádió ostroma életem egyik legször-
nyûbb éjszakája volt. Senki sem gondol-
ta, hogy a békésnek induló tüntetésnek
ilyen borzalmas végkifejlete lesz. Mi, rádi-

ósok megúsztuk az ostromot, azonban
rettenetes látvány volt, ahogy fiatal embe-
rek haltak meg körülöttünk, szitává lõve.
Többségük nem tehetett semmirõl, hi-
szen odavezényelt sorkatonák voltak.

– Tanít még a Központi Papnevelõ In-
tézetben?

– Rendszeresen már nem, csak alkal-
manként, ha felkérnek.

– Részese még a Magyar Rádió életé-
nek?

– Sajnos már nem! A vezetés csak elvét-
ve, egy-egy rendezvény erejéig tart rám
igényt. Ilyen alkalom volt a Múzeumok Éj-
szakáját megelõzõen a Rádió és
Televíziótörténeti Múzeum megnyitása,
ahol legendás rádiós és televíziós szemé-
lyiségekkel vághattam át a szalagot.

Papp Dezsõ
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Járuljon hozzá saját
történetével, fotóival,
filmjével tervezett kiál-
lításunk sikeréhez! 

50 évvel a berlini fal
építése után a megosz-
tott Berlinre emléke-
zünk, a város 1961 és
1989 közötti képeit
idézzük fel. Úgy, ahogy
mi – világjáró magya-
rok – akkor láttuk:
nyelvet tanuló diák-
ként, szolgálati úton,
egy családi utazás al-
kalmával. 

Ha ön járt ekkori-
ban Berlinben, ossza
meg velünk emlékeit.
Minden élmény kiállí-
tásunk fontos építõ-
kockája lehet. Kérjük,
küldje el fényképeit,
filmjeit, jelezze, ha
személyes történetét
szóban, egy interjú ke-
retében is szívesen
megosztaná velünk.
Üzenetét, küldemé-
nyét kérjük, lássa el a
„Berlin, ahogy mi lát-
tuk” mottóval. 

A projekttel kap-
csolatos bármely kér-
dését szívesen fogad-
juk a fenti elérhetõsé-
gek egyikén. Az önök
hozzánk eljuttatott fo-
tóiból, filmjeibõl sze-
retnénk kiállításunk
anyagát összeállítani.
A kiválasztott anyagot
digitalizáljuk, az ere-
deti felvételeket ter-
mészetesen visszaad-
juk. (Ha képeit elekt-
ronikusan küldi, kér-
jük, legyen azok mé-
rete legalább 300 dpi,
a hosszabbik oldal
hossza pedig 20 cm.)
A képek-filmek nyil-
vánossá tételére a ki-
állítás keretein belül
csak az önök írásos
beleegyezésével fog
sor kerülni. 

A legérdekesebb
anyagot beküldõk ér-
tékes jutalomban ré-
szesülnek. Az elsõ díj
egy háromnapos berli-
ni út 2012 tavaszán
két személy részére.

Az ön emlékeit keressük

Bese Judit
Cserepesház-Zuglói Mûvelõdési Ház

1144 Budapest, Vezér út 28/B
Tel.: 363-2656, 383-1341

e-mail: berlinifal.50@gmail.com

Járt ön a ’60-as, 
’70-es vagy ’80-as
években Berlinben?

Esetleg az akkor fallal megosztott
város mindkét felében? Megörökí-
tette a Kelet- és/vagy Nyugat-Ber-
linben töltött napok benyomásait,
élményeit fényképen, filmen (pl. 8
mm-es, Szuper8 vagy Normal8)
vagy videón? Szeretné megoszta-
ni velünk ezeket a felvételeket? 
Zugló önkormányzata Berlinben
készült amatõr felvételeket keres
az 1961 és 1989 közötti idõszak-
ból, a berlini fal felépítésének
50. évfordulója alkalmából
2011 õszén megrendezésre ke-
rülõ kiállításprojektjéhez. A ki-
állítás fõvédnöke dr. Papcsák
Ferenc, Zugló polgármestere.
Ha vannak ilyen felvételek a
birtokában és megosztaná ve-
lünk ezeket, várjuk jelentkezé-
sét az alábbi elérhetõségek
egyikén 2011. július 1. és
szeptember 15. között:

Bese Judit
Cserepesház-Zuglói 
Mûvelõdési Ház
berlinifal.50@gmail.com 
vagy 363-2656, 383-1341 
(1144 Budapest, Vezér út 28/B)

Fotókiállítás-projekt 2011 õszén
– 50 éve épült a berlini fal

Berlin,

ahogy mi láttuk

1961–1989

A Virágzó Zugló 2011 Utca-
front Szépítési Program kere-
tében augusztus 11-én dr.
Papcsák Ferenc polgármester,
Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter és a kerületi polgárõrök
közremûködésével vált virá-
gossá a Zuglói Polgárõrség
Székháza elõtti utcafront.

A Laky Adolf utcai épület elõtt
Megyeri Szabolcs programkoor-
dinátor szakmai irányításával
folyó munkába a városvezetõk és
kerületõrök mellett bekapcso-
lódtak más budapesti polgárõr-
szervezetek, illetve ásót ragadott
Markos György elõadómûvész

is, aki a Budapesti Polgárõr Szö-
vetség elnökségét képviselte.

Papcsák Ferenc lapunknak el-
mondta: a mai alkalom kiemel-
kedik az eddigi ültetések sorá-
ból, hiszen ma egy olyan közös-
ség székházának az utcafrontját
virágoztatjuk fel, akik a kerület-
ben hosszú évek óta eredményes
és hatékony bûnmegelõzési és
közbiztonsági szolgálatot látnak
el nap mint nap, sokat tesznek
az itt élõkért, Zuglóért, a rende-
zett kerületi közterületekért.
Számomra megtiszteltetés, hogy
a program keretei között most
mi segíthetjük az õ munkájukat. 

A polgármester örömét fejezte
ki, hogy a lakóközösségek részé-
rõl várakozáson felüli az érdek-
lõdés a program iránt, ugyanak-

kor folyamatosan gyarapodik a
szponzorok száma is, akik hoz-
zá akarnak járulni Zugló virá-
gossá tételéhez. A kerület elsõ
embere úgy véli, ha a ciklus hát-
ralévõ részében el tudja érni,
hogy minden utca szebbé, virá-
gosabbá, rendezettebbé vállal-
jon, már ezért megérte polgár-
mesternek lenni. 

Rozgonyi Zoltán alpolgármes-
ter szerint a programra jelentke-
zõk nagy száma azt bizonyítja, a
zuglóiak szívesen dolgoznak la-
kókörnyezetük megszépítéséért.
Az ilyen típusú munkavégzésnek
komoly nevelõ, közösségformá-
ló ereje van. Miután mindenütt a
lakók igényeinek megfelelõ nö-

vények kerülnek beszerzésre, az
ott élõk maguk végzik az ültetést,
tereprendezést, a terület várha-
tóan hosszú távon is gondozott
marad.

Markos György a virágültetést
a világon a legszebb dolognak
tartja, ezért örömmel jött segíte-
ni a XIV. kerületbe. Papcsák Fe-
renc kezdeményezését példaér-
tékûnek tekinti. Szerinte Zuglót
követve, a lakosság bevonásával
egész Budapesten fákat, virágo-
kat kellene ültetni, hogy egy zöld
fõvárosban élhessenek, tisztább
levegõt szívhassanak az itt la-
kók, lakókörnyezetük barátsá-
gosabb, közérzetük jobb legyen.

Kardos Pál, a kerületõrség ve-
zetõje szerint a zuglói polgár-
õrök szívesen vállalkoztak a te-

rület rendbetételére, hiszen va-
lamennyien lokálpatrióták, fon-
tosnak tartják a szép, gondozott
lakókörnyezetet. A Virágzó Zug-
ló program nélkül, anyagi lehe-
tõségek hiányában nem szépül-
hetett volna meg a polgárõrség
elõtti közterület.

Megyeri Szabolcs elmondta,
hogy a program sikerességét jel-
zi a jelentkezõk magas száma,
eddig mintegy 400 lakóház jelez-
te, hogy részt kíván venni a prog-
ramban. A lakosság közremûkö-
désével pedig már több mint 150
utcafronti részt szépítettek meg.
Az elkészült szakaszok karban-
tartottságát folyamatosan ellen-
õrzik, ahol a lakók igénylik, a
gondozáshoz tanácsot adnak.

Papp DezsõDr. Papcsák Ferenc polgár-
mester kezdeményezésére
idén májusban indult útjára a
Virágzó Zugló 2011 Utcafront
Szépítési Program, melynek
során Zugló Önkormányzata a
kerület lakóival közösen hoz-
za rendbe és teszi virágossá a
lakóházak elõtti közterületet.
A munka szakmai koordiná-
tora Megyeri Szabolcs zuglói
kertészmérnök. A program-
ban részt vevõ lakosoknak az
önkormányzat térítésmente-
sen biztosítja az elültetendõ
cserjéket és virágpalántákat,
valamint a szükséges kerté-
szeti felszerelést. A növények
telepítését, illetve az elkészült
terület további gondozását a
lakóközösségek végzik.

Virágos Zugló: A polgármesterrel közösen
ültettek virágot a kerületi polgárõrök



Ötven éve
történt
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Kerületünkben a második vi-
lágháború elõtt szó szerint
egymást érték a szikvízgyártó
vállalkozások. Kétrészes soro-
zatunkban a mára egy híján
eltûnt szódásoknak állítunk
emléket.

„A mesterséges ásványvizek-
nek nem hátrányára, hanem elõ-
nyére, a feltalálóknak pedig nem
szégyenére, hanem dicsõségére
válik, ha sikerül a vízbe az eddig
elértnél nagyobb mennyiségben
juttatni szabad szénsavat, vagy
még annál is nagyobbat, mint
amennyit a természetes vizek tar-
talmaznak” – ezzel a gondolattal
kezdõdik Jedlik Ányos egyik la-
tin nyelven íródott tanulmánya,
amely rövid összefoglalásban is-
merteti neves föltalálónk eredeti
eljárását is „a szódavíz, nátrium-
magnéziumos víz, Eger-, Selters-
és Püllna-víz” elõállításáról. Jed-
lik, mint a gyõri bencés gimnázi-
um tanára, már 1828–29-ben
kezdett behatóan foglalkozni az-
zal, hogy idehaza hozza tetõ alá a
szóda- és mesterséges savanyú-
víznek iparilag is használható ké-
szítési módját.

A hosszas munka és kísérlete-
zés árán összehozott találmány
eredeti receptje szerint így ké-
szült az az „anyag,” amelynek ha-
marosan csodájára járt a világ:
„A szénsavgáz fejlesztésére szol-
gáló elsõ edénybe beleöntjük a

három vagy négy rész vízzel hígí-
tott kénsavnak bizonyos megha-
tározott mennyiségét. Ezután
porrá tört krétát, õrölt már-
ványt, vagy ami sok tekintetbõl
jobb, szitált hamut annyi vízzel
keverünk össze, hogy folyékony
pépet alkosson, és ezt ugyanab-
ba az edénybe nyomjuk egy erre
a célra való dugattyúval. Miután
a fejlõdõ gáz a levegõnek legna-
gyobb részét egy szabad nyíláson
át kihajtotta, az edényt légmen-
tesen lezárjuk. A hamunak több-
ször megismételt adagolásával a

szénsavgáz az elsõ edénybõl át-
nyomul a másodikba egy olyan
csövön keresztül, amely a máso-
dik edénynek csaknem az aljáig
ér. Ez a második edény szódá-
nak vagy hamuzsírnak oldatát
tartalmazza, amely a gázt a neta-
lán magával szállított kénsavgõ-
zöktõl megtisztítja. Az így meg-
mosott és sûrített szénsavgázt
egy csap megnyitásával tetszés
szerint lehet átereszteni egy har-
madik hengeres edénybe, amely-
ben a telítésre szánt víz van.

A kézzel mozgásban tartott
edényben a víz a gázt könnyen el-
nyeli. Az elnyelt szénsavgázt a
hamunak ismételt adagolásával
addig pótoljuk, míg a kénsav az-
zal telítetté nem válik. Ennek
megtörténte után az elsõ edény
alján lévõ csapot megnyitva a
mész- és káliumszulfátot sûrített
szénsavgázzal kinyomatjuk és az
edényt újra megtöltjük.”

Magyarán mondva, Jedlik
olyan készüléket szerkesztett,
amelynek segítségével csekély
költséggel és folyamatosan lehe-
tett vizet szén-dioxiddal telíteni.
Jedlik természetesen nem egye-
dül dolgozott, hanem segítséget
kért egy Pallos János nevû gyõri
bádogosmestertõl, aki összeállí-
totta neki az elképzelt készüléket.

A dinamó atyja a szódavízen
túllépve mesterséges ásványvi-
zet is készített, amikor elõzõleg
különféle ásványi anyagokat ke-
vert a folyadékba. A szerkezet si-
keresen mûködött, a késztermé-
ket felfogó edényben összegyûlt
nedû íze üdítõ, kellemes volt.
Jedlik elsõként a rendház ebéd-
lõjében mutatta be találmányát –
s rögvest zajos sikert aratott.
Jedlik Ányos 1841-ben Pestre
utazott, ahol szeptember 6-án
bemutatta a magyar orvosok és
természetvizsgálók pesti máso-
dik nagygyûlésén a mesterséges
savanyúvizet és készítésének
módját.

(Folytatjuk)
Lázin Miklós András

Egy letûnt zuglói ipar 
– a szikvízgyártás 1.

A Pillangó utcai lakótelep hetve-
nes évek eleji kialakítása során,
illetve a mai park helyén a köz-
mûvek lefektetésénél a föld alatt
masszív, téglából rakott kõfalak-
ra bukkantak az építõmunkás-
ok. A találgatás természetesen
azonnal megindult: egyesek úgy
vélték, egykor, a középkorban
vár állott erre, míg mások tudni
vélték, hogy anno itt egy falusias
település terült el, s annak az
alapjait lelték meg. A vizsgálatok
utóbb kiderítették, az exkaváto-
rok a dolgozók szeme láttára
nem több száz éves romokat, ha-
nem a XIX–XX. század forduló-
ján itt elterült bolgárkertészetek
épületeinek csekélynek nem ne-
vezhetõ hagyatékait – például a
melegházak és a dolgozói laká-
sok – roncsait kotorták elõ a
mélybõl.

Maga a Törökõr név e terület-
tel kapcsolatosan az 1700-as
években bukkan fel elsõként a
krónikákban. A krónikák sze-
rint a közelben kellett hogy állo-
másozzon egy állandóan ide ren-
delt muzulmán õrcsapat, mely a
Pesten és a Budán lévõ helyõrsé-

geket látta el a hozzá közel esõ
rétekrõl jó minõségû szénával.
Az 1718-ban a Török Strázsától
(Türkischen Schüld-wacht) ke-
letre fekvõ szántóföldeket nevez-
ték Törökõr-dûlõnek, melyek-
nek teljes területe négyszázhat-
van és fél holdat tett ki, és egyike
volt a pesti határ egy tagban mért
legjelentõsebb szántóterületei-
nek. Mai közigazgatási térképen
jelölt határait a Kerepesi út,
Hungária körút, Egressy út és a
Róna utca alkották, a parcellák
nagyobb része észak–déli dõlésû
volt. A XVIII. század elején kiala-
kult telekosztási rend egészen a
múlt századig fennmaradt, s
csak az elsõ évtizedben lezajlott
átrendezés során változtak meg
a kialakult keretek. A terület ja-
va hajdan vizenyõs, mocsaras, il-
letve szárazabb homoki rét volt,
amelyet lassan lecsapoltak és
termõre fordítottak a lakosok.
Késõbb kert és szántó lett belõle,
ahová a fentebb említett bolgár-
kertészek is beköltöztek. A tér-
séget 1873-ban csatolták a fõvá-
roshoz.

LMA

Légikatasztrófa Zuglóban
1961. augusztus 6-án sétare-
pülés közben egy zuglói lakó-
házra zuhant a Malév HA-TSA
jelzésû utasszállító repülõgé-
pe. Az eddigi legsúlyosabb
magyarországi légikatasztró-
fának 30 áldozata volt. Életét
vesztette a gép négyfõnyi sze-
mélyzete, 17 felnõtt és hat
gyermek utas, valamint a föl-
dön három XIV. kerületi lakos.

A sétarepülés

A hatvanas évek elején fényko-
rát élte Magyarországon a séta-
repülés. Ferihegyrõl is rendsze-
resen indítottak ilyen járatokat,
hogy 12 perces repülõútra vi-
gyék az érdeklõdõket.

A sétarepüléseket a hatóságok
szigorú szabályokhoz kötötték.
Ilyen céllal felszállni csak megfe-
lelõ látási viszonyok mellett le-
hetett. Amennyiben a szélviszo-
nyok megengedték, a gép Buda-
pest irányába startolt, majd 600
méterig emelkedett és a Dózsa
György út fölött repült, amíg
csak el nem érte a Népköztársa-
ság útja (ma Andrássy út) vona-
lát. Ekkor a gép balra fordult,
majd a Kálvin tér után az Üllõi
utat követve a Kispesti Gépgyá-
rig 300 méterre ereszkedett és
az irányítótorony utasításának
megfelelõen leszállt. A pilóták-
nak az útvonalat szigorúan tar-
tani kellett, a Duna vonalát nem
léphették át.

A repülõgép

1951. november 18-án a szov-
jet készültség MiG–15-ös va-
dászrepülõgépei Pápán leszál-
lásra kényszerítettek egy ma-
gyar légtért megsértõ C–47-es
amerikai katonai repülõgépet. A
pilótákat a kihallgatást követõ-
en kiutasították az országból. A
lefoglalt repülõgépet 1956-ig a
magyar légierõ használta, majd
átadta a Malévnak, amely szov-
jet dokumentáció alapján átala-
kította utasszállító repülõgép-
pé. Az 1956. július 19-én elké-

szült gép a HA-TSA típusjelet
kapta. 

Az utolsó út

A belföldi forgalomban hasz-
nált HA–TSA jelzésû repülõgép
1961. augusztus 6-án délután
ötödször emelkedett a magasba.
A kapitány Hoffman Róbert (29),
a másodpilóta Hegyi József (31),
a hajózótávírász Verebély Gyula
(39), a hajózószerelõ Povázsai
László (34) volt. Az uralkodó
széljárás miatt a repülõgép
Vecsés felé indult. A 100 méte-
res magasságot elérve a Városli-
get irányába fordult. 

Hogy mikor történt a végzetes
hiba, pontosan nem tudni. A
szemtanúk szerint a lezuhanást
megelõzõen a repülõgép éles,
túldöntött fordulókat, hullám-
repülést végzett, majd veszélye-
sen bedõlve balra fordult, ami
csúszásos magasságvesztéssel
járt. Ezt a pilóta a magassági
kormány intenzív meghúzásá-
val, majd a magassági kiegyenlí-
tõ állításával igyekezett korrigál-
ni. A kritikus állásszöget elérve
a gép a saját légcsavarszelétõl is
segítve a jobb szárnyán keresz-
tül megperdült. Közben a húzva
tartott magassági kormány mi-
att a gép orra megemelkedett, a
légi jármû kritikusan lelassult

és a hátára fordult. A repülõgép
személyzete és az utasok kies-
tek az ülésbõl, mert a székhez
rögzítõ övek nem voltak bekap-
csolva. A repülõgép orra lebil-
lent és 16 óra 56 perckor a föld-
nek csapódott. 

Az utasszállító Zuglóban a
Lumumba utca (ma Róna utca)
224. szám alatti kétemeletes ház
udvar felõli részére zuhant. A pi-
lótafülke a tetõt átszakította és
az elsõ emeleti födémbe fúró-
dott. A becsapódás következté-
ben életét vesztette a légi jármû
négyfõnyi személyzete, 17 felnõtt
és hat gyermekkorú utasa. A ket-
tétört géptörzs hátsó fele halálra
zúzta a ház udvarán versenyke-
rékpárját szerelõ Vida Ferencet
(20) és a társaságában tartózko-
dó Heé Tibort (13) és Bencze Er-
nõt (17). A tûzoltók a ház romjai
közül egy súlyosan sérült nõt és
egy kisebb sérüléseket szenve-
dett három hónapos csecsemõt
emeltek ki. 

A szemtanúk szerint a tûzol-
tók kiérkezésekor a személyzet
egyik tagja még életben volt,
azonban megfelelõ daru hiányá-
ban nem fértek hozzá az össze-
roncsolódott orrészhez. A piló-
tafülkét csak másnap tudták le-
húzni az épületrõl, amiben hat
holttestet találtak.

Az okok

A légikatasztrófát kivizsgáló
bizottság megállapítása szerint a
repülõgép megfelelõ mûszaki ál-
lapotban volt. Kormányberende-
zései, motorjai a becsapódásig
mûködtek. Terhelése 145 kilo-

grammal a megengedett mérték
alatt volt. Az utasok száma vi-
szont meghaladta az ülõhely-
ekét. A Malév egyik tisztviselõje
és másik két személy a kapitány
engedélyével szállt fel a repülõ-
gépre. 

A vizsgálóbizottság jelentése
szerint a személyzet durva sza-
bálytalanságot követett el,
ugyanis a holttestek helyzete
arra engedett következtetni,
hogy az esemény pillanatában
két nõi utas tartózkodott a pi-
lótafülkében. A hajózószerelõ
pedig elhagyta a szolgálati he-
lyét. 

Az esetet követõen Magyaror-
szágon hosszú idõre betiltották
a sétarepüléseket.

Papp Dezsõ

Zuglói területek
krónikája Törökõr

A Róna utca 224. ma. Egy eme-
letet ráépítettek
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Lassan már megszokott, hogy a
Munkácsy Mihály Általános Is-
kola mazsorettesei a nyári hó-
napokban külföldön szerepel-
nek. Idén elõször a Csáktornya
parki iskola elõször képviseltet-
te magát a sportmazsorettesek
(twirling) Európa-bajnokságán.
A kontinensviadalra július
4–11. között Torinóban került
sor. A 18 fõs magyar válogatott-
ban Rátkai Márton révén egy
zuglói fiatalember is helyet ka-
pott. 

– Marci a senior free style ka-
tegóriában versenyzett, és végül
a 18 fõs mezõnyben az elõkelõ 9.
helyet szerezte meg – mondta
Andrási Anita pedagógus, a maz-
sorettesek vezetõje. – Teljesítmé-
nyének értékét növeli, hogy a ma-
gyar csapatból õ kapta a legma-
gasabb pontszámot.

A twirling Európa-bajnoksá-
got kétévente rendezik meg, leg-
közelebb 2013-ban, Svédország-
ban kerül majd sor erre a rangos
versenyre. Ennek ellenére jövõ-
re is lehetõségük lesz majd a zug-
lói diákoknak, hogy nemzetközi
versenyen mérettessék meg ma-
gukat, hiszen 2012-ben Belgium
ad majd otthont a twirling Euró-
pa-kupának.

Nem sokkal a torinói Eb-t kö-
vetõen, ismét külföldre utaztak a
legjobb zuglói mazsorettesek.
Ezúttal Macedóniába vezetett az
útjuk, ahol a szervezõk meghívá-
sára az Ohrid Waves elnevezésû
folklórfesztiválon vettek részt. A
22 fõs zuglói csapat az Adria
partján is nagy sikert aratott.

– Idén még néhány meghívás-
nak eleget kell tennünk – mond-
ta Andrási Anita. – Augusztus

27-én a XIII. Pozsonyi Piknik
rendezvényen veszünk részt,
szeptember 22–26. között pedig
Kárpátalján, a Bereg Fest 2011.
elnevezésû rendezvényen képvi-
seljük majd az országot, a várost
és a kerületet.

A kárpátaljai 48. Nemzetközi
Barátság Határok Nélkül Feszti-
válon tíz zuglói diák vesz majd
részt. A zuglói csapatot egy XIII.
kerületi fúvószenekar is elkíséri
majd. A program szerint a részt-
vevõk nem csak Beregszászon,
hanem olyan fontos történelmi
helyszíneken, mint a Vereckei-
hágónál, illetve Munkács váránál
is bemutatják a programjukat.

A Munkácsy SE mazsorett
szakosztálya 2002. február 1-jén
alakult. Az idei tanévben tehát
már fennállásának tizedik évfor-
dulóját ünnepli az együttes.       RT

Nemzetközi
mazsorettsikerek A XIV. kerületi önkormányzat

felépítését, mûködését tanulmá-
nyozta július 19-én Rizah Haziri,
a koszovói Mitrovica megyei ön-
kormányzat elnöke és az általa
vezetett delegáció. A magyaror-
szági tapasztalatcserén tartóz-
kodó, Zuglót is felkeresõ kül-
döttséget Rozgonyi Zoltán alpol-
gármester fogadta, aki tájékoz-
tatta a vendégeket a kerületrõl,
szólt a városrész történetérõl, az
önkormányzat mûködésérõl, a
sport- és kulturális életrõl, a he-
lyi politikai viszonyokról. Az al-
polgármestert követõen dr. Sá-
fár Erzsébet jegyzõi jogkörben
eljáró aljegyzõ elõadásában a
polgármesteri hivatal felépítésé-
vel, mûködésével, dr. Czirmer
Ákos jegyzõi kabinetvezetõ az
önkormányzati rendszerrel,
Balázsné Donáth Aranka, a Vá-

rosfejlesztési Osztály osztályve-
zetõje az önkormányzat integrált
városfejlesztési stratégiájával,
Salame Ágnes, az Okmányiroda
és Lakossági Osztály osztályve-
zetõje az irányítása alá tartozó
szervezeti egység feladataival is-
mertette meg a küldöttséget. 

Rizah Hazir a koszovói önkor-
mányzatiság magyartól eltérõ
vonásairól tájékoztatta vendég-
látóit. Mint elmondta, hazájában
megyénként csak egy önkor-
mányzat mûködik. Jelenleg fo-
lyik az ezt szabályozó törvények
felülvizsgálata. Az önkormány-
zatokon igazgatóságok mûköd-
nek, melyek számáról és vezetõ-
irõl a polgármester dönt.

A tájékoztatókat követõen a
vendégek megtekintették az ok-
mányirodát.

(Papp)

Koszovói–magyar
tapasztalatcsere

Kulináris örömök
a Városligetben

Rákóczi
túra
Felvidéki középiskolásokat látott vendé-
gül a közelmúltban a Magyar Örökség Díj-
jal kitüntetett Rákóczi Szövetség zuglói
szervezete, a Rákos Mezeje Egyesület.
A szövetség már húsz éve dolgozik azon,
hogy rendezvényeken, táborokon és cse-
reüdültetéseken keresztül összehozzon,
megismertessen és megbarátkoztasson
egymással határon inneni és túli fiatalo-
kat. Ezenkívül fõ céljuk pedig, hogy je-
lentõs ösztöndíjjal támogassanak min-
den felvidéki családot, aki magyar isko-
lába vagy óvodába íratja gyermekét.
A 2009-ben alakult zuglói szervezet rög-
tön igyekezett kapcsolatokat kiépíteni a
szövetség határon túli csoportjaival.
2009 õszén erdélyieket láttak vendégül,
idén nyárra pedig érsekújvári gimnazis-
tákat hívtak meg táborozásra, a
Schweitzer Albert Református Szeretet-
otthon vámosmikolai üdülõházába.
A program igen kultúracentrikus volt:
a fiatalok megtekintették a visegrádi ki-
rályi palotát és a fellegvárat, gyalogtú-
rát tettek a drégelyi várromhoz, felke-
resték Vácot és találkoztak a világ- és
Európa-bajnok úszó, Hargitay András-
sal is. Egyik legjobban sikerült prog-
ramjuk a Dunakanyarban tett kirán-
dulásuk volt, amelyre a zuglói közép-
iskolások is elkísérték õket. A felvidé-
ki gyerekeknek saját bevallásuk sze-
rint már az is nagy ajándék volt, hogy
egy hetet tölthettek magyar nyelvû
környezetben, ahol egész nap csak
anyanyelvükön beszélhettek. „Él-
mény volt, hogy senki nem szólt ránk
barátságtalanul vagy bántóan,
mondván, hogy ne beszéljünk ma-
gyarul, ez itt Szlovákia” – mondták a
diákok.

(BR)

Magyar Ízek Ünnepe elnevezés-
sel tartott gasztronómiai feszti-
vált az Oázis Rendezvény rendez-
vényiroda június 24–26. között
a Petõfi Csarnokban. A magya-
rosan ízesített ételeket, magyar
borokat és panyolai pálinkát kí-
náló esemény fõvédnöke dr.
Papcsák Ferenc polgármester
volt. A fesztiválra ellátogatókat a
kulináris élvezetek mellett a ma-
gyar operett és könnyûzenei élet
neves képviselõi szórakoztatták.
A szervezõk a gyerekekrõl sem
feledkeztek meg. A legifjabbakat
bohócok nevettetették meg, illet-
ve arcfestéssel és kézmûvespro-
gramokkal tölthették el az idõt. 

A háromnapos rendezvény
nyitányaként a zuglói oktatási in-

tézmények diákjai számára ki-
írt, magyarságunkat bemutató
rajzpályázat eredményhirdeté-
sére került sor. Az elsõ díjat a
Munkácsy Mihály Általános Is-
kola tanulója, Jakabfy Viktória
vehette át, aki egy négy fõ részére
szóló, egyhetes balatoni nyara-
lást vihetett haza. Második he-
lyen a Heltai Gáspár Általános Is-
kola diákja, Bócsi Balázs vég-
zett, nyereménye egy sátoraljaúj-
helyi hosszú hétvége volt. Har-
madik Nagy Dóra volt, õ 15 fõ ré-
szére szóló közlekedési múzeu-
mi belépõt és ebédmeghívást ka-
pott. A díjakat Rátonyi Flóra ön-
kormányzati képviselõ adta át a
nyerteseknek.

(P. D.)
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Kos – Egy újjászületési folyamat-
ban vannak benne, ami hozhat
számukra sok nehézséget. Elsõ-

sorban az elengedést, a türelmet kell ta-
nulniuk. Az alázatos elfogadás sokat se-
gíthet most. Pénzügyi vonalon bõség ér-
kezhet, ám ez a lélek nehézségeit nem old-
hatja meg.

Bika – Nagyon sok szépség, ked-
vesség, bõség veheti most õket
körbe. Az életörömök, barátok,

szereplési lehetõségek, mély érzelmek.
Minden sikerülhet most nekik! Az utakon
ne rohanjanak, akadályokba ütközhet-
nek. A munkájukban ne legyenek türel-
metlenek!

Ikrek – A váratlan anyagi nehézsé-
gek ellenére nagyon jól érezhetik
magukat. Rengeteg találkozás, in-

formáció, utazás teheti színessé életüket.
A szerelemben, a gyerekeikkel kapcsolat-
ban nehézségekre számíthatnak, ne legye-
nek túl szigorúak se velük, se magukkal!

Rák – Türelmetlenek, érzéke-
nyek, befelé fordulóak lehetnek.
A következõ pillanatuk hangula-

tát képtelenek kiszámolni. Mégis – a ben-
nük levõ együttérzésre, szeretetre, hitre,
társukra, barátaikra számíthatnak se-
gítségképpen, s már nem is olyan nehéz
a nehéz.

Oroszlán – Most nagyon precízek
és pontosak, sõt, lustaságukat le-
gyõzve szorgalmasak tudnak len-

ni, fõleg a pénzügyi dolgokkal és a mun-
kájukkal kapcsolatosan. Szükségük is
van erre – hisz jogi ügyekben, külfölddel
kapcsolatban, a hatóságokkal nehézsé-
gek adódhatnak.

Szûz – Egészen új erõk hatása alá
kerülhetnek. Õk, akik ódzkodnak
a szerepléstõl, most fel tudják vál-

lalni. Akiket mindig a racionális ész vezé-
rel, most találkozhatnak a lelki mélysé-
gekkel. A pénzügyi nehézségek ellenére is
jól, boldognak érezhetik magukat.

Mérleg – A türelmetlenség, a féle-
lem és az önbizalomhiány érzései
ellenére velük lehet egy boldogsá-

gos érzés, mely lelki mélységet adhat szá-
mukra. Felkérhetik õket szereplésre,
aminek egyáltalán nem állnak ellent. A
társukkal legyenek türelmesek, próbára
vannak téve.

Skorpió – Türelmetlenségük prob-
lémát okozhat az utakon, kicsit las-
sítsanak, nem érdemes rohanni!

Barátaikkal nagyon mélyre menõ beszél-
getésben lehet részük, ami lelküket feltölt-
heti. Otthonuk, lelkük átalakulását nehe-
zen élhetik meg addig, amíg ellenállnak.

Nyilas – Munkájukban komoly si-
kereket érhetnek el, aminek a gyü-
mölcse pénz formájában meg is je-

lenhet. Igaz, váratlan kiadásokra is lehet
számítani, de ez a hangulatukat nem ront-
hatja el. Külföldi út lehetõsége, külföldi-
ekkel való találkozás örömet szerezhet
nekik.

Bak – A türelmetlenségük nehezít-
heti az amúgy is nagy tanulási fo-
lyamataikat, az elengedés gyakor-

lását, hogy újjá tudjanak születni – ám a
kedvességük, lendületük, harmóniára va-
ló törekvésük, diplomatikusságuk mind-
ezt oldhatja. Az utazásuk tengeren túlra
sikerülhet.

Vízöntõ – Érzelmeik, hangulatuk
kiszámíthatatlansága befolyásol-
hatja õket, ami hatására könnyen

nehéz helyzetekbe kerülhetnek. Társuk-
tól nagyon sok segítséget kaphatnak,
együttérzést, odaadást. A munkahely-
ükön levõ akadályok szintén próbát je-
lenthetnek. 

Halak – Váratlan pénzügyi nehéz-
ségek, feszültségek lehetnek sze-
relmeikkel, gyerekeikkel.

Mindennek ellenére – meg tudnak beszél-
ni mindent. Nagy odafigyeléssel, sok sze-
retettel, lelki mélységekkel tudják magu-
kat kifejezni, ami a többiekre is hatással
tud lenni.

Kováts Krisztina
www.asztrocsillag.hu

Kétheti horoszkóp augusztus 25-tõl

Egy kedves, ám név és cím nél-
küli olvasó arra kér levelében,
hogy elrettentõ példaként
egyszer írjak arról is, hogy mi-
lyen büntetésre számíthatnak
az állatkínzók, akik vétenek a
jogszabályi elõírásokban fog-
laltak ellen. Szomorú példa-
ként kutyák, macskák, mada-
rak megölését említi.

Az állatok védelmérõl és kímé-
letérõl rendelkezõ 1998. évi
XXVIII. törvény praembu-
lumában foglaltak a nemzetközi
szabályozással egyezõen azt dek-
larálja, hogy az állatok érezni,
szenvedni és örülni képes élõlé-
nyek, ezért tiszteletben tartásuk,
jó közérzetük biztosítása min-
den ember erkölcsi kötelessége.

A törvény célja, hogy elõsegítse
az állatvilág egyedeinek védel-
mét, fokozza az emberek felelõs-
ségtudatát az állatokkal való kí-
méletes bánásmód érdekében,
valamint meghatározza az álla-
tok védelmének alapvetõ szabá-
lyait.

A törvény az alapfogalmak kö-
zött megfogalmazza az állat ká-
rosításának fogalmát, mely az ál-
lat testi épségének, szervezeté-
nek, pszichikai állapotának vagy
viselkedésének tartós, hátrá-
nyos megváltoztatása.

Meghatározza az állatkínzás
cselekményét is, ami az állat
szükségtelen, fájdalmat okozó
bántalmazása vagy olyan hatást
eredményezõ beavatkozás, bá-
násmód, valamint szükségletei-
nek olyan mértékû korlátozása,
amely tartós félelmet vagy egész-
ségkárosodást okozhat, továbbá
az öröklõdõ betegségben szenve-
dõ – nem kísérleti célra szánt –
tenyésztése, szaporítása.

A gazda gondossága az az em-
beri tevékenység, amely az állat-
nak annak fajára, fajtájára és ne-
mére, korára jellemzõ fizikai,
élettani, tenyésztési és etológiai

sajátosságainak, egészségi álla-
potának megfelel, annak tartási,
takarmányozási igényeit (elhe-
lyezés, táplálás, gyógykezelés,
tisztántartás, nyugalom, gondo-
zás, nevelés, felügyelet) kielégíti.

A törvény II. fejezetében foglal-
tak (Az állat védelmének általá-
nos szabályai) rendelkeznek az
állat tartásának általános szabá-
lyairól, az állat kímélete, az állat-
kínzás tilalmáról, beavatkozás
az állaton, és az állat életének ki-
oltásáról.

A törvény XI. fejezet 45. § (1–2)
bekezdésében foglaltak elõírják,
hogy az állat-egészségügyi ható-
ság köteles az állat életének fáj-
dalom nélküli kioltásáról gon-
doskodni, ha annak továbbélése
megszüntethetetlen vagy csilla-
píthatatlan szenvedéssel járna,
az állat meggyógyulása nem vár-
ható, az állat tulajdonosa isme-
retlen, illetve nincs, továbbá va-
don élõ állat esetén az egyed a va-
don élésre alkalmatlan.

Az állat életének kioltását az
állat tulajdonosa, a jegyzõ, illet-
ve a természetvédelem állami te-
rületi szerve kezdeményezheti.

A büntetõ törvénykönyv sza-
bályozza a tiltott állatviadal szer-

vezése (266/A. §) és az állatkín-
zás (266/B.§) tényállást. (Lásd
keretes írásunk)

A szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény (sza-
bálysértési tv.) 1. § (1) bekezdé-
sében foglaltak szerint szabály-
sértés az a jogellenes, tevékeny-
ségben vagy mulasztásban meg-
nyilvánuló cselekmény, melyet
törvény, kormányrendelet vagy
önkormányzati rendelet sza-
bálysértésnek nyilvánít, s mely-
nek elkövetõit e törvényben
meghatározott joghátrány fe-
nyegeti.

A szabálysértés miatt alkal-
mazható büntetések: elzárás,
pénzbírság; alkalmazható intéz-
kedések jármûvezetéstõl eltil-
tás, elkobzás, figyelmeztetés, ki-
tiltás.

Szabálysértés miatt – ha a sza-
bálysértést meghatározó jogsza-
bály másként nem rendelkezik,
a községi, városi, megyei jogú
városi, fõvárosi kerületi jegyzõ
jár el.

Az eljárás feljelentésre, illetõ-
leg a hatóság részérõl eljáró sze-
mély észlelése vagy tudomásra
jutása alapján indulhat meg. A
feljelentõ kérheti adatainak tit-

kos kezelését. Az ügy szempont-
jából az elzárásnak és pénzbír-
ságnak van jelentõsége.

Az elzárás legrövidebb idõtar-
tama egy nap, leghosszabb tarta-
ma hatvan nap, fiatalkorúak ese-
tén harminc nap.

A pénzbírság legalacsonyabb
összege háromezer forint, leg-
magasabb összege százötven-
ezer forint.

Önkormányzati rendelet öt-
venezer forintban állapíthatja
meg a pénzbírság legmagasabb
összegét.

A pénzbírságot meg nem fize-
tés esetén, ha adók módjára nem
hajtható be, közérdekû munkára
vagy elzárásra kell átváltoztatni.

A szabálysértési törvény végre-
hajtási rendelete az egyes szabály-
sértésekrõl rendelkezõ 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ában
rendelkezik a veszélyeztetés ku-
tyával, 102. §-a a fertõzõ betegség
elleni védekezés elmulasztásáról,
113. §-a az állatbetegségek elleni
védekezés elmulasztásáról, 115.
§-az állattenyésztéssel kapcsola-
tos szabályok megsértésérõl.

A kormányrendelet felhatal-
mazza az önkormányzatokat,
hogy saját illetékességi területü-
kön önkormányzati rendeletben
szabályozzák a kérdést.

Dr. Schuster Zoltán
www.zugloallatorvos.hu

Jogszabályok az állatok védelmérõl

266/A. § (1) Aki gerinces ál-
lat részvételével állatviadalt
szervez, tart, ilyen állatviadal-
ra fogadást szervez vagy foga-
dást köt, büntettet követ el, és
három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel bün-
tetendõ.

(2) Aki állatviadal
céljára gerinces álla-
tot tart, tenyészt, ki-
képez, idomít vagy
forgalmaz, vétséget
jövet el, és két évig
terjedõ szabadság-
vesztéssel bünte-
tendõ.

266/B. § (1) Aki
gerinces állatot indokolatla-

nul olyan módon bántalmaz
vagy gerinces állattal szemben
olyan bánásmódot alkalmaz,
amely alkalmas arra, hogy an-

nak maradandó egészségká-
rosodását vagy pusztulását
okozza,

(a) állattartóként háziasított
emlõsállatot vagy az ember

környezetében tartott ve-
szélyes állatot elûzi, el-
hagyja vagy kiteszi, vét-
séget követ el, és két
évig terjedõ szabad-

ságvesztéssel, közér-
dekû munkával vagy
pénzbüntetéssel

büntetendõ.
(2) Az (1) bekezdés

szerint büntetendõ,
aki a vadászatról szó-

ló törvény által tiltott
vadászati eszközzel vagy

tiltott módon vadászik, illetõ-
leg a halászatról szóló törvény
által tiltott halfogási eszközzel
vagy módon halászik vagy hor-
gászik.
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Az I. Országos Polgárõr Véradás keretében a Magyar Vöröskereszt augusztus 11-én a Zuglói Kerületõr-
ség épületében rendezett véradást. Az esemény a véletlen folytán egybeesett a Virágzó Zuglóért program
Laky Adolf utca 36. elõtti közterület megszépítésével. A területrendezést és növénytelepítést követõen a
programon részt vevõ dr. Papcsák Ferenc polgármester és Rozgonyi Zoltán alpolgármester az elsõk kö-
zött kereste fel az ideiglenes véradóállomást és jelentkezett véradásra. Mindkét zuglói városvezetõ rend-
szeres donor. Papcsák Ferenc már több tucat véradáson van túl, korábban volt olyan alkalom, amikor
az éjszaka közepén riasztották, mert egy életmentõ beavatkozás során sürgõsen vérre volt szükség. pd

A Magyar Vöröskereszt XIV. Kerületi Szervezete
véradást szervez

– augusztus 28-án 14–18 óráig CSEREPESHÁZ (XIV., Vezér út
28/B),

– augusztus 31-én 14–18 óráig BOSNYÁK TÉRI TEMPLOM
ELÕTT (kamionban),

– szeptember 5-én 11–15 óráig POSTA KÖZPONTI
JÁRMÛTELEP (XIV., Egressy út 36.),

– szeptember 6-án 14–18 óráig BOSNYÁK TÉRI
TEMPLOM ELÕTT (kamionban).

A Polgári Összefogás Kerüle-
tünkért Alapítvány, az Arany
Alkony Idõsek Otthona és a
Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület jóvoltából 1700 zuglói rá-
szoruló juthatott ingyenesen tar-
tós élelmiszerekhez a kerület-
ben. Az egyesület által közvetí-
tett adományból az alapítvány
pályázat útján 800 rászoruló
gyermeknek osztott élelmiszer-
adományt. További 900 fõ fogya-
tékkal élõ és idõs emberen segít-
hettünk azzal az élelmiszer-ado-
mánnyal, melyet az Arany Al-
kony Paskál Idõsek Otthona pá-
lyázati úton nyert. Az adomá-
nyok az intézmény lelkes lakói
és dolgozói közremûködésével
kerültek kiosztásra. Az ado-
mányt, megközelítõen 20 tonna
élelmiszert, az alapítvány segítõi
és az idõsotthon lakói hat-, tízki-
lós csomagokba porciózták ki,
melyeket július elején négy hely-
színen – a Cserepesházban, az
Arany Alkony Paskál Idõsek Ott-
honában, a Zeg-Zug Gyermek-
házban és a Nagy Lajos király út
184. szám alatti önkormányzati
telepen – osztottak ki a rászoru-
lóknak. Ez utóbbiak közé azon
személyek tartoztak, akik vagy
rendszeres önkormányzati tá-
mogatásban részesültek, vagy
sok gyereket neveltek, illetve a
családon belül fogyatékkal élõ
személyt gondoztak. Az élelmi-
szercsomagokban cukor, tészta,
csokoládé és instant kakaópor
volt.

A tartós élelmiszerek szétosz-
tásából az alapítvány vezetõi –

Barabás Ferenc, Földesné Mé-
száros Csilla, Révész Attila,
Ramaszéder Gusztáv és Ambrus
Miklós, Rátonyi Gábor volt pol-
gármester (az alapítvány egyik
alapítója), az önkormányzat
tisztségviselõi, dr. Papcsák Fe-
renc polgármester és Kovács Ba-
lázs alpolgármester, valamint az
Arany Alkony Paskál Idõsek Ott-
hona részérõl Földesné Mészá-
ros Csilla, valamint az intéz-
mény lelkes lakói is kivették a ré-
szüket. Az élelmiszerek Zuglóba
szállítását a Fõvárosi Közterület-
fenntartó vállalta, a négy helyszí-
nen pedig a Zuglói Kerületõrség
munkatársai biztosították a ren-
det. Ez utóbbi szervezet tagjai az
adományok szétosztásában is
részt vettek. 

Így ténylegesen megvalósult a
polgári összefogás kerüle-
tünkért.

Barabás Ferenc, az alapítvány
elnöke ezúton is köszöni az
Arany Alkony Paskál Idõsek Ott-
hona szociális szakmai igazgató-
jának, Lendvay Erzsébetnek,
Csaniga Andreának, a
Cserepesház vezetõjének, hogy
biztosították a helyszínt és a dol-
gozókat a sikeres osztás lebo-
nyolításához. Köszönetét fejezi
ki Klug Lajosnak, az FKF vezetõ-
jének, és minden közremûködõ-
nek a segítségért, és elmondta,
hogy õsszel szeretnék folytatni
ezt az akciót. Akkor a terveik sze-
rint a gyermekekhez az iskolá-
kon, óvodákon keresztül juttat-
nák el az élelmiszer-adományo-
kat. Riersch Tamás

Nyári meglepetés
a rászorulóknak

POSTALÁDÁNKBÓL
A közelmúltban Tõkés Ildikó ke-
reste meg levelével szerkesztõsé-
günket, amelyben egy Zuglóban
tartott gyógyászati termékbemu-
tatót követõ vásárlás negatív ta-
pasztalatait osztotta meg velünk.
Mint írta, a termékbemutatón
olyan gyógyító eszközöket kínál-
tak, amelyeket a rászorulók
szakember útmutatásai nélkül,
önállóan tudnak használni, al-
kalmazásával elhagyhatják a
drága gyógyszereket. Olvasónk a
tájékoztatót tartó személy szava-
inak hitelt adva, vásárolt egy ter-
méket, amihez használati utasí-
tás helyett egy könyvet adtak. Ezt
állítása szerint gondosan átol-
vasta, ugyanis a segédeszköz al-
kalmazását követõen egészségi
állapota romlott. Késõbb meg-
tudta, a könyv nem a megvásá-
rolt termékhez készült. Telefo-
non megkereste a forgalmazót,
azonban annak alkalmazottjától
kérdéseire mindig kitérõ választ
kapott. A cég a levelére nem rea-
gált. Hosszas utánjárást követõ-
en kiderült, hogy a termék csak
orvosi vizsgálattal, próbakeze-

léssel és állandó szaktanács-
adással egybekötve hatásos,
amiért fizetni kell. Errõl azon-
ban a tájékoztató elõadáson nem
beszéltek. 
Olvasónk levelével felkerestük a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ságot (NFH). Az NFH szóvivõje,
dr. Fülöp Zsuzsanna a követke-
zõ általános tájékoztatót juttatta
el szerkesztõségünkbe: „Az ol-
vasói levélben foglalt probléma
nem új keletû, sajnos sokszor
találkozunk hasonló tartalmú
panasszal. Az utazással egybe-
kötött termékbemutató jelenleg
az a terület, ahol azt lehet mon-
dani, hogy könnyebb a bajt
megelõzni, mint utólag orvosol-
ni. A legnagyobb probléma,
hogy a fogyasztók anélkül ír-
nak alá szerzõdéseket, hogy
azt elolvasnák, illetve már a
nyolc munkanapon belüli elál-
lás leteltét követõen próbálnak
megszabadulni a terméktõl. A
bemutatókon gyakran tulajdo-
nítanak olyan hatást (általá-
ban gyógyhatást) a terméknek,
amellyel valójában nem rendel-

kezik, és ezen felül számos
egyéb probléma is tapasztalha-
tó. A fentiekre tekintettel a ha-
tóság 2007 óta minden évben
ellenõrzi ezen bemutatókat”.
Az NFH sokoldalúan igyekszik
tájékoztatni a lakosságot a ter-
mékbemutatókkal kapcsolat-
ban. 2010-es tapasztalatai a www.
nfh.hu/informaciok/vizsgalati/
vizsg_2010/arubemut_2010.html
internet címen olvashatók. A ter-
mékbemutatók kockázataival
foglalkozó, fõként az idõsebb
korosztálynak szóló tájékoztató
a www.nfh.hu/data/cms31809/
leporello_termekbemutato.pdf
oldalon érhetõ el. A témával kap-
csolatos aktualitások a www.
nfh.hu/search/searchresults?qu
ery=term%C3%A9kbemutat%C
3%B3 címen találhatók. Az NFH
hivatalos lapja, a Fogyasztóvé-
delmi Tükör ez évi elsõ számá-
ban, a 20–23. oldalon foglalko-
zott a termékbemutatók problé-
májával, ami a www.nfh.hu/
data/cms41463/I.evfolyam_1_sz
am0001.pdf oldalon olvasható.

P. D.

Véradó városvezetõk
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Július elején a Teleki Blanka ut-
ca egyik telephelyérõl ismeretlen
tettesek több gépet is eltulajdo-
nítottak. A telepet bérlõ kft. ve-
zetõje feljelentést tett a kerületi
kapitányságon. A rendõrök át-
vizsgálták a környéket, és az
egyik fémfelvevõ helyen a gépek
egy részét sikerült megtalálniuk.
Ezt követõen figyelni kezdték a
telephelyet, s 18-án sikerült is el-
fogniuk az elkövetõket. Azok
ugyanis visszatértek a bûncse-
lekmény színhelyére, hogy a ma-
radék gépeket is eltulajdonítsák.

A Bosnyák téren visszatérõ
probléma a hajléktalanok jelen-
léte. Mivel a templom elõtt gyüle-
kezõ fedél nélküli emberek gyak-
ran molesztálták a híveket, a plé-
bános rendõri segítséggel szám-
ûzte õket a templom elõl. Ezt
azonban a hajléktalanok egy ré-

sze zokon vette, olyannyira, hogy
egyikük július 21-én egy késsel
megkergette a templomból haza-
felé tartó plébánost. A sértett el-
menekült, majd rendõri segítsé-
get kért, és a járõrök a közelben
el is fogták a gyanúsítottat.

Július 22-én hajnalban a szol-
gálatban levõ járõrök a Dózsa
György út 35. szám elõtt egy
olasz rendszámú BMW-re figyel-
tek fel. A rendõröknek az volt
gyanús, hogy míg a jármû cso-
magtartójánál két idõs ember
pakolgatott, addig az autó hátsó
ajtaja mellett egy harmadik férfi
guggolt. A rendõrök az álló jár-
mû felé indultak, mire a guggoló
férfi felpattant, és egy táskával a
kezében futásnak eredt. A jár-
õrök azonnal üldözõbe vették, il-
letve rádión segítséget kértek. A
menekülõ férfi idõközben elhají-
totta a kezében levõ táskát, majd
egy üres telken keresztül próbált
meg egérúthoz jutni. Az egyik
rendõr gyalogosan üldözte õt, de
mielõtt utolérte volna, a mene-
külõ váratlanul megfordult, és
kirúgta az õt üldözõ rendõr lá-
bát. A járõr az eset következté-
ben 8 napon túl gyógyuló sérü-
lést szenvedett. Idõközben a
rendõrök körbevették a terüle-
tet, melyet átvizsgálva megtalál-
ták a rejtõzködõ férfit. Ez utób-
biról kiderült, hogy albán nem-
zetiségû, s hogy a Keletinél szúr-
hatta ki az olasz turisták autójá-
nak egyik gumiját, majd követ-
hette õket, s mikor megálltak ke-
reket cserélni, megpróbálta el-
lopni a táskájukat.

Július 28-án 18 órakor a rend-
õrök bejelentést kaptak, misze-
rint a Tatai út egyik raktárépüle-
tébe betörtek. A rendõrök há-
rom autóval és hat fõvel a hely-
színre siettek, de nem használ-
tak megkülönböztetõ jelzést, így
sikerült az inkognitójukat meg-
õrizni. A három tettes már csak
akkor fedezte fel a rendõröket,
amikor azok körbevették az épü-
letet. A rendõrök hamar rá is
akadtak a rejtõzködõ betörõkre,
akik aztán elismerték, hogy fém-
tárgyakat akartak az épületen
belül összegyûjteni.

Augusztus 1-jén 22.30-kor a
rendõrök egy parkoló autóra fi-
gyeltek fel. A kocsiban három
férfi ült, ez felkeltette a járõrök
gyanúját. Odamentek az autó
mellé és igazoltatták a bent ülõ-
ket. Már az ajtó kinyitásakor ér-
zõdött a marihuána illata, ezért
mind a gyanúsítottakat, mind
pedig a jármûvet alaposan át-

vizsgálták. Végül kilenc gyanús
csomagot találtak. A három fér-
fit elõállították, kettõ közülük fo-
gyasztó, egy pedig a díler volt.

Augusztus 2-án délelõtt a Ke-
repesi út 78. számú ház egyik la-
kója furcsa hangokat hallott a
pincébõl, ezért értesítette a rend-
õrséget, majd lement a pincébe,
ahol egy férfit fedezett fel, aki ép-
pen a tárolókat nyitogatta ki. A
lakónak sikerült a rendõrök ki-
érkezéséig a férfit feltartóztatnia.
Az elfogott személyrõl kiderült,
hogy a lebukásáig összesen hat
pincét tört fel. A lopott tárgyak
és a betöréshez használt eszkö-
zök is meglettek.

Augusztus 6-án napközben az
egyik Bosnyák téri zöldséges ér-
tesítette a rendõrséget, hogy a pi-
ac területén egy zsebtolvajt sike-
rült elfogni. Mint kiderült, egy
50-60 év körüli nõ többször is
nekiütközött egy idõsebb férfi-
nek. Az egyik szándékos ütközés

alkalmával sikerült elcsennie a
férfi pénztárcáját, ám a sértett fia
meglátta, és azonnal elkapta a nõ
csuklóját. Az asszonyt bevitték
az egyik közeli hentesüzletbe,
ahol a rendõrök kiérkezéséig
visszatartották.

Augusztus 10-én délelõtt a Ta-
tai úti MÁV-telepre férfiak mász-
tak be, akik a telepen levõ bádog-
épületet kezdték el szétszedni.
Az esetnek azonban szemtanúja
akadt, aki értesítette a rendõrsé-
get, így a három elkövetõt még a
helyszínen elfogták a rendõrök.

Augusztus 10-én 22.55-kor a
XVI. kerületben késelés történt.
Az elkövetõk – öt férfi – egy BMW-
vel Zugló felé menekültek. A XIV.
kerületi rendõrök is bekapcso-
lódtak az üldözésbe, és az
Egressy térnél sikerült megál-
lítaniuk a menekülõ autót.
Az egyik bent ülõnél megtalálták
a 7 cm-es kést is.

riersch

BÛNÜGYI KRÓNIKA
Rátámadt a rendõrre, de
így sem menekülhetett

FELHÍVÁS
Tegyünk együtt Zuglóért!

A Zuglói Polgárõrség
toborzó akciót szervez

a Nyárbúcsúztató Vigalom
alkalmával a Cserepesháznál

2011. augusztus 27-én.

Zuglói Polgárõrség
1145 Bp., Laky Adolf u. 36.

Tel.: 06 (1) 251-5366

Egy évvel ezelõtt, 2010. július
23-án szolgálat közben hõsi ha-
lált halt Radovic Dusán, a zuglói
rendõrkapitányság egyik szolgá-
latirányító parancsnoka. A 30
esztendõs rendõr azon a végze-
tes napon egy személyautó üldö-
zésébe kapcsolódott be, majd
amikor a Keleti pályaudvarnál
megállásra kényszerítették a
menekülõ jármûvet, a rendõrau-
tóból kiszállva intézkedni akart
a sofõrrel szemben. Az addig
már tetemes bûnlajstrommal
rendelkezõ vezetõ azonban vá-
ratlanul hátramenetbe kapcsolt

és nagy sebességgel nekitolatott
a közeledõ rendõrnek. Radovic
Dusánt az egyik rendõrautónak
nyomta, majd több méteren át
maga után húzta. Az autót ké-
sõbb megállították a rendõrök, a
benne ülõket pedig letartóztat-
ták, ám a kollégájuk életén a
helyszínre érkezõ mentõsök sem
tudtak segíteni.

Radovic Dusán emlékére még
2010 augusztusában egy jóté-
konysági labdarúgó-tornát ren-
deztek a BVSC-Zugló Szõnyi úti
létesítményében. Ezt a tornát pe-
dig a halálának egyéves évfordu-

lóján is megismételték. Az idei
évben azonban a focin kívül egy
másik eseményre is sor került. A
zuglói rendõrkapitányság Stefá-
nia úti épületének kertjében
ugyanis a szolgálatteljesítés köz-
ben elhunyt rendõr tiszteletére
egy kopjafát is avattak. Az em-
lékmû alapanyagát az ORFK fu-
társzolgálata ajánlotta fel, a kop-
jafát pedig Pap Gyula nyugalma-
zott rendõr, fafaragó faragta ki.
Az emlékmûvel együtt a környe-
zetet is rendbe tették, ez utóbbit
pedig a zuglói önkormányzat tá-
mogatta. Mivel Radovic Dusán
görög katolikus volt, ezért a kop-
jafát egy görög katolikus pap is
felszentelte.

A kopjafa az elsõ olyan emlék-
mû a fõvárosban, mely egy el-
hunyt rendõrnek állít emléket. A
jelenlegi alkalmi emlékhely, a
Stefánia úti épület kerítése elõtti
mécsesek eltûntek, ám a jövõben
egy fénykép és egy rövid életrajz
továbbra is jelezni fogja, hogy ki-
ért állítottak kopjafát a zuglói ka-
pitányság kertjében. Az emlék-
mûvet július 23-án, a tragikus
esemény évfordulóján dr. Tóth
Tamás budapesti fõkapitány,
Rozgonyi Zoltán zuglói alpolgár-
mester és dr. Réti László alezre-
des, zuglói rendõrkapitány is
megkoszorúzta.

A második ízben meghirde-
tett Radovic Dusán Emléktor-
nára ezúttal a Kövér Lajos ut-
cai mûfüves sporttelepen ke-
rült sor. 19 csapat nevezett, a
házigazda zuglói kapitányság
három csapattal is képviseltet-
te magát. Az 5+1 fõs csapatok
2×10 perces mérkõzéseket ját-
szottak. A csoportokból az elsõ
két helyezett együttes jutott a
legjobb nyolc közé. A direkt ki-
eséses szakaszban az I. kerüle-
ti és a füzesabonyi csapat volt a
legjobb, így õk játszhatták a
döntõt, mely találkozó végül a

fõvárosiak gyõzelmével végzõ-
dött. A harmadik helyet a XIII.
kerületi rendõrkapitányság
csapata szerezte meg. A részt
vevõ csapatok ellátásáról a
zuglói vállalkozók gondoskod-
tak. Az emléktorna hagyomá-
nyai szerint a tornára jelentke-
zõ kapitányságok, illetve a ren-
dezvény támogatói az adomá-
nyaikkal idén is az elhunyt
rendõr özvegyét (aki szintén a
zuglói kapitányságon dolgo-
zik), illetve kisgyermekét tá-
mogatták.

Riersch Tamás

Kopjafával és gólokkal emlékeztek
a hõsi halált halt rendõrre

Közbiztonsági tevékenységükért önkormányzati elismerésben részesültek.
Képünkön balról jobbra: Kelemen Gergely rendõr fõtörzsõrmester, Rozgonyi Zoltán alpolgármester
(az el ismerések átadója), Megyes Atti la tüzoltó zászlós, Kovács Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester,
Meszlényi Ottó, a Zuglói Kerületõrség járõre



SZOLGÁLTATÁS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XIV.
kerületi gyorsszolgálat. Csator-
nák, lefolyók tisztítása azonnal,
falbontás nélkül, garanciával.
Tel.: 228-6193, 06 (30) 921-094.

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.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhá-
rítás, gyorsszolgálat, bojlerjavítás
Zuglóban kiszállási díj nélkül. Te-
lefon: 06 (20) 939-3799.

CSÕTÖRÉSEK MÛSZERES
KERESÉSE-JAVÍTÁSA. Víz-
szerelés-gyorsszolgálat és
duguláselhárítás, kerti csap
udvari vezetékcseréje ásással.
WC-k, csapok cseréje, javítá-
sa. Tel.: 06 (30) 914-3588.

GÁZ-, VÍZ-, FÛTÉSSZERELÉS,
gázkészülékek javítása, karban-
tartása. Gázmûveknél engedélyez-
tetés! Tel.: 06 (30) 944-6513,
www.nl-gaz.hu, info@nl-gaz.hu.

BÁDOGOS, TETÕFEDÕ kisebb
kõmûvesmunkát, kéményfelújí-
tást vállalok. Tel.: 280-1271, 06
(20) 532-7823.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, gipszkartonozás, teljes körû
lakásfelújítás megbízható szak-
emberekkel precízen. Musál An-
tal. Tel.: 06 (70) 948-9959. Ár-
ajánlat ingyenesen.

FESTÕMESTER vállal szoba-
festést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerû rendbeho-
zatalát, villany- és fûtésszerelõk
utáni kisebb kõmûvesmunkákat.
Hosszú távú garanciával. Tel.:
285-2882, 06 (30) 878-8977.

AUTOMATA MOSÓGÉPEK javí-
tását garanciával, rövid határidõ-
vel vállalom. Marton Tamás Zug-
lóban lakó kisiparos! Tel.: 221-
1691 üzenetrögzítõvel, mobil: 06
(20) 342-7898.

KONYHABÚTOR-KÉSZÍTÉS
MÉRETRE. Munkalapcsere,
ajtófrontcsere, lapra szerelt búto-
rok összeszerelése, bútoráta-
lakítás, ingyenes felmérés és ár-
ajánlat. Tel.: 06 (30) 354-6767,
220-2849.

HA TUD OLYAN KIS MUNKÁT,
amit más nem vállal, mi elvégez-
zük. Kõmûves, burkoló, festõ
szakemberek állnak rendelkezés-
re. Komplett lakásfelújítást is vál-
lalunk. Tel.: 06 (30) 457-2666, 06
(20) 514-7876.

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTÉS
saját kezûleg, kõmûves-, burkoló-
munkák, víz-, csatorna-, fûtéssze-
relés, villanyszerelés, festés-má-
zolás, falfúrás, bútorszerelés.
Anyagszállítással. Tel.: 06 (20)
340-3400.

OLCSÓN! HATÉKONYAN! JÓL!
Víz-, gáz-, központifûtés-szerelést
és duguláselhárítást vállalok! Hív-
jon bizalommal! Tel.: 06 (20) 249-
3743.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBA-
FESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉ-
TÁZÁST ingyenes takarítással,
PARKETTALERAKÁST, parket-
tacsiszolást, parkettajavítást,
víz-, gáz-, gipszkartonszerelést,
csempézést, villanyszerelést, kõ-
mûves-, asztalosmunkát vállal
kisiparos garanciával. Tel.: 202-
2505, 06 (30) 251-3800.

TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL,
HELYSZÍNEN, garanciával!
Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Grundig, Nordmende, Pana-
sonic, Samsung, Vestel,
Thomson, Schneider. Tel.: 06
(20) 531-7638.

BIZTONSÁGTECHNIKA: tácsos
ajtó, ablakrács, folyosóleválasz-
tás, hevederzár, erkélybeépítés,
kerítés, kapu, kovácsoltvas. Egyéb
lakatos munkák társasházaknak.
Ingyenes árajánlat. Tel.: 410-
5428, mob.: 06 (30) 941-52-80,
www.sulyok-t.hu.

VILLANYSZERELÉS, DIGITÁ-
LIS KAPUTELEFON-TELEPÍ-
TÉS, elektromos hálózatkiépítés
és -felújítás. HAJDÚ VILLANY-
BOJLER javítása, vízkõtelenítés
garanciával. Érintésvédelmi felül-
vizsgálat, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (30) 440-
1586, 252-0813.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhá-
rítás, épületek szerelése, kapute-
lefon-telepítés, villanytûzhely, boj-
lerjavítás, VÍZVEZETÉK-, VÍZ-
ÓRASZERELÉS, vízóracsere.
Tel.: 260-4870, 06 (20) 979-0624,
Pungor.

Családi és társasházak, nyara-
lók eresz- és faszerkezeteinek fes-
tése, mázolása alpintechnikával
is. Telefon: 273-1857, 06 (20)
471-1870.

HÛTÕSZEKRÉNYEK, fagyasz-
tók, klímák, autóklímák javítását
vállalom hétvégén is, garanciával!
Tel.: 419-8264, 06 (70) 211-7760.

KÁRPITOS javítást, áthúzást
vállal. Telefon: 221-2392, 06 (20)
553-8582. XIV. ker., Nagy Lajos
kir. út 43/B (Fogarasi sarok). 

TÁRSASHÁZAK TAKARÍTÁ-
SÁT, lakások ablaktisztítását kor-
rekt áron vállalja Seprõ Bt.
Klementné. Tel.: 06 (1) 220-6851,
06 (30) 370-1150.

LAPOSTETÕK hõ- és csapadék-
víz elleni szigetelése garanciával.
Homlokzatfelújítás, festõ-és kõ-
mûvesmunkák hagyományos áll-
ványozással és alpintechnikával.
Stúdió Trend Design Kft. Telefon:
273-1857, 06 (20) 471-1870.

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés,
betörésbiztos hevederzár-szerelés
azonnal. Rácskészítés, kapuk, ke-
rítések, galériák, egyéb lakatos-
munkák. Tel.: 06 (30) 299-1211.

ANTENNASZERELÉS és -ja-
vítás, földi és mûholdas rendsze-
rek telepítése garanciával. Tel.:
384-3948, 06 (30) 212-3870.

ASZTALOSMUNKÁK vállalása!
Egyedi elképzelések megvalósítá-
sa! Ajtók, ablakok helyszíni javítá-
sa, passzítása, bútorok készítése,
javítása, összeszerelése, zárak
cseréje. T.: 06 (70) 512-9743, 06
(20) 554-7004.

DOLGOZTASSON BUDAPEST
LEGOLCSÓBB SZAKEMBEREI-
VEL. Alacsony áron vállalunk szo-
bafestést, mázolást, tapétázást,
parkettázást, vízszerelést, villany-
szerelést, burkolást, kõmûves-
munkát, gipszkartonszerelést.
Tel.: 220-5731. Mobil: 06 (20)
994-6279.

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

TETÕFEDÕ BÁDOGOS. Régi te-
tõk felújítása, javítása, új tetõk fe-
dése, cserepezés, palázás, zsinde-
lyezés, bádogozás, kisebb ács-
munkák. Tel.: 291-0081, 06 (30)
401-7462.

Kárpitosbútorok felújítása asz-
talosmunkával, széles szövetvá-
lasztékkal. Tel.: 06 (20) 957-
4391. Konyha- és beépített szek-
rények méretre készítése. Tel.: 06
(30) 940-6342.

ZUGLÓI VÍZ-, GÁZ-, KÖZ-
PONTIFÛTÉS-szerelõ mester vál-
lal készülékek, berendezések cse-
réjét és javításokat, felújításokat,
duguláselhárítást. Társasházak,
létesítmények gázbiztonsági, mû-
szaki felülvizsgálatát. Tel.: 06 (30)
956-8540, 220-5185.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-
STOP, fix áron, géppel, gyorsan,
tisztán, szakszerûen. Tel.: 06 (1)
317-6298, 06 (20) 970-5933.

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS ingyenes
kiszállással, garanciával a hét
minden napján. Tel.: 405-3553,
06 (20) 934-4874.

SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
MÁZOLÁS, parkettacsiszolás, la-
minált lerakás. Gyors kezdéssel,
garanciával, referenciával. Pap
Gábor kisiparos: 06 (30) 942-
4735 vagy 360-2345.

REDÕNY, RELUXA

REDÕNYÕSMUNKÁK, gurtnic-
sere rövid határidõvel! Redõny-,
reluxa-, harmonikaajtó-, szúnyog-
háló-, szalagfüggöny-készítés, ja-
vítás. Tel.: 410-7924, 06 (20) 934-
5728.

EGÉSZSÉG-SZÉPSÉG

FOGTECHNIKUSMESTER vál-
lalja fogpótlások készítését, javítá-
sát garanciával. Fogfehérítõ sab-
lon és éjszakai harapásemelõ
készítése. Tel.: 252-4067, 06
(20) 445-8421. Petõfalvi, Ilosvai
utca 25.

ADAMOV ANNA TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ, REFLEXOLÓGUS,
akupunktõr, spirituális gyógyító.
XIV., Erzsébet királyné 11. Min-
den betegséget gyógyítok. Tel.:
220-8165, 06 (30) 450-0821.

DR. SÁRAY ANDREA fogszakor-
vos rendel hétfõ–szerda délután,
kedd–csütörtök délelõtt. Címe:
1148 Bp., EGRESSY ÚT 73/C 5.
lépcs. fszt. 1. Tel.: 252-8234.

„Csilla” Pedikûr, GOMBÁS kör-
mök, TYÚKSZEMEK fájdalom-
mentes kezelése. XIV., Francia
40/A. 11-tõl 17-ig. Telefon: 06 (30)
855-3443.

INGATLAN

ELADÓ EGY FELÚJÍTOTT
garzonlakás a Bosnyák tér köze-
lében. Érdeklõdni: 06 (20) 572-
4067.

HUNGÁRIA KÖRÚTI 63 nm-es,
5. emeleti 2 erkélyes, 2 szoba hal-
los lakás eladó. Irányár: 10 M Ft.
Tel.: 06 (20) 997-1238.

KIADÓ LAKÁSOKAT és háza-
kat keresünk! Lõrincz Péter. Al-
bérletpont, a bérbeadás szakér-
tõje! Tel.: 351-9578, 06 (70) 383-
5004.

26 nm-es dupla garázs, Mogyo-
ródi út 109., kerti automata kapu-
val szemben, lankásan elérhetõ
(fehér automata garázskapu) el-
adó: 15 000 euró, vagy hosszú tá-
von bérelhetõ: 100 euró/hó. Tel.:
06 (70) 505-7799 (12–17 óra kö-
zött).

OKTATÁS

NÉMET nyelvtanárnõ oktatást,
korrepetálást, nyelvvizsga- és
érettségi felkészítést vállal kedve-
zõ áron a Bosnyák téren. Tel.: 221-
2376, 06 (30) 959-6759.

MATEMATIKA-, FIZIKATANÍ-
TÁS középiskolásoknak min-
den szinten, érettségire felkészí-
tés gyakorlott magántanárnál.
Tel.: 223-1370, 06 (20) 462-
8398.

ZONGORA-, FURULYAOKTA-
TÁST vállalok tapasztalattal, egye-
di szolfézstannal. Ugyanitt magán-
ének, korrepetíció. Tel.: 06 (20)
436-6889.

KÖNYV

ANTIKVÁRIUMUNK kész-
pénzért vásárol jó állapotú, régi,
kevésbé régi könyveket, könyv-
hagyatékot. Díjtalan kiszállás!
Tel.: 352-7470, 06 (20) 916-
5766, web: www.vertesiantik-
varium.hu.

SZÁMÍTÓGÉP

SZÁMÍTÓGÉPEK JAVÍTÁSA
helyszínen, hétvégén is. Vírusir-
tás, telepítése, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállással.
Demeter Attila. Tel.: 256-8680, 06
(30) 970-4870.

EGYÉB

BESZÉLGETÉS személyes
pénzügyekrõl augusztus 30-án
15–19 órakor a Cserepesházban
(XIV., Vezér u. 28/B) dr. Hámori
Éva pénzügyi tanácsadóval.
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Tisztelt Olvasók!

A Zuglói Lapok szerkesztõsége várja észrevételeiket, ja-
vaslataikat az újsággal kapcsolatban. A kerületet érin-
tõ problémákról szóló olvasói levelek közül minden szá-
munkban egynek megkísérlünk utánajárni. Az Önkor-
mányzat illetékes ügyintézõjének válaszaival együtt ol-
vasónk észrevételét a következõ lapszámunkban köz-
zétesszük.

zugloilapok@gmail.com

FÉG gyártmányú
gázkészülékek
szakjavítása

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

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

SZABÓ KÁROLY
ÉS FIA

vízvezeték szerelõk

A legkisebb munkától a lakásfelújításig.

Csõtörés és duguláselhárítás 0–24 h-ig.

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

Megjelenések és lapzárták

Lap-
szám

Hirdetési 
lapzárta (szerda)

Megjelenés
(csütörtök)

Lap-
szám

Hirdetési
lapzárta (szerda) Megjelenés (csütörtök)

14. augusztus 31. szeptember 8. 18. október 26. november 3.

15. szeptember 14. szeptember 22. 19. november 9. november 17.

16. szeptember 28. október 6. 20. november 23. december 1.

17. október 12. október 20. 21. december 7. december 15.

Hotel Veritas
étterem, kávézó

Szállodai szobák, konferenciatermek bérelhetõk
zárt garázzsal, parkolóval

Esküvõk, rendezvények lebonyolítását vállaljuk!
napi menü 990 Ft
Bp. XIV. Mogyoródi út 8.

06/30 864-6564 www.hotelveritas.hu

Zuglói víz- és lefolyószervíz
Dugulás elhárítás, lefolyók
tisztítása profi gépekkel

Csõrepedés, hibaelhárítás azonnal!
Csaptelepek, WC-tartályok javítása, cseréje

Egyéb vízszerelési munkák garanciával
30 éve Zuglóban dolgozom!

Tel.: 3633-272
Mobil.: 06-30-9517-849

Dugulás elhárítás,
víz-, gáz-,

központi fûtésszerelés
Telefon:

402-4330, 06-20-491-5089
www.harcsasandor.ev.hu

HÁZTARTÁSIGÉP-SZERVÍZ
Hûtõ, mosógép, TV, videó,

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

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

Lakásfelújítás,
fürdõszoba-felújítás

Korrekt áron vállalok burkolást,
vízvezeték-szerelést, festést,
mázolást, tapétázást, villany-
szerelést, kõmûvesmunkákat.

GARANCIA!
Tisztelettel: Tel.: 06-20-936-0581
Kõrösi András Tel./fax: 418-6570
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Megjelenik minden második csütörtökön 70 ezer példányban • Fõszerkesztõ PIndroch Tamás • Szerkesztõség: 1145 Bp., Pétervárad u. 7/b. Telefon/fax: 467-2337
• Hirdetésfelvétel hétfõn 12–16 óráig, szerdán 9–12 óráig • A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! Internet: www.zuglo.hu. Keretes hir-detésfelvé-
tel: Tel: 06-30-954-3506, Fax: 467-2337, e-mail: batonyi.magdolna@zugloimedia.hu • Kiadó: Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. 1145 Bp., Pétervárad u. 11–17. Telefon: 469-
8103, fax: 469-8187 • Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft. E-mail: zuglap@sprintkiado.hu Tördelõszerkesztõ: Holczer Gábor • Készült a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdájában. Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató • Terjesztés: 3 PROFI Kft. 1138 Budapest, Révész u. 2/C, Telefon:
06 (30) 478-8806 • Kéziratokat, fényképeket nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza! • Következõ hirdetési lapzárta: augusztus 31. Megjelenés: szeptember 8.

ZUGLÓI
LAPOK

Németh Károly, a Postás egykori
kiváló, 171-szeres válogatott,
olimpikon, csapatban Európa-
bajnoki bronzérmes, 17-szeres
országos bajnok, örökös bajnok
és a Magyar, illetve a Nemzetkö-
zi Fair Play Bizottság által kitün-
tetett asztaliteniszezõje ma már
csak kedvtelésbõl asztalitenisze-
zik. A zuglói önkormányzat 41
esztendõs sportreferense elsõ-
sorban a munkájára, illetve a
családjára koncentrál. A ping-
pongütõjét azonban még nem
akarja szögre akasztani. Sza-
badidejében a KSI és a magyar
asztaliteniszsport egyik remény-
ségét, Lakatos Tamást edzi, illet-
ve maga is játszik egy osztrák
csapatban.

– Az osztrák Bundesligában
szereplõ Oberwart (Felsõõr) csa-
patában játszom – mondta az
egykori kiváló sportoló. – A csa-
patban egy osztrák játékos mel-
lett Vitsek Iván (szintén volt válo-
gatott játékos) és én alkotjuk a

A nyár elején a szerbiai Zrenjaninban ren-
dezték a birkózók junior Európa-bajnok-
ságát. A 20 év alatti birkózók kontinensvi-
adalán Rizmajer György, a BVSC-Zugló
kitûnõsége a kötöttfogásúak 96 kg-os súly-
csoportjának döntõjében tussal legyõzte a
nagy esélyes örmény Artur Alekszanjant,
és junior Európa-bajnok lett. A zuglói bir-
kózó a bukaresti junior világbajnokságon
ugyanebben a súlycsoportban az 5. helyet
szerezte meg.

Kapás Boglárka, a BVSC-Zugló kétsze-
res ifjúsági olimpiai bajnok úszója a Sang-
hajban megrendezett vizes világbajnoksá-
gon 8.24.79 perces idõvel ötödik lett a 800
méteres gyorsúszásban. Bogi a felnõttek
között új országos csúcsot úszott, Risztov
Éva kilenc éve fennálló 8.28.06 perces re-
kordját adta át a múltnak. Nagy Péter edzõ
tanítványa 2012-ben Londonban is bizo-
nyíthatja majd a tehetségét, hisz a Mare
Nostrum körverseny barcelonai állomá-
sán mind 400, mind pedig 800 méteren
megúszta az olimpiai A szintet.

Kasza Róbert, a KSI SE öttusázója stílszerûen az angol fõváros-
ban szerzett kvótát a jövõ évi londoni olimpiára. A brit világkupa-
verseny megnyerésével az európai versenyzõk közül elsõként a zug-
lói öttusázónak sikerült a kvótaszerzés. Robi számára az idei év
egyik legfontosabb versenye a nyári (szintén) angliai Európa-bajnok-
ság volt. Sajnos az egyéni verseny nem úgy sikerült a számára, ahogy
azt szerette volna, csak 25. lett, és a csapat tagjaként is lemaradt a
dobogóról (4. lett), ám a kontinensviadal utolsó számában, a váltó-
versenyben Marosi Ádámmal és Demeter Bencével Európa-bajnoki
címet szerzett.

Az ifjúsági korú öttusázók kon-
tinensviadalának Székesfehérvár
adott otthont. Ezen a versenyen is
komoly zuglói siker született: a
KSI SE ifjúsági olimpiai ezüstér-
mes versenyzõje, Földházi Zsó-
fia egyéniben és csapatverseny-
ben is Európa-bajnoki címet szer-
zett.

Szabó Gabriella kajakozó valamikor
a KSI SE-ben kezdte a pályafutását, rá-
adásul mind a mai napig Zuglóban la-
kik. A nyári Belgrádban megrendezett
Európa-bajnokságon Gabi Csipes Ta-
marával párban megnyerte az 1000 mé-
teres számot. A hétvégi szegedi világba-
jnokságon pedig 500 méteren a kajak
négyes tagjaként aranyérmet szerzett.

Joó Abigél, a KSI SE Európa-bajnok cselgáncsosa az olimpiai
kvalifikációs sorozat moszkvai, majd pedig a lisszaboni állomásán
szerzett értékes ezüstérmet, ezzel pedig nagy lépést tett a londoni
olimpia felé.

rierschFáradhatatlan a sportreferens

Nyári zuglói sportsikerek

Az idei nyár egyik nagy szenzációja volt,
hogy az NBA-ben szereplõ San Antonio
Spurs Hanga Ádám személyében egy
magyar játékost is „draftolt”. Ez azt je-
lenti, hogy a zuglói fiatalember játék-
jogát a texasi együttes szerezte meg,
ám szinte biztosra vehetõ, hogy a kö-
vetkezõ szezonban Európában ma-
rad a 22 éves irányító.

– Egy kicsit fel lett fújva ez az ügy az
itthoni médiában. Most mindenki azt vár-
ja, hogy azonnal pályára is lépek az NBA-
ben. A Spurs lépése azt jelenti, hogy te-
hetségesnek tartanak, de az NBA
mezõnyébe még bele kell
erõsödnöm. Erre
pedig kiváló lehe-
tõséget nyújt a
spanyol bajnok-
ság. Így a legvaló-
színûbb, hogy a
következõ
idényt a
Manresa csapa-
tával kezdem
majd el” –
mondja a zuglói
illetõségû Han-
ga Ádám. 

A játékos
nemrég négyna-
pos látogatást
tett a Spurs edzõ-
központjában,
ahol bemutatko-
zott az edzõknek és
a leendõ játékostár-
sainak is. 

Hanga Ádám ezután
a magyar válogatott
edzõtáborába utazott,
hiszen a csapat sors-
döntõ Európa-bajnoki
selejtezõket játszik Portugáliával és Finnország-
gal.

A fiatalember a véletlennek köszönhette, hogy
kosárlabdázó lett. Az afrikai apa és magyar anya
gyermeke a Németh Imre Általános Iskola diákja

volt. Mint meséli, hatéves korában focizni
kezdett, de eljárt az iskolai csapat Ken-
guru Kupa kosárlabda-mérkõzéseire is.
Az akkori testnevelõje, Ruza Marika né-
ni fedezte fel, hogy van tehetsége ehhez
a sportághoz. Aztán az egyik Kenguru
Kupa mérkõzésen Lipták Mihály, a
BLF-Palota KK kosárlabdaedzõje fi-
gyelt fel rá. „Rábeszélte anyukámat,

hogy menjek el egy edzésre, amelyre az-
tán a nagypapámmal mentünk el” – em-
lékszik a karrier kezdetére Hanga Ádám.

Mint folytatja, szerencséje is volt, hi-
szen nagyon tehetséges kor-

osztály jött össze a
BLF-nél, mellyel
többször is bajnok-
ságot nyert. Az ak-
kori csapat erejét
bizonyítja, hogy a
játékosok több-
sége a mai napig
az NBI A-ban, il-
letve az NBI B-
ben játszik.

A család a Nagy
Lajos király útján
lakik, Ádám
nyolc évig a Len-
gyel utcai iskolá-
ba, majd két évig
az Álmos Vezér

Gimnáziumba (és
Általános Iskolába)

járt. Az érettségit Szé-
kesfehérváron tette le,
hisz az Albacomp már
2005-ben leszerzõd-
tette. Az eltelt hat esz-
tendõben a székesfe-
hérvári juniorcsa-
pattal egy aranyér-
met, a felnõttekkel

pedig egy ezüstérmet, illetve egy CEBL- (közép-eu-
rópai) kupagyõzelmet szerzett. Az edzõk az
Albacomp valaha volt legjobb utánpótláskorú játé-
kosának tartják õt.

Riersch Tamás

Hanga Ádám Zuglóból
hódíthatja meg az NBA-t

légiós különítményt. Az együt-
tes az idei bajnokságban a he-
tedik helyen végzett, ám en-
nek ellenére történelmének
legnagyobb sikerét is ebben
az évben produkálta.

A Bajnokok Ligájából kima-
radt európai csapatok számá-
ra létrehozott Európai Inter Ku-
pában ugyanis az osztrák kiscsa-
pat az úgynevezett Final Fourig,
azaz a négyes döntõig jutott. A júni-
us eleji döntõben Karcsiék két
francia együttessel
(a Saint Louis és
a Morez Haut
Jura), illetve a
magyar Pénz-
ügyõrrel száll-
tak harcba a
kupagyõzele-
mért.

– Sajnos, a két francia csapat-
tól vereséget szenvedtünk, de a
bronzmérkõzésen 4-2-re nyer-
tünk a magyarok ellen. Ezzel a
második számú európai kupá-

ban a harmadik helyet szereztük
meg, mely az Oberwart eddigi
legnagyobb nemzetközi sikere
volt.

R. T.
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KIPUFOGÓ KLINIKA

KIPUFOGÓK, MÛSZAKI VIZSGA
1141 Bp. XIV., Fogarasi út 189.

Tel.: (1) 383-8055,383-0697
http://www.kipufogó.hu K
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L FOGORVOSI RENDELÕ
és

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
8.00–20.00-ig
Fogpótlások 48 óra alatt is!
Cím: 1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 97/B-C
Tel.: 252-1421
www.kiwadental.hu

Teljes körû fogászati ellátás

új!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
www.binetfogaszat.hu � Nyitva: 8 órától

50 ÉVE ÖNÖKÉRT!

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 16. � Telefon: 251-0315
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� Fémmentes pótlások
� Rendelõi fogfehérítés 1 óra alatt!
� Röntgen helyben
� Fogsorkészítés rövid határidõre
� Fogsorjavítás, -pótlás, megvárható melybõl 

10% engedmény ezen hirdetés felmutatójának
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ÁLLATORVOSI  RENDELÕ
1143 Bp., Ilka u. 14. Telefon: 221-6694
hétfõ–péntek: 8–12 és 16–20 óráig
szombat: 8–12 óráig
vasárnap: 19–20 óráig

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

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

árusítása
• Éjszakai telefonügyelet

PARKETTA
szakkereskedés

1149 Bp., Fogarasi út 17/A
(az OBI-val szemben)
tel./fax: (1) 782 4647

www.fogarasiparketta.hu
fogarasiparketta@gmail.com

Bejárónõt keresünk fõmunkaidõben
Zugló vagy környékérõl. 

Feladat: takarítás, vasalás, 
kutyasétáltatás, gyermekfelügyelet.

Ha szeretne hosszútávon vidám, becsületes
embereknél dolgozni, jelentkezzen.

Várjuk rövid, fényképes önéletrajzát! 
E-mail: zugloibejarono@citromail.hu

Vagy levélben:
„Bejárónõ” 1590 Bp. Pf. 118.

Korához képest jó egészségnek örvend,
kiváló memóriával és csillogó tekintettel
lapozza fel fotóalbumokban õrzött élet-
útja történeteit, beszélget régmúltról és a
napi közélet eseményeirõl. Höffner Má-
ria néni, Zugló – de nem kizárt, hogy az
ország – legidõsebb polgára, aki június-
ban töltötte be 106. életévét, a Zuglói La-
poknak elárulta: a hosszú élet titka a
munkával fenntartott lendület, a hit és a
napi egy stampedli pálinka.

A felvidéki születésû Mária 24 évesen
érkezett Budapestre, itt ment férjhez. Át-
élt két világháborút, majd az ’56-os for-
radalom és szabadságharcot követõ
években a tengerentúlra költözött. Elõbb
Kanadában, majd Los Angelesben élt. Öt
nyelven beszél. Mivel a Kádár-rendszer-
ben ledolgozott 30 év munkája után meg-

vonták tõle a nyugdíját, 70 éves koráig
nem tétlenkedhetett. Késõbb, nyugdíjas
korú lányával bejárta a fél világot, majd
több mint fél évszázad után hazatért Ma-
gyarországra. Hívta a honvágy, s mint
mondta: itt szeretne végleg megpihenni.
Zuglóban vettek lakást, nem messze a
Korong utcától, ahol egykoron az öccse
lakott.

Höffner Mária nénit 106. születésnap-
ján a Columbus utcai otthonban köszön-
tötte fel Zugló polgármestere. Miközben
Papcsák Ferenccel mexikói kávélikõrrel
koccintott, megsúgta: szívesen felcserél-
né egy stampedli hazai pálinkára az édes
nedût. A szépkorú hölgy azt is elárulta: a
hosszú élet titka a hitben, a munkával
fenntartott lendületben és napi egy stam-
pedli pálinkában rejlik. csv

106. születésnapján köszöntöttük
Zugló legidõsebb polgárát

Mária néni százévesen
tért haza Amerikából

KIADÓ Herminamezõn
egy frissen felújított,
bútorozott, kétszobás,
erkélyes lakás. Tele-
fon: 06 (20) 471-1870.

EZ AZ ÚJSÁG
RÓLUNK SZÓL

ZUGLÓI LAPOK
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